
І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної дисципліни 
Управління конфліктами та змінами в 

проєктно-орієнтованій організації 

Повна офіційна назва закладу вищої 

освіти 
Сумський державний університет 

Повна назва структурного підрозділу 

Навчально-науковий інститут фінансів, 

економіки та менеджменту імені Олега 

Балацького. Кафедра управління. 

Розробник(и) 

Кубатко Вікторія Василівна, кандидат 

економічних наук, асистент кафедри 

управління 

Рівень вищої освіти 
Другий рівень вищої освіти. НРК – 8 рівень, 

QF-LLL – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл. 

Семестр вивчення навчальної 

дисципліни 
2 або3 семестр 

Обсяг навчальної дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 

кредитів ЄКТС, 150 годин, з яких 32 години 

становить контактна робота з викладачем (16 

години лекцій, 16 години практичних занять), 

118 годин становить самостійна робота, 

атестація 

Мова(и) викладання Українська 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна для освітньої 

програми «Управління проєктами» 

Передумови для вивчення дисципліни Відсутні 

Додаткові умови Додаткові умови відсутні 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни «Управління конфліктами та змінами в 

проєктно-орієнтованій організації» є формування у фахівців комплексу 

теоретичних знань та практичних навичок щодо управління конфліктами та 

змінами в проєктно-орієнтованих організаціях та вміння застосовувати принципи 

формування ефективної команди проєкту. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична 

підготовка студентів з питань ознайомлення із загальними положеннями теорії і 

практики управління проєктами в умовах мінливості зовнішнього середовища 

організації; вивчення складу та змісту управління проєктно-орієнтованими 

організаціями; обґрунтування найбільш вигідних комерційних пропозицій; 

розроблення, підписання та супроводження контрактів; виявлення  і розв’язання 



конфліктів; співпраця зі стейкхолдерами в процесі розв’язання конфліктів; 

формування ефективної команди проєкту та застосування дієвих методів 

вирішення міжособистісних конфліктів в проєктно-орієнтованій організації та 

протидії опору змінам. 

Результати навчання: 

- знати загальні положення теорії і практики управління проєктами в умовах 

мінливості зовнішнього середовища організації; склад та зміст управління 

проєктно-орієнтованими організаціями; види конфліктів та причини їх 

виникнення у проєктно-орієнтованій організації; види та наслідки організаційних 

змін. 

- вміти правильно застосовувати методи, принципи, форми управління 

конфліктами та змінами на всіх етапах реалізації проєктів; ідентифікувати, 

аналізувати і ранжувати причини виникнення конфліктних ситуацій в проєктно-

орієнтованій організації; застосовувати основні принципи прийняття ефективних 

управлінських рішень в умовах організаційних змін; аналізувати здатність 

проєктно-орієнтованих організацій використовувати сучасні методи управління 

конфліктами та змінами на різних етапах проєктної діяльності. 

4. Зміст навчальної дисципліни 

Програма курсу складається з 8 тем, в яких узагальнюються положення 

теорії і практики управління проєктами в умовах мінливості зовнішнього 

середовища організації, а також методи, принципи, форми управління 

конфліктами та змінами на всіх етапах реалізації проєктів. Цей курс ретельно і 

послідовно пояснює особливості формування ефективної команди проєкту та 

застосування дієвих методів вирішення міжособистісних конфліктів в проєктно-

орієнтованій організації та протидії опору змінам. Особлива увага приділяється 

аналізуванню причин виникнення конфліктів та опору змінам у проєктній 

діяльності. 

Теоретичним підґрунтям курсу «Управління конфліктами та змінами в 

проєктно-орієнтованій організації» є теорія управління, організація виробництва, 

менеджмент організацій, організаційна поведінка. 

Тема 1. Елементи управління проєктно-орієнтованої організації 

Сутність проєктно-орієнтованої організації. Внутрішнє середовище 

проєктно-орієнтованої організації. Зовнішнє середовище проєктно-орієнтованої 

організації. Офіс управління проєктами. 

Тема 2. Конфлікти в проєктах: їх природа та ідентифікація 

Поняття конфлікту, природа конфліктних відносин в управлінні проєктами. 

Причини виникнення конфліктних ситуацій між окремими суб’єктами проєктно-

орієнтованої організації. Види конфліктів в діяльності проєктно-орієнтованої 

організації. Позитивні та негативні наслідки конфліктів у проєктній діяльності. 

Способи вирішення конфліктів.  

Тема 3. Організаційні зміни як об’єкт управління в проєктно-орієнтованій 

організації  

Передумови виникнення організаційних змін. Види організаційних змін. 

Технологія управління організаційними змінами в проєктно-орієнтованій 

організації. Етапи управління організаційними змінами в проєктно-орієнтованій 

організації. Заходи щодо подолання опору змінам.  

Тема 4. Команда проєкту 



Процеси формування команди проєкту. Набір команди проєкту. Розвиток 

команди проєкту. Етапи в життєвому циклі команди проєкту. Управління 

командою проєкту. Управління конфліктними ситуаціями в команді проєкту. 

Опір змінам в команді проєкту. Переговори як інструмент подолання опору 

змінам. 

Тема 5. Управління конфліктами на різних стадіях життєвого циклу 

проєкту 

Аналіз потреб потенційних споживачів. Встановлення цілей діяльності 

проєктно-орієнтованої організації. Аналіз зацікавлених сторін проєкту. 

Попереднє обґрунтування проєкту. Виявлення можливих конфліктів на стадії 

ініціювання проєкту. Організація робіт проєкту та контроль за їх виконанням. 

Конфлікти на етапах моніторингу та контролю проєктних робіт. 

Тема 6. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету 

Матеріально-технічна підготовка проєкту. Категорії витрат проєкту. 

Порядок планування витрат за проєктом. Розробка бюджету проєкту. Конфлікти 

щодо розподілу ресурсів у проєктній діяльності організації. Контрактні і 

субконтрактні конфлікти. 

Тема 7. Управління ризиками в проєктах 

Загальні поняття управління ризиками. Невизначеність в проєкті. Атрибути 

ризику в проєкті та характеристики дій по визначенню атрибутів ризиків 

проєкту. Випадки, що містять ризик для проєкту. Категорії та характеристики 

ризиків у проєктній діяльності організації. Конфлікти та зміни як можливі ризики 

у функціонуванні проєктно-орієнтованої організації. Управління ризиками в 

проєкті.  

Тема 8. Організаційний розвиток проєктно-орієнтованої організації 

Організаційний розвиток як довгострокова діяльність з удосконалення 

процесів розв'язання проблем та оновлення в проєктно-орієнтованій організації. 

Складові організаційного розвитку проєктно-орієнтованої організації. Форми 

реалізації організаційного розвитку. Сучасна концепція організаційного розвитку 

проєктно-орієнтованої організації.  

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

зможе: 

РН 1. 

Демонструвати знання щодо загальних понять та підходів до управління 

конфліктами та змінами в проєктно-орієнтованих організаціях та вміння 

застосовувати принципи формування ефективної команди проєкту. 

РН 2. 
Вміти застосовувати методи, принципи, форми управління конфліктами 

та протидії опору організаційним змінам в практичній діяльності. 

РН 3. 
Застосовувати основні принципи прийняття ефективних управлінських 

рішень в організації діяльності проєктно-орієнтованої організації. 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 



науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 2 
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх 

вирішення. 

ПРН 14 
Демонструвати здатність до адаптації та дії в нових умовах, пов’язані з 

роботою в проєкті. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Видами навчальних занять при вивченні дисципліни є лекції (Л), практичні 

заняття (ПЗ) та самостійне вивчення (СРС): 

Тема 1. 

Л 1. Елементи управління проєктно-орієнтованої організації 

Сутність проєктно-орієнтованої організації. Внутрішнє середовище проєктно-

орієнтованої організації. Офіс управління проєктами. 

CPC 1. Зовнішнє середовище проєктно-орієнтованої організації. 

ПЗ 1. Аналізування видів проєктів. Ситуаційна задача «Формування офісу 

проєкту». 

Тема 2. 

Л 2.  Тема 2. Конфлікти в проєктах: їх природа та ідентифікація 

Поняття конфлікту, природа конфліктних відносин в управлінні проєктами. 

Причини виникнення конфліктних ситуацій між окремими суб’єктами проєктно-

орієнтованої організації. Способи вирішення конфліктів.  

СРС 2. Види конфліктів в діяльності проєктно-орієнтованої організації. 

ПЗ 2. Обговорення позитивних та негативних наслідків конфліктів у проєктній 

діяльності. Тестування за лекційними матеріалами Л 1-2. 

Тема 3.  

Л 3. Організаційні зміни як об’єкт управління в проєктно-орієнтованій 

організації  

Передумови виникнення організаційних змін. Види організаційних змін. 

Технологія управління організаційними змінами в проєктно-орієнтованій 

організації. Заходи щодо подолання опору змінам.  

СРС 3. Етапи управління організаційними змінами в проєктно-орієнтованій 

організації. 

ПЗ 3. Обговорення заходів щодо подолання опору змінам. Досвід успішних 

компаній щодо подолання опору змінам. 

Тема 4.  

Л 4. Команда проєкту 

Процеси формування команди проєкту. Набір команди проєкту. Розвиток 

команди проєкту. Управління командою проєкту. Управління конфліктними 

ситуаціями в команді проєкту. Опір змінам в команді проєкту.  

СРС 4. Етапи в життєвому циклі команди проєкту. 

ПЗ 4. Переговори як інструмент подолання опору змінам та розв’язання 

конфліктів. Тестування за лекційними матеріалами Л 3-4.  

Тема 5. 

Л 5. Управління конфліктами на різних стадіях життєвого циклу проєкту 



Аналіз потреб потенційних споживачів. Встановлення цілей діяльності проєктно-

орієнтованої організації. Аналіз зацікавлених сторін проєкту. Попереднє 

обґрунтування проєкту. Виявлення можливих конфліктів на стадії ініціювання 

проєкту. Конфлікти на етапах моніторингу та контролю проєктних робіт. 

СРС 5. Організація робіт проєкту та контроль за їх виконанням. 

ПЗ 5. Розвʼязування ситуаційної вправи «Конфлікти на етапах моніторингу та 

контролю проєктних робіт».  

Тема 6. 

Л 6. Планування ресурсів, витрат і проєктного бюджету 

Матеріально-технічна підготовка проєкту. Категорії витрат проєкту. Порядок 

планування витрат за проєктом. Конфлікти щодо розподілу ресурсів у проєктній 

діяльності організації.  

СРС 6. Контрактні і субконтрактні конфлікти. 

ПЗ 6. Розвʼязування ситуаційної вправи «Розробка бюджету проєкту». 

Тестування за лекційними матеріалами Л 5-6. 

Тема 7. 

Л 7. Управління ризиками в проєктах 

Загальні поняття управління ризиками. Невизначеність в проєкті. Атрибути 

ризику в проєкті та характеристики дій по визначенню атрибутів ризиків 

проєкту. Випадки, що містять ризик для проєкту. Конфлікти та зміни як можливі 

ризики у функціонуванні проєктно-орієнтованої організації. Управління 

ризиками в проєкті. 

СРС 7. Категорії та характеристики ризиків у проєктній діяльності організації. 

ПЗ 7.  Розвʼязування ситуаційної вправи «Оцінювання рівня ризиків проєкту».  

Тема 8. 

Л 8. Організаційний розвиток проєктно-орієнтованої організації 

Організаційний розвиток як довгострокова діяльність з удосконалення процесів 

розв'язання проблем та оновлення в проєктно-орієнтованій організації. Складові 

організаційного розвитку проєктно-орієнтованої організації.  

СРС 8. Форми реалізації організаційного розвитку. 

ПЗ 8. Аналізування сучасних концепцій організаційного розвитку проєктно-

орієнтованої організації. Тестування за лекційними матеріалами Л 7 - 8. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Підготовка до практичних занять з використанням опорного мультимедіа-

конспекту. 

НД 2. Презентація індивідульної/групової самопідготовки до практичних занять. 

НД 3.Виконання індивідуального завдання. 

НД 4. Написання поточних контролів та контролів підсумкового сумативного 

оцінювання. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН1. Інтерактивні лекції, лекції-обговорення, використання електронних засобів 

навчання (мультимедійне обладнання); 

МН2. Практичні заняття (інтерактивні дискусії, індивідуальна та групова форма 

роботи, використання електронних засобів навчання, тестування); 



МН3. Практико-орієнтоване навчання (запрошення практиків, експертів у сфері 

управління проєктами). 

 

Лекції надають студентам можливість акумулювати та використовувати свої 

знання та розуміння природи конфліктів та змін в проєктній діяльності. 

Практичні заняття та дискусії дозволяють формувати знання щодо загальних 

понять та підходів до управління конфліктами та змінами в діяльності проєктно-

орієнтованої організації. (РН 1). Крім того, практичні завдання дозволять 

студентам оволодіти методами, принципами, формами управління конфліктами та 

протидії опору організаційним змінам в практичній діяльності. (РН 2), а також 

застосовувати основні принципи прийняття ефективних управлінських рішень в 

організації діяльності проєктно-орієнтованої організації. (РН 3). Самостійна робота 

студента передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та колективної 

навчальної діяльності, яка здійснюється як під час аудиторних, поза аудиторних 

занять без участі викладача так і під його керівництвом, а також виконання 

індивідуального завдання. 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 



Критерієм успішного проходження здобувачем вищої освіти оцінювання є 

досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. Мінімальний пороговий рівень 

оцінки визначається за допомогою якісних критеріїв та трансформується в 

мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової шкали. Під час 

проведення контрольних заходів використовується 100-бальна шкала оцінювання 

з можливістю переведення в інші: 

Шкала 

оцінюван

ня ECTS 

Визначення Чотирибальна 

національна шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

A 

Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю 

помилок 

5 (відмінно) 90 ≤ RD ≤ 100 

B 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 82≤ RD < 89 

C 
Загалом правильна робота з 

певною кількістю помилок 
 74≤ RD < 81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 64≤ RD < 73 

E 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
 60≤ RD < 63 

FX 
Можливе повторне 

складання 
2 (незадовільно) 35≤ RD < 59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
 RD < 34 

 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі оцінки систематичності та 

активності роботи студента на лекційних та практичних заняттях (М1), 

виконання дослідницьких та індивідуальних проєктних  завдань (М2), письмових 

опитувань (тестування – ПЗ 2, ПЗ 4, ПЗ 6, ПЗ 8) (М3), оцінки виконання 

підсумкового контролю (М4). 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Оцінка студента формується таким чином: 

СО1 : систематичність і активність роботи на лекційних та практичних заняттях – 

max 8 б. (лекції) + max 16 б. (практичні заняття). СО1 max (24 б.) 

СО2 : тематичні тестування (ПЗ 2, ПЗ 4, ПЗ 6, ПЗ 8) – max 8 б.; 

СО3 : виконання завдань у міні-групах (ПЗ 1, ПЗ 5, ПЗ 6, ПЗ 7) – max 20 б.; 

СО4 : виконання індивідуального завданя – 8 б. 

СО5 : виконання  підсумкового контролю – 40 б. 

 

Форма підсумкового контролю – ДСК. 



10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 
Навчальний процес потребує використання 

мультимедіа (ЗН 1)  

10.2 Інформаційне та 

навчально- методичне 

забезпечення 

Основна література. 

«Управління проектами»: навчальний посібник / 

Уклад.: Л.Є. Довгань, Г.А.Мохонько, І.П Малик. 

– К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. 

[Електронний ресурс]: 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DM

M_UP_2017.pdf 

Филипенко О. М. Управління проектами : навч. 

посібник / О. М. Филипенко, Т. С. Колєснік. – 

Харків : ХДУХТ, 2016. – 161 с. [Електронний 

ресурс]: 

http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/

1589/1/ 

Додаткова література. 

Астаф’єва, К. О. Стратегія управління 

проектами на першому етапі життєвого циклу 

підприємства [Текст] / К. О. Астаф’єва, 

І. Г. Поліщук // Ефективна економіка. – 2018. – 

№ 2. 

Багашова, Н. В. Міжнародні практики і 

методики управління проектами у вітчизняному 

менеджменті [Текст] / Н. В. Багашова 

// Ефективна економіка. – 2015. – № 7. 

Керанчук, Т. Л. Управління інвестиційними 

проектами підприємства на основі ціннісно-

орієнтованих підходів [Текст] / Т. Л. Керанчук, 

Т. П. Басюк // Актуальні проблеми економіки. – 

2016. – № 9. – С. 137-143. 

 

http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf
http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/19481/1/DMM_UP_2017.pdf
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1589/1/
http://elib.hduht.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1589/1/


 

ІІ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 
Загальний 

обсяг,  

годин 

Лекції,  

годин 

Практичні,  

годин 

Лаборат

орні, 

годин 

Самостійне 

опрацювання 

матеріалу 

(СРС),  

годин 

Індивід. 

завдання,  

годин          

(із обсягу 

СРС)  

Тема 1. Елементи управління 

проєктно-орієнтованої 

організації 

18 2 2  14  

Тема 2. Конфлікти в 

проєктах: їх природа та 

ідентифікація 

18 2 2  14  

Тема 3. Організаційні зміни 

як об’єкт управління в 

проєктно-орієнтованій 

організації 

18 2 2  14  

Тема 4. Команда проєкту 18 2 2  14  

Тема 5. Управління 

конфліктами на різних 

стадіях життєвого циклу 

проєкту 

18 2 2  14  

Тема 6. Планування ресурсів, 

витрат і проєктного 

бюджету 

20 2 2  16  

Тема 7. Управління ризиками 

в проєктах 
20 2 2  16  

Тема 8. Організаційний 

розвиток проєктно-

орієнтованої організації 

12 2 2  8  

Контрольна робота 8    8  

Всього з навчальної 

дисципліни за денною 

формою навчання 

150 16 16 - 118 - 

 

 



 

Додаток 1  

Узгодження результатів навчання з методами викладання, навчання та 

оцінювання 

Програмні 

компетент-

ності /  

результати 

навчання 

Результат 

навчання 

за 

дисципліно

ю 

Види 

навчальних 

занять  

Види 

навчальної 

діяльності 

Методи, 

технології 

викладання 

і навчання 

Засоби 

навчання 

Методи та  

критерії  

оцінюванн

я  

ПРН 1 РН3 Л, ПЗ 

НД 1 

НД 2  

НД 3 

НД 4 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  
М1 

М2 

ПРН 2 РН1 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3 

НД 3 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1 

М1 

М2 

М3 

ПРН 14 РН2 

Л, ПЗ НД 1 

НД 2  

НД 3  

НД 4 

МН1 

МН2 

МН3 

ЗН 1  

М1 

М2  

 

 


