
 

 

М'які навички, іноді гнучкі навички (англ. soft skills) - комплекс 

неспеціалізованих, надпрофесійних навичок, які відповідають за успішну 

участь у робочому процесі, високу продуктивність і, на відміну від 

спеціалізованих навичок, не пов'язані з конкретною сферою 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFT 

SKILLS 

Системне і аналітичне 

мислення 

Навик комунікації 

Конфлікт-менеджмент 

Управління 

проектами 

Клієнтоорієнтованість 

Знання іноземної мови 

Лідерство Адаптивність і крос-

функціональність 

Креативність 



 

 

Назва навичок Характеристика навичок 

Системне і аналітичне 

мислення 

здатність знаходити і структурувати матеріал, встановлювати 

взаємозв’язки між розрізненими елементами, а також 

відокремлювати головне від приватного і навпаки 

Навик комунікації здатність ефективно взаємодіяти з оточуючими людьми, 

продуктивно вести переговори, досягати компромісів і т.д. 

Конфлікт-

менеджмент 

комунікація має проходити  максимально ефективно, необхідно 

грамотно вирішувати виникаючі суперечки і добиватися 

взаємовигідних умов 

Управління 

проектами 

здатність правильно розставляти пріоритети, управляти робочими 

процесами, знання принципів планування і тайм-менеджменту 

Клієнтоорієнтованість розуміння потреб клієнта та вміння підбирати оптимальні рішення 

для їх задоволення 

Знання іноземної 

мови 

завжди беззаперечний бонус 

Лідерство здатність стояти на чолі групи людей, вміння координувати їх, 

вести за собою, мотивувати і брати на себе відповідальність за 

спільні рішення (в тому числі невдачі) 

Адаптивність і крос-

функціональність 

вміння вчасно реагувати на нові виклики, вирішувати кризи, 

прогнозувати ситуації і швидко змінювати спектр завдань 

Креативність творчий початок і естетичний смак 

             

          Загляньте в себе, подумайте, які м’які навички ви хотіли б розвинути та вдосконалити, читайте сучасну літературу 

на цю тему, дивіться лекції вебінари, проходьте онлайн-курси. Ставте чіткі цілі, заміряйте проміжні результати і 

підводьте конкретні підсумки, щоб надихати себе на подальше зростання. 

          Навчання новим навичкам – процес безперервний. Пам’ятайте про це, коли будете вибирати черговий soft skill для 

розвитку. 

 

      Бажаємо вам в цьому успіху! 



 

Назва платформи Характеристика курсу Посилання 

 
Prometheus – найбільша платформа онлайн-освіти в Україні. Місія Prometheus – зробити найкращу освіту доступною 

кожному. 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

 

Цей курс допоможе опанувати базові 

практичні інструменти для підвищення 

ефективності виявлення, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

дотримання встановлених заборон та 

обмежень. 

 

https://cutt.ly/YU9IqmB 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

На курсі ви навчитеся вирішувати кейси - 

реальні ситуації від великих компаній, 

громад, держави. А також - проходити кейс-

інтерв’ю та перемагати в кейс-чемпіонатах, 

щоб збільшити шанси знайти роботу мрії. 

https://cutt.ly/kU9PrZZ 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Мрієте створити успішний бізнес, але не 

знаєте, з чого почати? Хочете, аби про вас та 

ваші ідеї довідався весь світ? Навчайтесь у 

найкращих – вартість компаній-випускників 

Y Combinator, серед яких Airbnb, Dropbox та 

Stripe, становить близько 300 мільярдів 

доларів. 

https://cutt.ly/kU9AthP 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/YU9IqmB
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/kU9PrZZ
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/kU9AthP


Назва платформи Характеристика курсу Посилання 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс створено в рамках реалізації 

комунікаційної кампанії з просування 

толерантності в Україні «Respect UA», яка 

проводиться Міжнародним центром 

перспективних досліджень (МЦПД) за 

підтримки Програми розвитку ООН в Україні 

https://cutt.ly/lU9DDOE 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Що таке сталий розвиток і як він впливає на 

бізнес? Світові тренди та досвід. Які переваги 

кругової економіки? Як виміряти 

екологічний слід підприємства, його 

продуктів і послуг? Як інтегрувати Цілі 

сталого розвитку до бізнес-процесів? Як 

побудувати функціональні партнерства з 

усіма зацікавленими сторонами? 

https://cutt.ly/JU9FGjI 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

За допомогою курсу ви опануєте базові 

знання про діалог. Він буде цікавим та 

корисним всім, кому хочеться покращити 

власну майстерність ведення колективних 

обговорень. Також матеріали курсу стануть у 

пригоді всім, хто втомився від суперечок, 

порожніх дебатів та дискусій і прагне до 

реальних змін у взаємодії з іншими. 

https://cutt.ly/yU9XzaP 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Курс допоможе зрозуміти: коли доречний 

діалог, а коли може зашкодити; як правильно 

організувати діалог; про які питання і на 

якому етапі в діалозі дбати, з ким і коли 

взаємодіяти для досягнення результату; яким 

може і має бути результат діалогу. 

https://cutt.ly/IU9BsVU 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/lU9DDOE
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/JU9FGjI
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/yU9XzaP
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/IU9BsVU


Назва платформи Характеристика курсу Посилання 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Курс допоможе зрозуміти: коли доречний 

діалог, а коли може зашкодити; якими 

навичками та здібностями має володіти 

ведучий діалогу; на які аспекти варто 

звертати увагу ведучому діалогу; основи 

управління процесом діалогу та роботи з 

групою. 

https://cutt.ly/QU9BCN4 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс розрахований на всіх, для кого 

важлива та потребує роз’яснень проблема 

подолання конфліктів у колективі, родині, на 

рівні локальному та державному. Курс стане 

у пригоді всім, хто стикається із 

конфліктними ситуаціями або цікавиться 

причинами їх виникнення та способами 

розв’язання. 

https://cutt.ly/iU9Mnnl 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Ми прагнемо показати вам, як за чотири 

прості кроки змінити власне харчування, щоб 

краще почуватися і ставати здоровішими 

щодня. Наша команда намагалася зробити 

курс максимально цікавим, насиченим та 

практичним. Але результат буде залежати від 

вас – наскільки ви зможете впровадити 

отримані знання у щоденне життя 

https://cutt.ly/wU90AJk 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Одна з речей в житті, яка робить кожного з 

нас щасливим, – це гарна робота. Головна 

мета нашого курсу – допомогти усім охочим 

знайти свою роботу. Роботу, яку ви 

любитимете, та яка підходить саме вам. 

https://cutt.ly/QU3qDAn 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/QU9BCN4
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/iU9Mnnl
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/wU90AJk
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/QU3qDAn


Назва платформи Характеристика курсу Посилання 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс дасть вам можливість розширити 

свої уявлення по кар’єрні шляхи на світовому 

ринку, розвинути словниковий запас та 

покращити мовні навички для досягнення 

ваших професійних цілей. 

https://cutt.ly/wU9J9q8 

Prometheus 

https://cutt.ly/5U3PyJ4 

 

Цей курс Університету Пенсильванії 

створений за підтримки Державного бюро 

департаменту освіти та культурних зв’язків 

Сполучених Штатів Америки та Офісу 

програм вивчення англійської мови та 

розрахований на неносіїв англійської мови, 

які хочуть дізнатись про бізнес та 

міжнародну економіку. 

https://cutt.ly/OU9Zhej 

    Едера  - це студія онлайн освіти. Люди Едери створюють освітні рішення: онлайн-курси, інтерактивні 

підручники, окремі уроки, моделі інтеграції та різні плагіни для онлайн-платформ. 
EdERA 

https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Усе про підприємництво - від першої ідеї до 

першої інвестиції. Курс формує навички та 

компетенції необхідні підприємцю 21 

століття 

https://cutt.ly/5U3WnBH 

EdERA 

https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

У курсі ви дізнаєтеся, що таке соціальне 

підприємництво, його основні відмінності 

від традиційних видів бізнесу та конкурентні 

переваги соціальних підприємств 

https://cutt.ly/ZU3RkhM 

https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/wU9J9q8
https://cutt.ly/5U3PyJ4
https://cutt.ly/OU9Zhej
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/5U3WnBH
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/ZU3RkhM


Назва платформи Характеристика курсу Посилання 
EdERA 

https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Кожен із нас відчуває тривожність, і кожен 

долає її по-різному. Під час курсу «Діалоги 

без тривоги» ви дізнаєтеся про різні способи 

подолання тривожності. 

https://cutt.ly/DU3RSJA 

EdERA 

https://cutt.ly/UU3Ol2C 

 

Цей курс допоможе розпочати новий етап у 

кар’єрному житті. Вісім експерток 

підготували поради, які стануть твоїм 

інструментарієм для втілення кар'єрних мрій. 

https://cutt.ly/DU3T6Ih 

    ВУМ - це освітня ініціатива, яка поширює ідеї і сприяє розвитку громадянського суспільства в Україні.  

ВУМ 
https://cutt.ly/NU3VnYa 

 

Цей курс не про йогу, не про медіумів і не про 

медіа.  Наші зустрічі будуть присвячені 

ефективним комунікаціям, що дозволяють 

знайти результат, який всі сторони взаємодії 

вважають справедливим для себе. 

https://cutt.ly/hU3JGgO 

ВУМ 
https://cutt.ly/NU3VnYa 

 

Цей курс для студентів та абітурієнтів, що 

тільки обирають майбутню професію, 

молодих професіоналів, спеціалістів з 

досвідом, новопризначених керівників та 

досвідчених управлінців. Він для всіх, хто 

опікується питанням свого професійного 

життя та розвитку, і з рештою - загалом свого 

життя. 

https://cutt.ly/cU3ZNy1 

https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/DU3RSJA
https://cutt.ly/UU3Ol2C
https://cutt.ly/DU3T6Ih
https://cutt.ly/NU3VnYa
https://cutt.ly/hU3JGgO
https://cutt.ly/NU3VnYa
https://cutt.ly/cU3ZNy1


Назва платформи Характеристика курсу Посилання 

ВУМ 
https://cutt.ly/NU3VnYa 

 

Цей курс є популярним введенням в 

інтегральну динаміку - красиву й ефективну 

модель еволюції мислення, лідерства та 

управління, що описує розвиток 

психосоціальних систем різного масштабу: 

людина, компанія, народ, людство в цілом 

https://cutt.ly/oU3XtMc 

ВУМ 
https://cutt.ly/NU3VnYa 

 

Цей курс буде актуальним для тих, хто 

прагне навчатися протягом життя і успішно 

застосовувати свої знання у різноманітних 

сферах, включаючи бізнес, громадську 

діяльність, освіту, науку, управління і 

військову справу. Тих, хто не боїться 

помилятися і бути автором власної 

реальності. 

https://cutt.ly/ZU3CrkX 
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