
  

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

Лідерство і робота в команді 

Спеціальність 

075  Маркетинг 

Освітньо-професійна програма Маркетинг 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова дисципліна 

Форма навчання Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 
загальна кількість годин 

 

4 кредити /120 годин 6 семестр – 3-го року навчання 

 

Мова викладання Українська 

 

 

Анотація 

дисципліни 

 «Лідерство і робота в команді» – дисципліна, що є вибірковим 

компонентом освітньо-професійної програми Маркетинг.  

  Навчальна дисциплін спрямована на засвоєння знань з теорії і 

практики управлінської діяльності щодо впровадження та 

використання технологій лідерства, менеджменту управління, а 

також здійснювати аналіз ситуативних чинників, що 

обумовлюють вибір ефективного стилю лідерства в організації. 

  Вивчення дисципліни дозволить студентам вияснити основні 

чинники впливу креативних, управлінських рішень, визначати 

сфери спільних інтересів та цінності для побудови ефективних 

партнерських стосунків. 

 

 

 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

 Ефективно управляти командою, вирішувати конфліктні 

ситуації; розробляти власні ідеї та оцінювати ідеї інших; 

делегувати повноваження та приймати рішення щодо 

ефективності виконання розподілених завдань; обґрунтовувати 

управлінські рішення щодо ефективного розвитку організацій, 

враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики; аналізувати 

особисті якості лідера та на їх основі визначати ефективний 

стиль керівництва. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Реалізовуючи основні компоненти сучасної парадигми освіти, 

формувати у студентів стійку систему структурних елементів 

професіонала: когнітивних – дати знання про класичні і сучасні 

концепції лідерства; діяльнотворчих – озброїти вмінням і 

навичками професійної взаємодії та комунікації; аксіологічних 

– вводити студента у світ загальноприйнятих цінностей, 

особистісних – розвивати постійну потребу і прагнення до 

самовдосконалення. 



  

 

 

 

 

 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 розуміти суть лідерства; 

 надавати характеристики основних типів лідерства; 

 розуміти шляхи налагодження найбільш взаємовигідного 

партнерства; 

 знати вплив ментальної моделі на поведінку лідера та його 

взаємовідносини з навколишнім світом; 

 виявляти лідерський потенціал; 

 визначати основні особистісні якості лідера; 

 визначати індивідуальні відмінності, що стосуються 

когнітивного стилю та удосконалювати власний стиль 

мислення, розвиваючи потенціал лідера: 

 вміти делегувати владні повноваження; 

 володіти навичками розрізняти відмінності між діалогом і 

дискусією; 

 вміти використовувати засоби комунікації, щоб впливати на 

оточуючих; 

  створювати монолітну команду; 

 допомагати послідовникам максимально розкривати свій 

 потенціал;  

 знати основні цінності, пов’язані з культурою орієнтованою 

на досягнення. 

      Результати навчання: 

РН 9. Застосовувати сучасні технології маркетингової  

діяльності    ринкового суб’єкта, адаптуватися до змін 

маркетингового середовища. 

РН 13. Проявляти ініціативу та підприємливість для 

досягнення професійної мети. 

РН 14. Виконувати професійну діяльність у командній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Загальні компетентності: 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя.  

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 



  

технології.  

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

Спеціальні компетентності: 

СК 2. Здатність виявляти вплив чинників маркетингового 

середовища на результати господарської діяльності ринкових 

суб’єктів. 

СК 5. Брати участь у розробленні маркетингового забезпечення 

розвитку бізнесу в умовах певної невизначеності. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Структура дисципліни 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 1. Лідерство 

Тема 1. Лідерство та лідери в сучасному суспільстві. 

Тема 2. Типологія лідерства. 

Тема 3. Влада та лідерство. 

Тема 4. Індивідуальне та групове лідерство. 

Змістовий модуль 2. Управління командою 

Тема 5. Поняття команди, характерні ознаки ефективних   

команд. 

Тема 6. Життєвий цикл команди. 

Тема 7. Ефективна взаємодія в команді. 

Тема 8. Ефективне управління командою. 
 

 

 

 Міжпредметні зв’язки  

Знання з даного курсу будуть використовуватися при вивченні 

дисциплін: «Психологія та етика ділового спілкування», 

«Інформаційні системи і технології в маркетинговій 

діяльності», «Маркетингова комунікативна політика». 

Набуті знання можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, проходженні навчальної та виробничої практик. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Політика оцінювання та 

академічної доброчесності 

Політика дотримання академічної доброчесності (відповідно до 

Закону України «Про фахову передвищу освіту») – «Викладання 

навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності ‒ сукупності етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: 

академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне 

проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми. 

Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів 

заборонено (в тому числі і з використанням мобільних девайсів). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рекомендована 

література 

Основна (базова) 

1. Адізес І. Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким       

менеджером / пер. з англ С. Сарвіри. Київ : Наш формат, 2019. 

304 с.  

2. Крейг Н. Лідерство починається з призначення / пер. з англ. 

В. Галкіної. Київ : Фабула, 2019. 240 с. 

3. Бен Горовіц «Ви те, що ви робите. Як створити 

корпоративну культуру» / Горовіц Б. «Наш формат», 2020. 

– 224 с.  

Допоміжна: 

4. Стів Мак-Клатчі «Будь лідером: вирішуй, плануй, дій» /   

МакКлатчі С. – «Віват», 2020. – 208 с. 

5. Ібрагімова І.М. Лідерство у громаді. Як наснажувати людей 

та досягати спільних цілей: посібник. Київ: «Видавництво 

«Юстон», 2020. 106 с. 

 

 

 

 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. Етика лідерства. Організація Об’єднаних Націй. 
Відень. 2021. 
URL:https://www.unodc.org/documents/e4j/Integrit

yEthics/E4J_Integrity_and_Ethics_Module_4_final
_UKR.pdf 

2. Маркіна І. А., Вороніна В. Л., Дмитренко І. А. 
Лідерство як феномен сучасного менеджменту. 
Економічний простір: Збірник наукових праць. 
2020. № 159. С. 88-91. 178 с. URL: 
http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/handle/123456789/
907  

 

 
Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 36 

Практичні 20 

Самостійна робота 64 

                                            ЗАЛІК 



  

 

Розглянуто та затверджено  

на засіданні циклової комісії туризму, іноземних мов 

 

Протокол № 6 від 13 грудня 2022 р. 

 

Голова циклової комісії _________ Наталія СТОЛЯР 

                           (підпис) 

 

 

 

 

 Розглянуто та погоджено  

на засіданні циклової комісії спеціальних економічних дисциплін 

 

Протокол № __ від _________202___ р. 

 

Голова циклової комісії _________ Ярослава Козуб 
           (підпис) 

  

 

 

 

 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка 
за національною шкалою 

90-100 А 5 (відмінно) 

80-89 В 
4 (добре) 

70-79 С 

60-69 D 
3 (задовільно) 

50-59 Е 

 

35-49 
 

       FX 

2 (незадовільно) 
з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 
 

F 

2 (незадовільно) 
з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Викладач(і) 

КОЛОТИЛО ЯНА ВАСИЛІВНА 

Посада: викладач, заступник директора з виховної роботи 
Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

E-mail: kolotylo.yana@chic.cv.ua 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 
в Moodle) 

 
https:/ dn.chic.cv.ua 

https://idgu.in.ua/
http://dn.chic.cv.ua/


  



  

 
              

              

   


