
Всесвітній економічний форум у Давосі в 2016 р. 
визначив ключові навички для успіху у ХХІ ст.

2015 2020

1) Комплексне розв’язання проблем 1) Комплексне розв’язання проблем

2) Координація дій з іншими 2) Критичне мислення

3) Управління людьми 3) Креативність

4) Критичне мислення 4) Управління людьми

5) Взаємодія, ведення перемовин 5) Координація дій з іншими

6) Контроль якості 6) Емоційний інтелект

7) Сервіс-орієнтування 7) Складання суджень і ухвалення рішень

8) Складання суджень і ухвалення рішень 8) Сервіс-орієнтування

9) Активне слухання 9) Взаємодія, ведення перемовин

10) Креативність 10) Когнітивна гнучкість



Більшість із цих навичок можна 
об’єднати одним поняттям «лідерство»



Лідерами не народжуються, лідерами стають
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Мета 

формувати у Вас, нашої майбутньої еліти, лідерські якості
та компетентності через освіту, 

допомогти Вам оволодіти практичними методами та 
інструментами організації ефективної команди,

допомогти Вам навчитися успішно працювати у команді.



Закінчивши курс
«ЛІДЕРСТВО ТА КОМАНДНА РОБОТА»

Ви

• сформуєте лідерські компетентності 
• навчитеся ефективної взаємодії та 

командної роботи
• навчитеся приймати особисті та командні 

рішення на основі обґрунтованих варіантів 
розв'язання проблем

• навчитеся розробляти власні ідеї та 
оцінювати і поважати ідеї інших 
учасників команди

• навчитеся розподіляти ролі в команді
• навчитеся ефективно управляти 

командою
• навчитеся вирішувати конфліктні 

ситуацій



Ці набуті знання і вміння Ви зможете
застосовувати у майбутній професії

• емоційний інтелект,  

• формування команди, 

• робота в команді, 

• прийняття рішень, 

• вирішення конфліктних ситуацій



При вивчені курсу 
«ЛІДЕРСТВО ТА КОМАНДНА РОБОТА» 

Ви опрацюєте такі теми:

1. Лідерство: сутність, структура, стилі
2. Лідерство: основні компетенції

3. Поняття команди, ознаки ефективних команд
4. Життєвий цикл і розподіл ролей у команді
5. Корпоративна культура, мотивація та ефективне
управління командою

6. Комунікації в команді: процедури аналізу проблем та 
прийняття управлінських рішень.
7. Управління конфліктами в процесі командоутворення
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