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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та 

практичних навичок з управління комунікаціями та взаємодією на основі застосування 

психологічних підходів та формування лідерських якостей, що дозволяє на практиці створювати 

ефективно-працюючи проєктні команди, проводити результативні перемовини, 

вирішувати/управляти конфліктами, формувати різні підходи щодо мотивації співробітників, 

оцінювати (ранжувати) та взаємодіяти із зацікавленими сторонами, враховувати різні чинники, 

що впливають на взаємодію в рамках проектного управління, організовувати та управляти 

процесом ефективної та раціональної комунікації під час упровадження проєктів, програм та 

портфелів проєктів, створювати єдиний ментальний простір усіх зацікавлених сторін проєкту, 

програми та портфелю проєктів. 

 

Завданням вивчення дисципліни «Психологія, комунікації та лідерство в управлінні 

проєктами» є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та набуття 

необхідного рівня спеціальних теоретичних та професійних знань щодо дослідження моделей 

управління комунікаціями на основі використання психологічних підходів, а також практичних 

навичок з питань управління та запобігання конфліктами, організації ефективної комунікації та 

налагодження інформаційних зав’язків між членами проєктної команди та зацікавленими 

сторонами. 

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності. 

ЗК2. Здатність до спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної 

діяльності) 

Знати: особливості та підходи щодо ділового 

спілкування, підготовки ділових листів, ведення 

телефонних розмов, проведення нарад, підходи та 

правила організації зустрічей, проведення дискусій, 

диспутів та суперечок, знання ділового етикету, 

правила використання жестів та застосування 

діалогового дресс - коду 

Вміти: написати діловий лист, призначити та 

організувати ділову зустріч, управляти діловою 

зустріччю, управляти дискусією, диспутом або 

суперечкою, правильно керувати процесом 

комунікації на основі визначення психологічних 

типів опонентів та застосовувати відповідні підходи 

у комунікації щодо відповідно визначених типів. 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій 

Знати: інформаційно-комунікаційні технології, що 

допомагають організувати взаємодію як серед 

членів проектної команди так і із зацікавленими 

сторонамию 

Вміти: обирати інформаційно-комунікаційні 

технології та канали комунікації у відповідності до 

потреб аудиторії, ситуації та рівня керівництва, які 

будуть забезпечувати ефективну та раціональну 

комунікацію під час управління проектом для усіх 

зацікавлених сторін процесу, будувати та розвивати 

соціальні співтовариства, оцінювати їх вплив, 

здійснювати інформаційний вплив на зацікавлені 

сторони проекту 

ЗК4. Здатність мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

Знати: різницю між мотивацією та стимулом, 

основні підходи щодо мотивації на основі цінностей 

(теорія спіральної динаміки), фактори, системи, 

інструменти, способи управління мотивацією 
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Вміти: розробити мотиваційний пакет для проекту 

на основі цінностей, розробити чіткі та прозорі 

підходи щодо запровадження мотивації. 

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів) 

Знати: підходи щодо етики у бізнесі та під час 

ділового спілкування на основі різних 

психологічних типів співрозмовників та враховуючи 

міжкультурне та міжнаціональне розмаїття. 

Вміти: вести ділові перемовини, вирішувати 

конфлікти та організовувати співпрацю як у 

проектній команді, так і з зацікавленими сторонами, 

які можуть представляти різні етнічні, бізнесові 

національні та культурні традиції народів світу. 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: підходи щодо організації ділового 

спілкування, засновані на правильному слуханні 

співрозмовника та колег, підходи щодо організації 

наради та формування її рішення для управління 

Вміти: почути думку іншого, сформулювати 

основну ідею розмови, створити рішення наради, 

знати підходи щодо формування єдиної думки 

колективу та управління виконанням рішення, 

демонструвати емпатію шляхом слухання, 

розуміння та підтримки. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1. Здатність обирати та 

використовувати концепції, 

методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у 

відповідності до визначених 

цілей та міжнародних 

стандартів 

Знати: знати основні характеристики (переваги та 

недоліки) щодо різних стилів управління та ведення 

перемовин  

Вміти: використовувати різні стилі управління для 

ведення ділових перемовин, вирішення конфліктів, 

проведення нарад, керування командою та 

зацікавленими сторонами, підготувати себе для 

роботи для ділових зустрічей з представниками 

різних національностей на міжнародній діловій 

арені із урахуванням культурних та етнічних 

розбіжностей. 

СК3. Здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж життя та 

ефективного самоменеджменту 

Вміти: правильно ставитися до власних «провалів» 

у знаннях та вміння, приймати їх та налагоджувати 

себе на процес удосконалення з чітким 

формуванням плану реалізації та контролю. 

СК5. Здатність створювати та 

організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління 

Знати: комунікаційну модель та причини 

комунікативних проблем 

Вміти: застосовувати алгоритм конструктивного 

рішення проблем. 

СК6. Здатність формувати лідерські 

якості та демонструвати їх в 

процесі управління людьми 

Знати: різницю між «лідером» та «керівником», 

критерії лідерства, завдання лідера з формування 

команди, щодо делегування повноважень та основі 

підходи щодо можливостей такого делегування. 

Вміти: визначити задачі для делегування. 

СК8. Здатність використовувати 
психологічні технології роботи 
з персоналом 

Знати: психологічні типи та їх короткі 

характеристики. 

Вміти: на основі мовлення, жестів та зовнішнього 

вигляду створити певний психологічний портрет 

співрозмовника. 
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2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Застосування методів та засобів організації комунікації, узгодження, проведення 

перемовин та вирішення конфліктів в управлінні проєктами. 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи управління комунікаціями в проєктах 

Тема 1. Спілкування як складний багатоплановий процес встановлення та розвитку контактів 

між людьми. 

Тема 2. Управління комунікація згідно стандартів (на прикладі PMBoK). 

Тема 3. Проблеми в комунікації та їх вирішення. 

Тема 4. Ділове спілкування та його правила. 

Змістовий модуль 2. Проєктна команда та психологічні аспекти комунікації. 

Тема 1. Моделі формування та розвитку команди проєкту. 

Тема 2. Психотипи та характери: методології DISC, транзакційний аналіз, підхід Адізеса, підхід 

Белбіна, методика 7 радикалів. 

Тема 3. Лідерство у проєктному менеджменті. 

Тема 4. Мотивація при впровадженні проєктів, програм та портфелів проєктів. 

Змістовий модуль 3. Перемовини та управління конфліктами в проєктах. 

Тема 1. Перемовини: основні поняття, підходи, методи та засоби проведення перемов, 

проведення перемов за участю міжнародних учасників. 

Тема 2. Конфлікти: основні типи, стратегії та тактики вирішення, управління конфліктами: 

виявлення, запобігання, вирішення. 

 

 

Модуль 2. Розробка плану проекту з використанням методів та засобів організації 

комунікації, узгодження та вирішення конфліктів. (курсова робота) 

Змістовий модуль 1. Підготовка курсової роботи. 

Тема 1. Створити організаційну структуру проєкту, визначивши вимоги та відповідальності до 

кандидата на кожну позицію. 

Тема 2. Створити перелік зацікавлених сторін проєкту, ранжувавши їх за впливом на проєкт. 

Тема 3. Створити план комунікації проєкту. 

Тема 4. Підбір проектної команди: серед студентів навчальної групи, підберіть собі кандидатів 

на кожну з позиції організаційної структури та обґрунтуйте свій вибір на основі застосування 

підходів, щодо визначення психотипів особистості (використовуйте підходи Адізеса, DISC 

тощо). 

Тема 5. Лідерство: у створеній проєктній команді визначити, хто із її членів може бути лідером, 

обґрунтувавши свій вибір. Які риси людини можуть привести її до лідерства у колективі. 

Тема 6. Мотивація: Сформулюйте систему мотивації для команди проєкту. 

Тема 7: Конфлікти: оцініть команду на конфліктність. Чи можуть бути конфлікти у команді? Які 

можуть бути причини конфліктів? Які превентивні заходи можуть бути застосовані для 

упередження конфліктів або для їх вирішення. 

Змістовий модуль 2. Оформлення роботи 

Тема 1. Оформлення роботи. 

Тема 2. Захист роботи. 

 

Теми практичних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Управління комунікація згідно стандартів: план комунікації. 

2.  Психотипи та характери 

3.  Моделі формування та розвитку команди проекту 

4.  Основні підходи щодо формування лідеру команди 

5.  Делегування обов’язків 

6.  Мотивація членів проектної команди 
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7.  Проведення перемовин за участю міжнародних учасників 

8.  Стратегії вирішення та управління конфліктами 

 

Теми лабораторних занять 

№ 
Назва теми 

1.  Управління комунікація згідно стандартів 

2.  Психотипи та характери 

3.  Моделі формування та розвитку команди проекту 

4.  Основні підходи щодо формування лідеру команди 

5.  Делегування обов’язків 

6.  Мотивація членів проектної команди 

7.  Основні типи конфліктів 

8.  Стратегії вирішення та управління конфліктами 

 

Методи контролю та оцінювання знань студентів 

 

Розподіл балів для дисципліни з формою контролю іспит 

Поточне оцінювання 

Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 

 Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Змістовний модуль 3 

20 20 20 40 100 

 

(виконання курсової роботи) 

Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 Захист роботи Сума 

55 15 30 100 

 
 

Методичне забезпечення 

1. Електронна презентація курсу «Психологія, комунікації та лідерство в управлінні 

проєктами». Електронний варіант. Укладач Веренич О.В. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. К.: 

ВИПОЛ, 1999, 306с.  

2. Чумаченко, І. Управління проектами: процеси планування проектних дій / І.В. 

Чумаченко, В.В. Морозов, Н.В.Доценко, А.М.Чередніченко. – К.: Університет економіки та 

права «КРОК», 2014. – 673 с. ISBN 978-966-7735-92-0 

3. Доценко, Н.В., Сабадош, Л.Ю., Чумаченко, І.В. Методи управління людськими 

ресурсами при формуванні команд мультипроектів та програм /Монографія/. – Х.: ХНУМГ ім. 

О.М.Бекетова, 2015. – 201 с. 

4. Литвак, М. Психологическое айкидо /Учебное пособие/ - Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. 

– 218 с. 

5. Пономаренко В.В. Практическая характерология с элементами прогнозирования и 

управления поведением (методика «семь радикалов») / В.В. Пономаренко. — Ростов н/Д : 

Феникс, 2006. — 252 с. — (Психологический практикум). 

6. Г. Кеннеді Домовитись можна про все! [Текст] / К.: «Ника-Центр. Ельга», 2018 – С.402 

7. Д. Канеман Думай повільно…Вирішуй швидко [Текст] / Мінськ: «Хервест», 2016 – 

С.309 
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Допоміжна 

1. Керівництво з основ проектного менеджменту/ Р. Дункан; Комітет з питань стандартів 

РМІ. 2017 

2. Бушуев С.Д., Бушуєва Н.С. Управление проектами Основы профессиональных знаний и 

система оценки компетентности проектных менеджеров: Монографія, Українська асоціація 

управління проектами. К.: 2006. – 202 с. 

3. Нонака, И., Такеучи, Х. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие 

инноваций в японских фирмах [Текст] / М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. – 384 С.: ил. ISBN 978-

5-9693-0184-9 

4. Неизвестный С.И. Мозг проекта [Текст] / М.: «Russian Science Publisher», 2007 – С.398 

5. Медведєва О.М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах: методологічні 

основи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.13.22 «Управління 

проектами та програмами» / О.М. Медведєва. – Київ: КНУБА, 2013. – 44 с. 

6. Бушуєва Н.С., Ярошенко Ю.Ф., Ярошенко Р.Ф. Управління проектами та програмами 

організаційного розвитку. Навчальний посібник з грифом Міністерства освіти, науки, молоді та 
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