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Опис модулів
Модуль 1 - концептуальні основи лідерства
Мета модуля 1 - сформулювати у студентів компетенції:розуміти теоретичні по-
ложення сучасної лідерської парадигми та практичного досвіду світових і вітчиз
няних лідерів; знати характеристики видів та стилів лідерства; вміти виявляти
лідерський потенціал, самооцінку бізнес-лідера; розвивати емоційний інтелект,
харизматичні здібності.
Тематичний план модуляї:

■ Тема 1. Лідерство в бізнесі: сутність та актуальність сьогодення.
■ Тема 2. Наукові концепції лідерства в найдавніші часи та в епоху Відро
дження
■ Тема 3. Наукові концепції лідерства від середини XIX століття до середини
XX століття
■ Тема 4. Наукові концепції лідерства від середини XX століття до сього
дення.
■ Тема 5. Емоційне лідерство. Емоційний інтелект.
■ Тема 6. Харизматичне лідерство
■ Тема 7. Трансакційне та трансформаційне лідерство
■ Тема 8. Стилі лідерства в бізнесі.
Модуль 2 - індивідуально-психологічні особливості бізнес-лідера
Мета модуля 2 - сформулювати у студентів компетенції:розвиток здатності засто
совувати на практиці одержані знання з розвитку когнітивних якостей бізнес-лі
дера, здатності працювати в команді, враховуючи особистісні риси бізнес-ліде
ра, управлінський, гендерний, крос-культурний аспекти
Тематичний план модуля 2:

■
■
■
■
■

Тема 9. Когнітивні якості бізнес-лідера та їх розвиток.
Тема 10.Модель бізнес-лідера
Тема 11. Авторитет і імідж бізнес-лідера
Тема 12. Крос-культурні комунікації для бізнес-лідерів..
Тема 13. Основи риторики для бізнес-лідерів: ефективний публічний ви
ступ.
■ Тема 14. Основи нейролінгвістичного програмування в бізнес-лідерстві.
■ Тема 15. Гендерні особливості бізнес-лідерства.
■ Тема 16. Бізнес-лідерство та менеджмент.Трудовий потенціал бізнеслідера
Цільова аудиторія - діючі та потенційні приватні підприємці, бізнес-лідери, сту
денти вишів, всі бажаючі досягти успіху у будь-якій галузі підприємницької ді
яльності
Результати навчання:

■ очікується, що після завершення курсу студент буде:
■ знати теоретичні положення сучасної лідерської парадигми та практич
ного досвіду світових та вітчизняних лідерів, характеристики емоційного,
харизматичного, трансформаційного, трансакційного лідерства, стилів
лідерства та індивідуально-психологічні особливості бізнес-лідерів;
■ вміти застосовувати рекомендації з розвитку когнітивних якостей біз
нес-лідера; розвивати лідерський потенціал бізнес-лідера; його автори
тет та імідж

