
УПРАВЛІННЯ КОМАНДАМИ 
 

Мета курсу – ознайомлення студентів з основами формування команд, з 
важелями управління командою, оволодіння практичними навичками планування 
роботи команд та оцінки ефективності командної роботи; формування 
компетентностей щодо створення ефективної команди; формування у студентів 
компетентностей щодо управління формуванням та розвитком команд, діагностування 
проблем групи та вироблення рішень, спрямованих на підвищення ефективності 
роботи команди. 

Дисципліна «Управління командами» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Основи охорони праці та безпека життєдіяльності», 
«Економічна теорія», «Політична економія», «Філософія», «Економіка підприємства», 
«Соціально-трудові відносини», «Трудове та цивільне право», «Менеджмент і 
маркетинг», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Підприємницьке право», 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків». Вивчення дисципліни 
формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Потенціал і 
розвиток підприємства», «Інноваційне підприємництво», «Стратегія підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність формувати групи і команди, правильно визначати цілі 
діяльності групи і команди; здатність формулювати мету і завдання перед учасниками 
команди; вміння формувати правила колективної поведінки, розподіляти ролі в 
команді; здатність приймати правильні рішення щодо забезпечення ефективної 
діяльності команди; здатність проводити оцінку та визначати критерії результативності 
роботи команди; здатність планувати роботу групи та команди; вміння попереджувати 
конфлікти; здатність працювати в міждисциплінарній команді; вміння підбирати 
оптимальну модель поведінки керівника групи та команди залежно від ситуації; 
здатність мотивувати і стимулювати працівників до роботи в команді; здатність 
підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу, команди, споживачами, 
іншими суб’єктами сфери життєдіяльності; здатність об’єднуватися з колегами для 
успішної роботи на загальний результат. 

Програмні результати навчання: 
знати: концептуальні засади організаційної поведінки; механізми управління 
міжособистісними відносинами в команді; сутність групової й міжгрупової динаміки, 
управління груповими процесами; особливості управління комунікаціями, конфліктами 
та стресами; механізми забезпечення ефективної роботи виробничої групи, контролю й 
обліку результатів діяльності; концепції, принципи і методи побудови ефективної 
роботи в команді; переваги та обмеження командної роботи в організації; класифікацію 
групових та управлінських ролей, етапи становлення ефективної команди; чинники, які 
впливають на продуктивність роботи команди, механізми лідерства і влади, 
особливості вироблення спільного рішення; базові поняття (соціальна ідеологія, 
корпоративна культура, субкультури, запобігання кризам та конфліктам, команда, 
лідерство, тімбілдинг) та основні підходи до їх аналізу у соціокультурній сфері; 
основні завдання корпоративної культури та її значення для структур соціокультурної 
сфери; чинники, що впливають на особливості корпоративної культури, напрями і 
форми роботи з формування корпоративної культури; типи і стратегії командної 



взаємодії, а також зміст та психологічні основи формування лідерства в команді; 
професійно важливі якості і компетенції керівника, необхідні для його роботи в 
команді; життєві цикли команди, кризи становлення і розвитку команди в організації; 
інструменти формування командного духу і структуру команди, етапи розвитку 
команди та основи групової динаміки; прикладні аспекти формування та прояву 
корпоративної культури та тімбілдингу у соціокультурній сфері (зокрема, в освіті, в 
культурі та індустрії дозвілля, у шоу-бізнесі, у соціальній сфері, в діяльності 
громадських організацій тощо); сутність, значення поняття "групова динаміка"; 
відмінності команди і колективу, команди і малої групи; основні характеристики 
команди; основні види груп залежно від рівня розвитку групової активності; основні 
принципи роботи команди; характеристику етапів формування команди; 
вміти: ефективно управляти змінами у командах; визначати чинники, що впливають на 
ефективність діяльності виробничих груп; оцінювати соціально-психологічний клімат, 
який панує у колективі, розробляти пропозиції щодо його поліпшення; ефективно 
використовувати різні методи управління конфліктними ситуаціями у виробничих 
групах; здійснювати керівництво командами; сприяти згуртованості команди; володіти 
методами активізації роботи в команді; оцінювати результативність діяльності 
командної роботи; застосовувати конкретні методи і технології, спрямовані на 
підвищення ефективності роботи команди в різні періоди її розвитку; застосовувати 
ігрові методи роботи, моделювання, метод критичних ситуацій та ін. з метою 
вироблення ефективних спільних рішень в організації; застосовувати одержані знання 
для проведення наукового аналізу стану й напрямів розвитку громадської думки щодо 
культурної політики та роботи відповідних служб; проводити аналітичну і 
дослідницьку роботу з оцінки стану корпоративної культури; формувати корпоративну 
культуру за допомогою вивчених технологій; транслювати цінності всередині 
організації; використовувати корпоративну культуру для зміцнення іміджу організації; 
використовувати прийоми зміни корпоративної культури для оптимізації зв'язків 
організації з громадськістю; планувати оцінку ефективності діяльності команди, 
розраховувати економічну і соціальну ефективність команди; формувати команду для 
вирішення поставлених цілей, управляти конфліктами і стресами в команді; 
реалізувати заходи, пов’язані із організацією інформаційного обміну та досягнення 
порозуміння між окремими групами в колективі та визначати етап розвитку команди; 
визначати ступінь вираженості компетенцій керівника, виявляти стратегії його 
мислення; аналізувати, оцінювати та розвивати власні здібності працювати в команді, 
керувати людьми та підкорятися; створити команду, яка може діяти в складних, 
неоднозначних, стресових, конфліктних ситуаціях, де кожен учасник розуміє і приймає 
мету командної роботи, рахується з думкою колег, знаходить ефективне рішення в 
кожній ситуації; 
володіти: знаннями теорії навчальної дисципліни, основ управління динамікою, 
мотивацією і згуртованістю груп, інструментів командоутворення (тестування, 
діагностики, коучинг команд, фасилітації по цінностях команд та прийняттю 
командних рішень, практичні завдання та ігри); методами активізації роботи в команді; 
раціональними та ефективними технологіями тімбілдингу в соціокультурній сфері, які 
доповнять спеціальні знання і розширять сферу майбутньої професійної діяльності; 
практичними навичками планування роботи команд та оцінки ефективності командної 



роботи, прийняття рішень в команді та управління командної креативністю; навичками 
діагностування проблем групи та управління основними умовами її продуктивності. 

Зміст навчальної дисципліни: 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРУП І КОМАНД. Групи та команди у виробничих 
організаціях. Формування груп і команд у виробничих організаціях. Форми організації 
спільної діяльності в командах. Оцінювання результатів (ефективності) командної 
роботи. Планування діяльності команди. 
ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ КОМАНДНОЇ РОБОТИ. 
Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в команді. Види 
організаційної поведінки керівника команди. Важелі управління, що дозволяють 
направляти команду в роботі. Комунікативні засади управління командами. 
Формування управлінських команд. Стабільність управлінської команди. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


