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Назва дисципліни Лідерство та самоменеджмент 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Коперніка, 3, кафедра економіки та публічного 

управління 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Факультет управління фінансами та бізнесу, кафедра економіки та 

публічного управління 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності, 

рівень освіти 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування», 

Спеціальність: 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Назва освітньої 

програми 

«Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-

структурах» 

Викладачі дисципліни Куліш Інна Михайлівна, кандидат наук з державного управління, 

старший науковий співробітник, доцент 

Контактна інформація 

викладачів 

ел.пошта inna.m.kulish@gmail.com 

тел. (038) 0677790474 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (або за 

попередньою домовленістю) за адресою: факультет управління 

фінансами та бізнесу, кафедра економіки та публічного управління, 

вул. Коперніка, 3, м. Львів 

Також можливі он-лайн консультації через Skype, Zoom або подібні 

ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача або телефонувати. 

Сторінка курсу Основні положення курсу відображені в робочій навчальній програмі 

http://econom.lnu.edu.ua/academics/master/curriculum-entrepreneurship 

Інформація про 

дисципліну 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

знання, обов’язкові для ефективної організації управлінської 

діяльності, управління діловою кар’єрою, планування робочого часу, 

організації делегування повноважень, формування своїх професійно-

ділових якостей, розвитку адміністративно-організаційних, соціально-

психологічних, особистісних та моральних якостей, розкриття власного 

менеджерського потенціалу. Вивчення досвіду, методики та технології 

впровадження в управлінську практику лідерських методів управління. 

Окрім цього, визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити 

план розвитку свого стилю керування командою. 

Вивчення курсу дозволить студентам вияснити основні чинники 

впливу креативних, управлінських рішень, визначати сфери спільних 

інтересів та цінності для побудови ефективних партнерських 

стосунків 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Лідерство та самоменеджмент» є вибірковою 

дисципліною зі спеціальності 281 Публічне управління та 

адміністрування для освітньо-професійної програми «Управління 

персоналом в органах влади та бізнес структурах» семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення нормативної дисципліни є оволодіння теоретичними 

знаннями і практичними навичками з питань особистісного розвитку 

менеджера; формуванні у студентів індивідуальних особливостей та 

поведінкових навичок, які необхідні майбутньому керівникові; 

розвитку у майбутніх менеджерів умінь організовувати особисту 

працю; пошук резервів та шляхів для розвитку лідерського потенціалу 

та індивідуальної харизм; формування системи професійної 

компетентності (знань, прикладних вмінь та навичок) щодо 

особливостей використання механізмів лідерства та забезпечення 

тривалого ділового партнерства у своїй діяльності. 

mailto:inna.m.kulish@gmail.com


Література для 

вивчення дисципліни 

 Основна література:  

1). Нетепчук В. В. Самоменеджмент. Навч. Посібник. – Рівне: НУВГП, 

2013. – 354 с.  

2). Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. – Івано-

Франківськ : «Лілея-НВ». 2015. – 296 с.  

3). Слесик К. М. Виховання лідерів / К. М. Слесик. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2009. – 128 с. 

4). Скібіцька Л .І. Лідерство та стиль роботи менеджера.: Навчальний 

посібник / Л. І. Скібіцька. – К.: Центр учбової літератури, 2009. –181с. 

Додаткова література:  

1). Кухта Б. Політичні еліти і лідери / Б. Кухта, Н. Теплоухова. - Вид. 2-

ге, перероб. і доп. – Л. : Кальварія, 1996. – 224 с. 

(список додаткової літератури може включати 10-15 джерел). 

2). Герчанівська П. Е. Культура управління: навч. посібник / П. Е. 

Герчанівська. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2005. – 152 с. 

3). Гриценко С. П. Етика ділового спілкування / С. П. Гриценко. – К. : 

Вища освіта, 2005. – 196 с. 

4). Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового 

етикету : навч. посібник / Г. М. Калашник – К.: Знання, 2007. – 143 с. 

5). Карамушка Л.М. Психологія управління: Навч. посіб. – 

К. :Міленіум, 2003. – 344 с. 

6). Кэ де Ври М. Мистика лидерства. Развитие эмоционального 

интеллекта / Манфред Кэ де Ври. –  М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 

276 с. 

7). Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. – 

Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 240 с. 

8). Прохоренко Т. Г. Лідерство як форма самоствердження особистості 

в малій групі / Т. Г.Прохоренко, О. П. Зборовська, Г. А. Носирєва. – 

Вісник Міжнародного Слов’янського університету: український 

науково-теоретичний журнал. Ювілений випуск. – Харків : [б.в.], 

2008. – С. 12–18. 

9). Психологічний клімат колективу / Упоряд.: О.Марінушкіна, за 

заг. ред. С. Максименко, О. Главник – К.: Главник, 2004. – 96 с. 

10). Татенко В. О. Лідер ХХІ / В. О. Татенко // Leader XXI: Соц.-

психолог. студії. – К.: Корпорація, 2004. – 198 с. 

11). Трейлсли Б. Достижение максимума. / Пер. с анг. – Мн: ООО 

«Попурри», 2002. – 368 с. – (Серия «Успех!»). 

12). Шалагинова Я. В. Психология лидерства / Я. В. Шалагинова. – 

С-Пб.: Речь, 2007. – 494 с. 

13). Bennis W. G. On Becoming a Leader; 4th edition / Warren G. Bennis. – 

Basic Books, 2009. – 304 р.  

14). Wooden J. Wooden on Leadership: How to Create a Winning 

Organization / John Wooden,  Steve Jamison. – McGraw-Hill Education, 

2005. – 302 р. 

15). Goleman D. Primal Leadership (Unleashing the Power of Emotinal 

Intelligence) / Daniel Goleman. – Harvard Business Review Press, 2013. – 

336 р.  

Інтернет-джерела: 

1). Малюська В. А. Лідерські якості керівника – умова ефективного 

функціонування трудового колективу /В. А. Малюська // http:// 

www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Economics/19960.doc.htm. 

Обсяг курсу Всього 90 годин (3 кредити системи ЄКТС). З них: 32 години 

аудиторних занять: 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 

годин самостійної роботи 



Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент зможе:  

- формувати професійні та особисті цілі і визначати пріоритети; 

- обирати та вдосконалювати власний стиль управління з метою 

підвищення ефективності управлінської діяльності; 

- здійснювати оптимальний розподіл завдань і делегувати 

повноваження; 

- планувати ділову кар’єру, співпрацювати  кадровим резервом; 

- планувати й раціонально використовувати робочий час; 

- використовувати на практиці навики самомотивації та самоконтролю; 

- вдосконалювати адміністративно-організаційні, соціально-

психологічні, індивідуальні та морально-етичні якості та 

використовувати кращі практики в управлінській діяльності; 

- максимально повно розкривати особистий інтелектуальний, творчий, 

соціально-психологічний потенціал; 

- розуміти основні відмінності між менеджментом та лідерством, знати 

що відрізняє керівника та лідера; 

- знати основні ідеї базових концепцій та теорій лідерства, вміти 

оцінити власний лідерський потенціал, вміти проаналізувати і 

визначити стиль лідерства керівника; 

- отримає навик розвитку власної харизми. 

Ключові слова Лідерство, самоменеджмент, управління, інтелектуальний потенціал, 

стиль керівництва,  харизма. 

Формат курсу Очний /заочний  

 Проведення лекцій, лабораторних робіт та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Подано у схемі курсу. 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік в кінці семестру 

  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін 

«Основи вироблення політики та прийняття рішень», «Стратегічне 

управління персоналом», «Управління професійною кар‘єрою та 

розвитком персоналу», «Система оцінювання та мотивації персоналу», 

достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння наукових 

джерел з навчальної дисципліни. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, семінари-дискусії, робота в малих групах, кейс-

методи, ділові ігри. 

 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може не потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 

балів 
Практичні роботи/семінарські заняття 
Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за практичну 
роботу/семінарське заняття) студент отримує за умови відповідності 
виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту 
виконаної практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 
Контроль систематичного виконання семінарських занять і 

самостійної роботи 
Відмінно («5») - студент в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час 
усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

5 



цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 
тестові завдання. 
Добре («4») - студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, 
обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових 
відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову 
літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої 
глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 
неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових 
завдань. 

4 

Задовільно («3») - студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових 

відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив 

половину тестових завдань. 

3 

Незадовільно («2») - студент не в повному обсязі володіє навчальним 
матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 
обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 
відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 
практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, 

правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») - студент частково володіє навчальним матеріалом не 

в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та 

письмових відповідей, допускаючи 
при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові 

завдання. 

0-1 

2. Самостійна робота студентів (СРС) 

Критерії оцінювання 
Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, 

оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння 

тем, які виносяться лише на самостійну роботу контролюється при підсумковому 

семестровому контролі. 

3. Залік по модулю 

Критерії оцінювання 30 

балів 
Модульний контроль. 
Модульний контроль проводиться у тестовій письмовій формі за 

окремими варіантами (дистанційно за умови дистанційної форми 

навчання). 

0-30 

Встановлено 3 рівні складності завдань  
1. Перший рівень (завдання 1-20) - завдання із вибором відповіді - 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в 

картці тестування записана правильна відповідь. Кожне правильно 
виконане завдання оцінюється в 0,5 бала 

10 

балів 

2. Другий рівень (завдання 21-25) - завдання з короткою 

відповіддю. 

Завдання з короткою відповіддю вважається виконаним правильно, 

якщо студент дав вірні визначення, посилання, тлумачення, короткі 
коментарі. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала. 

10 

балів 

3. Третій рівень (завдання 26-27) - завдання з розгорнутою 

відповіддю (повне обґрунтування відповіді). 

В цих завданнях треба зробити послідовні, логічні пояснення, необхідні 

посилання, вказати факти, з яких випливає те чи інше твердження. Якщо 
потрібно, то слід проілюструвати думки схемами, графіками, 
таблицями. Кожне правильно виконане завдання оцінюється в 5 балів. 

10 

балів 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 

Відмінно («20-25») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно 

самостійно та аргументовано її викладає під час усних виступів, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних 



завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу. План роботи 

поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив 

ІНДЗ по темі, яка має науково-дослідний характер і передбачає 

безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та 

інших творчих завдань. 

Добре («14-19») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, 

обґрунтовано його викладає під час усних виступів, в основному 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та 

незначні помилки. Виконав ІНДЗ згідно вибраної теми. 

Задовільно («9-13») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом 

викладає його основний зміст під час усних виступів, але без глибокого 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання 

необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності 

та помилки. Невчасно подав тему ІНДЗ до захисту. 

Незадовільно («5-8») – студент не в повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та 

обґрунтування) викладає його під час усних виступів, недостатньо 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по 

вибраній темі. 

Незадовільно («до 5») – студент частково володіє навчальним 

матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час 

усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. ІНДЗ по вибраній темі не виконано. 

 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним розподілом і сумуються: 

• практичні заняття: максимальна кількість балів 35 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість 

балів 25 

• заліковий модуль: 30 балів. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної не доброчесності. Виявлення ознак академічної 

не доброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її не 

зарахуванням викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 



використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого 

завдання і т. ін.  

Дуальна освіта: Навчальна дисципліна зараховується для здобувачів 

вищої освіти, які працюють за фахом і мають практичний досвід 

виконання робіт за темами навчальної дисципліни. У випадку участі в 

тренінгу (його повний опис) / написання тез для участі в наукових 

заходах (2 позиції) або статті у співавторстві з лектором за темами 

навчальної дисципліни – зараховується як індивідуальна науково-

дослідна робота.  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

Питання до заліку. 1. Сутність, цілі і функції самоменеджменту.  

2. Концепції самоменеджменту.  

3. Концепція Л. Зайверта та концепція обмежень М. Вудкока і Д. 

Френсіса.  

4. Міждисциплінарна модель самоменеджменту В. Карпичова.  

5. Концепція А. Хроленко.  

6. Ділова кар’єра у концепції Бабеля і Хайнца Швальбе.  

7. Основні складові самоменеджменту за теорією К. Кінан.  

8. Критерії ефективного самоменеджменту. 

9. Вимоги до формулювання політики самоменеджменту.  

10. Філософія і стратегія самоменеджменту.  

11. Планування розвитку кар’єри менеджера.  

12. Формування особистого плану із працевлаштування.  

13. Цільове планування розвитку менеджера. 

14. Головні терміни та визначення процедури планування.  

15. Модель збалансованих показників ефективності як інструмент 

побудови самокерованих систем.  

16. Процесний менеджмент як інструмент розвитку 

самоменеджменту. Визначення, термінологія і підходи до 

вирішення проблеми. Підходи до мислення. 

17. Етика поведінки і праці менеджера.  

18. Принципи етики бізнесу.  

19. Соціальна відповідальність менеджера та бізнесу.  

20. Головні поняття і визначення у теорії комунікацій.  

21. Особливості ведення ділових перемовин.  

22. Ефективне використання робочого часу. 

23. Зміст і складові управлінської праці.  

24. Двовимірна модель управління Р. Блейка та Дж. Моутона. 

25. Модель ситуативного підходу до управління.  

26. Управління цілями як модель розвитку самокерованих 

соціальних систем.  

27. Оцінка праці менеджера. 

28. Відмінності між керівництвом та лідерством.  

29. Природа лідерства та його складові.  

30. Стилі лідерства.  



31. Розвиток лідерства.  

32. Формування системи лідерства. 

33. Лідерство як риса діяльності управлінської команди.  

34. Роль керівника в розвитку етичної культури та дотриманні 

етичних норм.  

35. Імідж як складник діяльності управлінської команди.  

36. Рівняння лідерства. Теорія особливостей лідерства.  

37. Теорія лідерської поведінки.  

38. Теорія випадкового (ситуативного) лідерства. 

39. Поняття харизми лідера та її розвиток на рівні особистості. 

40. Компетентність управлінця і його вміння переконувати, 

правильно планувати і доводити до команди свою думку. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 



Схема курсу     
Ти

жде

нь 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

Література. 

Ресурси в 

Інтернеті 

Завдання, 

години 

Термін 

виконання 

1. 

Тема 1. Сучасні наукові концепції самоменеджменту. 

Складові ефективного самоменеджменту. 

Сутність, цілі і функції самоменеджменту. Концепції 

самоменеджменту. Концепція Л. Зайверта та концепція 

обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса. Міждисциплінарна 

модель самоменеджменту В. Карпичова. Концепція А. 

Хроленко. Ділова кар’єра у концепції Бабеля і Хайнца 

Швальбе. Основні складові самоменеджменту за теорією К. 

Кінан. Критерії ефективного самоменеджменту. 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

2. 

Семінарське заняття №1. Концепції самоменеджменту. 

Критерії ефективного самоменеджменту. 

Мета вивчення:  

- навчити розуміти можливості застосування теорій 

самоменеджменту у власній життєвій діяльності; 

- визначити перелік і сформулювати розгорнутий зміст 

обмежень особистого розвитку, опираючись на теорію 

обмежень М. Вудкока і Д. Френсіса; 

- сформулювати пріоритетні напрямки самовдосконалення у 

конкретній часовій перспективі; 

- підвищити рівень розуміння критеріїв ефективного 

самоменеджменту та ціннісних орієнтирів особистості; 

- набути досвід поєднання ціннісних орієнтирів особистості 

із цілями та перспективами власного саморозвитку шляхом 

формулювання головних принципів власної технології 

самоменеджменту. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

3. 

Тема 2. Філософія і стратегія самоменеджменту. 

Планування особистої зайнятості менеджера. 

Вимоги до формулювання політики самоменеджменту. 

Філософія і стратегія самоменеджменту. Планування 

розвитку кар’єри менеджера. Формування особистого плану 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 



із працевлаштування. Цільове планування розвитку 

менеджера. 

4. 

Семінарське заняття №2. Формулювання персональної 

філософії і стратегії самоменеджменту. Планування 

особистої зайнятості менеджера. 

Мета заняття: 

- набути навики формулювання цілей; 

- створити розуміння зв’язку між цілями особистого 

розвитку та філософією самоменеджменту; 

- створити розуміння структури та змісту елементів політики 

самоменеджменту; 

- набути навики формулювання плану дій особистого плану 

із працевлаштування; 

- отримати досвід і розуміння змісту дій з підготовки 

документів для розгляду роботодавцем і працевлаштування; 

- отримати досвід з підготовки та проходження співбесіди з 

метою отримання робочого місця; 

- сформувати план дій з підготовки до майбутньої 

професійної зайнятості. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

5. 

Тема 3. Планування роботи як складова 

самоменеджменту. Управління мисленням і 

самоменеджмент. 

Головні терміни та визначення процедури планування. 

Модель збалансованих показників ефективності як 

інструмент побудови самокерованих систем. Процесний 

менеджмент як інструмент розвитку самоменеджменту. 

Визначення, термінологія і підходи до вирішення проблеми. 

Підходи до мислення. 

  

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

6. 

Семінарське заняття №3. Планування роботи як 

складова самоменеджменту. Управління мисленням і 

самоменеджмент. 
Мета вивчення:  

- створити розуміння моделі комплексної оцінки ділового 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 



життя; 

- навчитися аналізувати результати саморозвитку шляхом 

застосування моделі збалансованих показників бізнесу; 

- сформувати вміння управляти доходами з допомогою 

моделей процесного менеджменту; 

- сформувати план дій з розвитку ділової активності; 

- створити розуміння застосування різних підходів до 

мислення для управління іншими особами та 

саморозвитком; 

- отримати навички проведення аналізу ситуації; 

- навчитись формулювати рішення для вирішення 

проблемної ситуації. 

7. 

Тема 4. Етика і соціальна відповідальність менеджера. 

Самоменеджмент і майстерність ділових комунікацій. 

Етика поведінки і праці менеджера. Принципи етики бізнесу. 

Соціальна відповідальність менеджера та бізнесу. Головні 

поняття і визначення у теорії комунікацій. Організація 

виступів і презентацій. Організація нарад і ведення ділових 

бесід. Особливості ведення ділових перемовин. Ефективне 

використання робочого часу. 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

8. 

Практичне заняття №4. Етика і соціальна 

відповідальність менеджера. Самоменеджмент і 

майстерність ділових комунікацій. 

Мета вивчення:  

- досягти розуміння змісту поняття «етика ділової 

поведінки»; 

- отримати навички розпізнання реального прояву змісту 

основних принципів етики ділової поведінки; 

- розвинути досвід формулювання політики 

самоменеджменту за допомогою застосування моделі 

«стейкхолдерів»; 

 - досягти розуміння змісту головних понять та визначень у 

теорії комунікацій; 

- набути розуміння змісту вимог щодо підготовки 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 



презентацій та публічних виступів; 

- набути навики підготовки та проведення ділових нарад і 

зустрічей; 

- набути розуміння основних принципів і рекомендацій 

ведення ділових переговорів; 

- отримати розуміння правил ефективної організації 

використання часу. 

9. 

Тема 5. Організовування діяльності менеджера. Оцінка 

праці менеджера. 

Зміст і складові управлінської праці. Двовимірна модель 

управління Р. Блейка та Дж. Моутона. Модель ситуативного 

підходу до управління. Управління цілями як модель 

розвитку самокерованих соціальних систем. Оцінка праці 

менеджера. 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

10. 

Практичне заняття №5. Організовування діяльності 

менеджера. Оцінка праці менеджера. 

Мета вивчення:  

- створити розуміння змісту головних складових 

управлінської праці; 

- розвинути розуміння взаємозв’язку самоменеджменту та 

управлінської праці; 

- отримати розуміння застосування стилів управлінської 

праці із врахуванням змісту управлінської ситуації; 

- підвищити рівень розуміння змісту теорії управління за 

цілями, як модель розвитку самокерованих соціальних 

систем; 

- забезпечити розуміння застосування інструментів оцінки 

управлінської праці. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

11. 

Тема 6. Поняття лідерства. 

Відмінності між керівництвом та лідерством. Природа 

лідерства та його складові. Стилі лідерства. Розвиток 

лідерства. Формування системи лідерства. 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

12. 
Практичне заняття № 6. Лідерство. 
Мета вивчення:  

Семінарське 

заняття 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

Згідно з 

розкладом 



- розвинути розуміння змісту поняття «лідерство»; 

- сформулювати зв’язок між поняттями «самоменеджмент» і 

«лідерство»; 

- сприяти розумінню і вмінню розпізнавати складові 

персонального лідерства; 

- отримати навики прояву візійного лідерства; 

- розвинути розуміння структури і змісту складових 

емоційного лідерства; 

- отримати навички ідентифікації і опису особистого досвіду 

лідерства. 

Самостійна 

робота 

ситуації, кейси 

2 год 

13. 

Тема 7. Корпоративна влада. Змінні лідерства. 

Сутність влади в менеджменті. Лідерство як риса діяльності 

управлінської команди. Роль керівника в розвитку етичної 

культури та дотриманні етичних норм. Імідж як складник 

діяльності управлінської команди. Рівняння лідерства. 

Теорія особливостей лідерства. Теорія лідерської поведінки. 

Теорія випадкового (ситуативного) лідерства. 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 

14. 

Практичне заняття № 7. Лідерська поведінка. 

Мета вивчення: 

- розвинути розуміння поведінки лідера у групі; 

- отримати навики підходів до лідерства; 

- сформулювати власну думку щодо можливості виховання 

лідерських якостей; 

- визначити позитивні та негативні сторони різних стилів 

лідерства; 

- використовувати самоуправління на основі замінників 

лідерства; 

- побудувати моделі ситуацій впливу лідера на колектив. 

Семінарське 

заняття 

Самостійна 

робота 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

Питання, 

управлінські 

ситуації, кейси 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

15. 

Тема 8. Харизма лідера.  

Харизма і влада. Статус лідера. Компетентність управлінця і 

його вміння переконувати, правильно планувати і доводити 

до команди свою думку. Особливості харизматичного 

лідерства. Виховання у собі харизматичних якостей. 

Можливості та складності з якими стикається 

Лекція 

Список літератури 

Інтернет-ресурси 

2 год Згідно з 

розкладом 



харизматичний лідер. Проблеми становлення 

харизматичного лідера. 

16. 

Практичне заняття 8. Харизма. 

Мета: 

- визначення здатності брати на себе відповідальність за 

прийняті рішення; 

- перевірка власної здатності до управління; 

- оцінка власних здібностей до ефективної співпраці з 

підлеглими (уважність, толерантність); 

- аналіз харизматичної складової свого стилю управління; 

- тест Х. Фрідмана на ступінь харизматичності лідера. 

 

   

17. 

Заліковий модуль 

Семінарське 

заняття 

Список основної 

літератури 

Перелік питань для 

підсумкового 

контролю 

Тестові завдання 

2 год 

Згідно з 

розкладом 

 


