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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: господарські рішення та пов'язані з ними ризики на 

підприємстві. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування у студентів компетентностей щодо управління 

формуванням та розвитком команд, діагностування проблем групи та вироблення рішень, 

спрямованих на підвищення ефективності роботи команди.  

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння основ управління динамікою, мотивацією і 

згуртованістю груп; оволодіння навичками діагностування проблем групи та управління 

основними умовами її продуктивності; прийняття рішень в команді та управління командної 

креативністю. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін: «Вступ до фаху» та передує вивченню 

навчальних дисциплін: «Ефективне управління персоналом», «Основи самоменеджменту та 

лідерства», «Державна і муніципальна служба», «Адміністративний менеджмент». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: 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;  ознаки ефективної 

команди. 

б) уміти: 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. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Командоутворення як парадигма управління сучасними організаціями.  

Тема 2. Життєві цикли команди: динаміка внутрікомандних процесів.  

Тема 3. Розвиток командного потенціалу.  

Тема 4. Комунікації в команді: процедури, техніки групового аналізу проблем та прийняття 

рішень.  

Тема 5. Методи управління командою.  

Тема 6. Моніторинг ефективності команди. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Герасименко О.В. 
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