
ЛІДЕРСТВО І ПАРТНЕРСТВО В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мета курсу – формування системи професійної компетентності (знань, 
прикладних вмінь та навичок) щодо використання принципів, типів, 
інструментів лідерства керівником та забезпечення тривалого ділового 
партнерства в підприємницькій діяльності; набуття знань про можливості 
успішного розвитку підприємств шляхом формування й участі в партнерствах 
різних типів і різновидів задля досягнення підприємством лідерських позицій на 
ринку; формування системного уявлення про лідерство в підприємницькій 
діяльності; розвиток міжособистісної та управлінської компетентностей, 
шляхом розкриття сутності лідерства, методів формування командної роботи 
для розвитку лідерського потенціалу. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як: 
Підприємництво, Менеджмент, Людький капітал, Основи підприємницької 
діяльності, Мікроекономіка, Макроекономіка тощо. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: вміння здійснювати аналіз ситуативних чинників, що 
обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації; здатність 
обирати ефективні методи та прийоми управлінського впливу; здатність 
формувати власний імідж шляхом цілеспрямованого використання мовної 
культури, культури зовнішності, невербальних засобів, аксесуарів; вміння 
визначати свій стиль лідерства, ідентифікувати й намітити план розвитку свого 
стилю керування командою; вміння визначати готовність колективу до 
формування команд; здатність визначати сфери спільних інтересів та цінності 
для побудови ефективних партнерських стосунків; вміння здійснювати оцінку 
ділових партнерів; вміння формувати та підтримувати довіру бізнес-партнерів; 
вміння здійснювати ділові переговори з урахуванням особливостей 
комунікаційної ситуації, етичних вимог та психологічних закономірностей 
переговорного процесу; вміння здійснювати ділове спілкування: публічні 
виступи, переговори, проведення нарад, ділову переписку, електронні 
комунікації тощо; вміння використовувати знання про роботу з колективами 
людей та окремими працівниками в управлінській діяльності; вміння 
аналізувати та проектувати міжособистісні, групові та організаційні 
комунікацій; вміння обирати адекватні методи аналізу підприємства та його 
діяльності у контексті досягнення лідерських позицій та утворення стратегічних 
партнерств; здатність формувати та організаційне забезпечувати партнерські 
зв’язки підприємства з його контрагентами; здатність відстежувати вплив 
партнерства на конкурентне положення його учасників за формальними і 
неформальними індикаторами. 



Програмні результати навчання: 
знати: сутності лідерства, історії розвитку відповідних теорій їх перевагах і 
недоліках; особливості різних стилів лідерства; передумови ефективного 
лідерського впливу; основні етапи формування команди; ціннісні, критеріальні 
та поведінкові переваги партнера у діловому спілкуванні; процеси внутрішньої 
динаміки команди при переході від одного етапу розвитку до іншого; сутність і 
актуальність використання командного лідерства, принципи формування та 
розвитку команди; етапи творення команди; інноваційні підходи до 
командотворення; 
вміти: здійснювати аналіз ситуативних чинників, що обумовлюють вибір 
ефективного стилю лідерства в організації; обирати ефективні методи та 
прийоми управлінського впливу; формувати власний імідж шляхом 
цілеспрямованого використання мовної культури, культури зовнішності, 
невербальних засобів, аксесуарів; визначати свій стиль лідерства, 
ідентифікувати й намітити план розвитку свого стилю керування командою; 
визначати готовність колективу до формування команд; визначати сфери 
спільних інтересів та цінності для побудови ефективних партнерських 
стосунків; здійснювати оцінку ділових партнерів; формувати та підтримувати 
довіру бізнес-партнерів; вести дискусію й управляти аудиторією, уникати 
логічних помилок у суперечці й дискусії; здійснювати ділові переговори з 
урахуванням особливостей комунікаційної ситуації, етичних вимог та 
психологічних закономірностей переговорного процесу; визначати заходи щодо 
підготовки публічного виступу; здійснювати презентацію ділової інформації; 
формувати команду на засадах партнерства, відповідальності та 
взаємодопомоги; розподіляти ролі членів команди для виконання поставлених 
завдань; розробляти критерії оцінки та використовувати сучасні підходи до 
діагностики лідерства та ефективності роботи команди; формувати компетенції 
реалізації лідерства у різних типах команд; займатися саморозвитком і 
навчитися вчитися, в тому числі вчитися на основі життєвих ситуацій; 
розвивати навички аналітичного і критичного мислення; оцінювати ідеї та 
пропозиції; формулювати аргументи; робити висновки і узагальнювати; творчо 
генерувати нові ідеї; визначати цілі для особистісного та кар'єрного росту, а 
також працювати для їх досягнення; проактивно пристосовуватися до зміни 
ситуації; бути відповідальним і самокритичним щодо власних дій; планувати 
свою діяльність і керувати часом; 
володіти: знаннями основних понять й концепцій теорії лідерства, принципів, 
типів, інструментів лідерства; навичками визначення переваг та загроз 
лідерської поведінки в підприємницькій діяльності, забезпечення тривалого 
ділового партнерства у підприємницькій діяльності.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ЛІДЕРСТВО ТА ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЛОВИХ СТОСУНКІВ. Проблема лідерства 
у підприємницькій діяльності. Сутність підприємництва та його види. Феномен 



"лідерство": поняття й сутність. Функції лідера, його особистісні 
характеристики. Організаційне лідерство. Теорії лідерства. Еволюція теорії 
лідерства. Зарубіжні теорії лідерства. Джерела, види та інструменти влади. 
Визначення й природа влади. Джерела індивідуальної влади. Використання 
влади при прийнятті стратегічних рішень. Потреба в досягненні й потреба у 
владі. Лідерство як груповий процес. Поняття групи. Класифікація груп. 
Поняття про групову динаміку. Сутність та специфіка процесу прийняття 
групового рішення. Імідж лідера. Гендерні особливості лідерства. Структура 
образу лідера. Імідж керівника-лідера та його складові. Гендерні аспекти 
лідерства. Формування команд і робота в командах. Стратегія формування 
керівником управлінської команди. Індивідуальний стиль формування 
управлінської команди. Фактори, що зумовлюють стиль та стратегію 
командоутворення. 
КОМУНІКАЦІЇ ТА ПАРТНЕРСТВО У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 
Сутність та форми ділового партнерства. Причини й умови розвитку 
партнерства в діловому світі. Порівняльні характеристики й категорії ділових 
партнерів. Фактори надійності ділових відносин. Довіра в колективі як основа 
ділового партнерства. Довіра як ключовий фактор ефективності ділового 
партнерства. Фактори довіри. Ознаки обману: вербальні й невербальні. 
Комунікаційний процес в організації та ефективність управління. Визначення 
сутності та змісту комунікації в організації. Комунікація як структура 
організації. Структура комунікаційного процесу, його змістовні елементи. 
Форми впливу на партнерів по спілкуванню. Неімперативні та імперативні 
форми впливу. Психологічні прийоми впливу на партнерів по спілкуванню. 
Сприйняття та оцінка партнерів по спілкуванню один одного. Організаційно-
психологічні основи переговорного процесу. Підготовка концепції та сценарію 
переговорів. Морально-психологічна підготовка членів робочої групи до 
переговорного процесу. Морально-психологічна підготовка членів робочої 
групи до переговорного процесу. Презентація як інструмент формування 
спільності бачення у бізнесі. Роль та сутність презентації у бізнесі. Структура 
презентації. Принципи оформлення слайдів. Ораторське мистецтво лідера. 
Історія ораторського мистецтва. Підготовка до публічного виступу. Текст як 
послідовність знаків. Оцінка аудиторії. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


