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Силабус навчальної дисципліни 

«Основи лідерства та креативна економіка» 

 

Спеціальність: 051 Економіка 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

 

Рівень вищої освіти Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 / 90 

 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Предметом  є формування системи професійної компетентності (знань, 

прикладних вмінь та навичок) щодо особливостей формування механізмів 

лідерства та забезпечення тривалого ділового партнерства в умовах 

креативної економки. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

Здатність працювати в команді.  

Здатність розробляти та управляти проектами.  

Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 

мовою.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

Здатність бути критичним і самокритичним. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Навички міжособистісної взаємодії.  

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Здатність обґрунтовувати власну точку зору на розв'язуване завдання 

управління на основі використання сучасного економіко-

математичного інструментарію. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Основи лідерства. Лідерство та управління. Стилі 

лідерства. Риси лідерства. Комунікативні навички лідера в креативній 

економіці. Роль лідера у створенні образу майбутнього та формуванні 

культури організації. Управління творчими командами. Управління та 

впровадження креативних управлінських рішень. 

Види занять: лекційні та практичні заняття, самостійна робота  

Методи навчання: При вивченні дисципліни використовуються 

пояснювально-наочний проблемний виклад, частково-пошуковий та 

дослідницький методи. Передбачено застосування активних і 

інтерактивних навчальних технологій: робота в малих групах; семінари-



дискусії; кейс-метод; тренінги, ділові ігри.  

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна  

Пререквізити Базові знання з економіки, психології, основ підприємництва. 

Пореквізити Знання з основ лідерства в креативній економіці можуть 

використовуватись під час написання бакалаврської кваліфікаційної 

роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Нестуля О.О., Нестуля С.І., Карманенко В.В. Основи лідерства. 

Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера: навч. 

посіб. – К.: Знання, 2013. – 287 с. 

 2. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. 
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НВ». 2015. – 296 с. 
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посібник / Л. Є. Довгань, Н. І. Ситник. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 248 

с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна лабораторія «Моделювання соціоекологоекономічних 

систем» кафедри економічної кібернетики ФЕБА 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра економічної кібернетики 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 
ІВАНЧЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА  

Посада: завідувач кафедри економічної кібернетики  

Вчений ступінь: к.е.н., доц.  

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-

ekonomichnoji-kibernetiki/cyber-sklad/2-uncategorised/397-ivanchenko-

nadiya-oleksandrivna  

Тел.: (044) 406-77-90  

E-mail: ivan730@ukr.net  

Робоче місце: ауд. 8.300  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

 

Авторський курс  

 

Лінк на дисципліну http://feba.nau.edu.ua/images/cyber/1-4silabus.pdf#  

 

 

Гарант освітньої програми       Іванченко Н.О. 
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