
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ОК 7 
2. Назва: Лідерство та управління командою 

3. Тип: обов'язкова  

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кожушко Л.Ф., д.т.н., 

професор, завідувач кафедри менеджменту; Щербакова А.С., к.е.н., доцент кафедри 

менеджменту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

• демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи; 

• приймати індивідуальні та групові рішення, пропонуючи обґрунтовані варіанти 

розв'язання проблеми; 

• розробляти власні ідеї та оцінювати ідеї інших; 

• виконувати функціональні обов’язки в групі, розподіляти ролі в команді; 

• ефективно управляти командою, вирішувати конфліктні ситуації; 

• організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;; 

• вміти делегувати повноваження та керувати організацією (підрозділом).  

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи, лекції з використанням інформаційних технологій. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Менеджмент», 

«Прийняття управлінських рішень».  

     • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
«Менеджмент організацій», «Комунікативний менеджмент», «Креативний менеджмент».  

12. Зміст курсу: Лідерство та лідери в сучасному суспільстві. Типологія лідерства. Влада та 

лідерство. Індивідуальне та групове лідерство. Поняття команди, характерні ознаки 

ефективних команд. Життєвий цикл команди. Ефективна взаємодія в команді. Ефективне 

управління командою. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. Гура, 

А.Є. Книш, В.В. Бондаренко – Харків, 2017 р. – 100 с. 

2. Морозов, В. В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові 

компетенції) : навч. посіб. / В. В. Морозов, А. М. Чередніченко, Т. І. Шпильова. – К. : Таксон, 

2009. – 464 с. 

3. Сергеєва Т.В., Дорін Фестеу, Гейл Роунтрі. Лідерство і командна робота: Навчальний 

посібник. – Харків: ХНУБА, 2014. – 124 с. 

4. Сергеєва Л.М. Лідерство: навчальний посібник. /Л.М.Сергеєва, В.П.Кондратьєва, 

М.Я.Хромей. Івано-Франківськ. «ЛілеяНВ», 2015. –296 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
16 год. - лекції, 14 год. - практичні заняття, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, 

впровадження ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 1-го семестру 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання практичних завдань 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри                                                                                            Л.Ф. Кожушко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: OK 7 
2. Title: Leadership and team management 

3. Type: compulsory 

4. Higher education level ІI (Master) 
5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied:1 

7. Number of established ECTS credits:3 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Leonid Kozhushko, 

Doctor of Technical Sciences, professor, head of the management department; Anastasiia 

Shcherbakova, PhD in Economics, associate professor  

9. Results of studies: after studying the discipline, the student will be able to: 

• demonstrate skills of interaction, leadership, teamwork; 

• make individual and group decisions, offering reasonable problem’s solutions; 

• develop own ideas and evaluate the ideas of others; 

• perform the functional responsibilities in the group, assign roles in the team; 

• effectively manage the team, resolve conflict situations; 

• organize and carry out the effective communication within the team, with representatives of 

various professional groups and in the international context; 

• delegate authority and manage the organization (subdivision). 

10. Forms of organizing classes: training sessions, independent work, practical training, control 

measures, lectures using information technologies. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Management", "Management 

decisions".  

Disciplines studied in conjunction with this discipline (if necessary): "Management of 

organizations", "Communicative management", "Creative management". 

12. Course contents: Leadership and leaders in modern society. Typology of leadership. Power and 

leadership. Individual and group leadership. The concept of team, the characteristics of effective 

teams. Team life cycle. Effective teamwork. Effective team management. 

13. Recommended educational editions:  
1. Teoriia i praktyka formuvannia lidera: navchalnyi posibnyk / O.H. Romanovskyi, T.V. Hura, A.Ie. 

Knysh, V.V. Bondarenko – Kharkiv, 2017 r. – 100 s. 

2. Morozov, V. V. Formuvannia, upravlinnia ta rozvytok komandy proektu (povedinkovi kompetentsii) : 

navch. posib. / V. V. Morozov, A. M. Cherednichenko, T. I. Shpylova. – K. : Takson, 2009. – 464 s. 

3. Serheieva T.V., Dorin Festeu, Heil Rountri. Liderstvo i komandna robota: Navchalnyi posibnyk. – 

Kharkiv: KhNUBA, 2014. – 124 s. 

4. Serheieva L.M. Liderstvo: navchalnyi posibnyk. /L.M.Serheieva, V.P.Kondratieva, M.Ia.Khromei. 

Ivano-Frankivsk. «LileiaNV», 2015. –296 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
16 hours of lectures, 14 hours of practical work, 60 hours of independent work. Total - 90 years. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, individual tasks, implementation of business 

and role-playing games, case-studies, individual and group research tasks, using the multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): written exam at the end of the 1st semester 

Current control (60 points): testing, surveys, practical tasks 

16. Language of teaching:  Ukrainian 
 

 

Head of the department                                                                             L. Kozhushko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


