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ДИСЦИПЛІНА «УПРАВЛІННЯ СЕРЕДОВИЩЕМ, ВЗАЄМОДІЄЮ, СПІЛЬНОТОЮ, ЦІННІСТЮ 
ТА ДОВІРОЮ В ПРОЕКТАХ» 
 
Анотація. Дисципліна «Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю та 
довірою в проектах» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона 
забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на формування 
ефективного керівника дослідницькими проектами.  
У відповідності до вимог міжнародних стандартів з управління проектами до керівника 
дослідницького проекту в курсі будуть вивчатися моделі та методи управління середовищем, 
взаємодією, спільнотою, цінністю та довірою в проектах. Основна відмінність сучасної 
проектної діяльності, зокрема і наукової, полягає в акцентуванні і окремому управлінні 
взаємодії із зацікавленими сторонами. Окремим поняттям, що застосовується при цьому, є 
цінність, що створюється у проектах. Необхідною умовою формування цінності проектів є 
довіра в команді проекту. Для цього в рамках дисципліни будуть вивчатися поняття цінності та 
довіри, моделі управління цінностями і формування довіри, моделі та методи управління 
зацікавленими сторонами проекту. Вивчення цієї дисципліни дасть змогу науковцям 
управляти взаємодією з проектним середовищем в межах наукових проектів (в тому числі 
пов’язаних і з написанням дисертацій), визначати цінності, що створюються у проектах, 
управляти створенням цінностей, формувати довіру в проектній команді і у взаємовідносинах 
з проектним оточенням. 
Мета навчальної дисципліни: дати сучасні знання та розкрити склад компетенцій для 
керівника проектів та програм у відповідності до вимог міжнародних стандартів та оволодіти 
знаннями закономірностей управлінського впливу на персонал команди управління 
проектами; сформувати психологічну готовність застосовувати отримані знання на практиці в 
управлінні командою проекту та зовнішніми зацікавленими сторонами, особистісному 
вдосконаленні та у вирішенні управлінських задач. Аспірант навчиться формувати команду 
управління проектом; здійснювати управління командою проекту; мотивувати членів команди 
проекту; проводити наради та перемовини з учасниками проекту; управляти конфліктами в 
проекті; розвивати команду управління проектом. 
 
Попередні вимоги: Аспірант повинен знати: основи методологій управління ІТ проектами.  
Змістовні модулі:  

 Вимоги до персоналу в управлінні проектами та програмами;  
 Технічні компетенції в управлінні проектами;  
 Поведінкові компетенції; 
 Контекстуальні компетенції керівника проектів та програм;  
 Вимоги міжнародної сертифікації на основі компетентністного підходу. 
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