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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

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; 

формування у здобувачів вищої освіти інноваційного мислення, 

оволодіння інструментарієм творчого підходу до вирішення 

інноваційних завдань, набуття знань і навичок в області розвитку 

креативного середовища і створення креативної організації. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування: системи професійної компетентності (знань, 

прикладних вмінь та навичок) щодо особливостей використання 

механізмів лідерства та забезпечення тривалого ділового 

партнерства в соціокультурній діяльності; формування у студентів 

інноваційного мислення, оволодіння інструментарієм творчого 

підходу до вирішення інноваційних завдань, набуття знань і 

навичок в області розвитку креативного середовища і створення 

креативної організації 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

розвиток управлінської компетентності 

здобувачів вищої освіти через поглиблення розуміння природи 

лідерства та 

цілеспрямований розвиток практичних навичок лідерства 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Феномен сучасного лідерства. Лідери та 

організаційна культура. Індивідуальний розвиток та 

інноваційність. Лідерство в команді. Мистецтво ведення змін.  

Лідер та мистецтво ведення переговорів. Управління 

конфліктами. Лідерство та ефективна комунікація. Взаємодія 

із засобами масової інформації. Механізми громадської та 

політичної участі лідера. Основи формування та розвитку 

креативної економіки. Особливості формування креативної 

економіки в Україні та за кордоном. Сучасні підходи до 



розвитку креативності в бізнесі. Підприємство та інновації в 

креативній економіці. Процес пошуку креативних рішень: 

організаційні аспекти. Цифрова економіка як складова 

креативної економіки. Інвестиції в креативній економіці. 

Креативні індустрії та їх розвиток. 
Види занять: лекційні та практичні заняття. 

Методи навчання: аналітичний, синтетичний та дедуктивний. 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Базові знання з економіки підприємства. 

Пореквізити Smart підприємства: економіка та організація, Стратегія 

підприємства та комунікації, Вартісно-орієнтоване управління 

підприємством, Економіка інтелектуалізації та діджиталізації 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Навчальна та наукова література: 

1.Василенко В.А. Креативное управление развитием социально-

экономических систем: монография/Таврический национальный 

университет им. В. И. Вернадского. – Київ: Освіта України, 2010. – 

772 с. 

2.Кулініч І.О. Психологія управління: навчальний посібник/ МОН 

України.  – Київ: Знання, 2008. – 293 с. 

3.Рудинская Е.В., Яромич С.А. Корпоративный менеджмент: 

учебное пособие/ МОН.  – Киев: КНТ: Эльга-Н, 2008. – 414 с. 

4.Морозов В.В., Чередніченко А.М., Шпильова Т.І. Формування, 

управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції): 

навчальний посібник/ МОН; Морозов В.В., ред. – Київ: Таксон, 

2009. – 464 с. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/34886 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, модульна контрольна робота; залік, питання до 

заліку. 

Кафедра Економіки повітряного транспорту. 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування. 

Викладач(і) 

 

ПІБ Андрієнко Марія Михайлівна 

Посада: доцент кафедри 

Науковий  ступінь: к.е.н. 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача: 

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

ekonomiki-povitryanogo-transportu/sklad-

kafedri/2-uncategorised/325-andrienko-

mariya-mikhajlivna 

Тел.: +380675089455 

E-mail: andrienko2008@ukr.net 

Робоче місце: Україна, 03058, м. Київ,  

пр. Любомира Гузара 1, корпус 2, каб.417 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну https://classroom.google.com 

 


