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Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера”. У ній наведено життє
ві історії найвидатніших підприємців світу XX — початку XXI ст., які стануть яскравим 
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багатьох інших підприємців вражаючі, часом сповнені гіркого смутку, життєвих роз
чарувань і негараздів, але обов’язково зі світлим, переможним закінченням. Цих лю
дей об’єднує насамперед велике бажання знайти себе, віра у власні сили і непереборне 
прагнення займатись обраною справою. У цілому книга вселяє в читача надію на кра
ще, на досягнення успіху, породжує заряд ентузіазму і незгасимої наснаги.
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консультування, служб управління персоналом. Книга буде корисною також учням 
і вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, усім, кого цікавлять питання лідерства.
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