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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців знань та практичних навичок у сфері ефективного 
лідерства, освоєння технік реалізації себе як лідера-керівника, виявлення лідерського потенціалу споживачів. 

Завданням дисципліни є вивчення природи лідерства, сучасних вимог до лідера, розгляд основних типів 
лідерства, процесу становлення особистості лідера, розшири уявлення здобувачів про власний лідерський 
потенціал з метою подальшого особистісного та професійного розвитку. 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 
Тема 1. Поняття лідерства 

Сутність лідерства. Відмінності між лідерством і керівництвом. Природа лідерства та критерії його оцінки. 
Типологія лідерства. Класичні та сучасні технології лідерства. Стилі лідерства. 
 
Тема 2. Корпоративна влада 

Сутність влади в менеджменті. Вплив, влада, джерела влади. Форми впливу. Форми влади керівника. 
Лідерство як риса діяльності управлінської команди. Сутність концепції «влада разом». Комунікація, види 
комунікативних перешкод. Підтримувальна комунікація. Роль керівника в розвитку етичної культури та дотриманні 
етичних норм. Етика управління. Етичні цінності. Принципи етичної поведінки. Імідж як складник діяльності 
управлінської команди. Характеристики іміджу. Складові елементи формування позитивного іміджу. Типологія 
іміджу. 
 
Тема 3. Теорії, які визначають змінні лідерства.  

Теорії особливостей лідерства. Теорія рис лідерства, її переваги і недоліки. Теорія Р.Стогділла. Лідерство як 
функція групи Д.К.Гоманса. Змінні лідерства за Б.Бассе. Фактори ефективності групової діяльності за Ф.Фідлером. 
Синтетична теорія лідерства. Теорія лідерської поведінки. Стилі керівництва за К.Левіном. Дослідження лідерства 
Мічеганським університетом. Змінні лідерства за Р.Лайкертом. Управлінська решітка Джона Моуттона і Роберта Р. 
Блейкера. 4 типи лідерської поведінки. Теорія випадкового (ситуативного) лідерства. Ситуаційна теорія Ф. Фідлера. 
Теорія «життєвого циклу» Пола Герсі та Кена Бланшарда. Стадії зрілості послідовників. Модель «шлях-мета» Т. 
Мітчелла і Р. Гауса. Ситуаційна модель ухвалення рішень Врума – Єттона-Яго. 
 
Тема 4. Ефективне лідерство 

Мораль на роботі. Підвищення моралі працівників. Мотиваційне лідерство. Тактики впливу мотиваційного 
лідера на оточення. Моральні вимоги до керівника-лідера. Моральність на робочому місці та роль лідера. Стадії 
морального розвитку особистих характеристик лідера. Кодекс етики в бізнесі. Моральна соціалізація. Корпоративна 
культура в системі управління персоналом підприємства. Мистецтво слухати. Умови, що сприяють підвищенню 
ефективності слухання 
 
Тема 5. Лідер як індивідуальність. 

Модель особистості. Цінності та установки. Стилі вирішення проблем. Індикатор типів Майерс-Бриггс. Роль 
харизми у лідерстві, переваги, недоліки. Трансакційне та трансформаційне лідерство. 

 

Тема 6. Лідер і група. 

Роль підлеглих в управлінському процесі. Стилі поведінки підлеглих: відчужений, конформіст, прагматик, 
пасивні підлеглі, ефективні підлеглі. Вимоги, які пред’являються до ефективних підлеглих. Розвиток особистого 
потенціалу підлеглих: від залежності до незалежності, ефективна взаємозалежність. Джерела влади підлеглих. 
 
Тема 7. Комунікації лідера. 
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Способи комунікації, які використовують лідери. Базова модель комунікаційного процесу. Комунікація 
менеджера. Комунікація лідера. Стратегічна бесіда. Якості та навички, які вимагаються стратегічною бесідою. 
Відкрите спілкування. Поради, які допомагають навчитися уважно слухати співрозмовника. Різниця між діалогом і 
дискусією. Поради для розвитку навичок переконання. Ефективне здійснення електронної комунікації. 
Неформальна комунікація. Комунікація в умовах кризи.  

 
Тема 8. Робота лідера з командою. 

Команди в організаціях. Різниця між групою та командою. Стадії розвитку команд. Типи та характеристики 
команд. Традиційний, командний тип. Ефективність команд. Типи ролей, які виконують лідери команд. Керівництво 
віртуальними і глобальними командами. Вирішення конфліктів, які виникають в командах. Причини конфліктів. 
Стилі вирішення конфліктів.  

 
 

C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ 

 

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 
цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого 
розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 
ЗК8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (СК) 

СК5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
менеджменту 
СК6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 
СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту. 
СК9. Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при 
вирішенні професійних завдань. 
СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати 
персонал організації. 
СК11. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 
управління  
СК14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.  
СК15. Здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички. 

Програмні результати 
навчання 
(ПРН) 

ПР1. Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 
Україні.  
ПР3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства.  
ПР4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських 
рішень.  
ПР9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.  
ПР10. Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу 
організації.  
ПР11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних 
сферах діяльності організації.  
ПР14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової 
ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації.  
ПР15. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо 
на основі етичних міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності  
ПР16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним.  
 

D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 

Тиждень/ 
Дата 

Тема Форма діяльності 
(заняття), години, 

формат  

Завдання для СРС  
(література, ресурси в Інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

Перший – 
другий 
тиждень 

Тема 1. Поняття 
лідерства 

1.1 . Сутність лідерства  
1.2. Відмінності між 
керівництвом та 
лідерством  
1.3.. Природа лідерства 
та критерії його оцінки 
1.4. Типологія лідерства  

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,4,6,7 
додаткова 2,4 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 8,10,12,14,18 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
дискусія,практичні 

вправи) 

І. 1. Що таке лідерство. Характеристики лідерства. 
2. Відмінності між лідером і керівником. 
3. Природа лідерства. 
4. Критерії оцінки лідерства. 
5. Які виділяють типи лідерів за змістом діяльності, 
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1.5. Класичні та сучасні 
теорії лідерства   
1.6. Стилі лідерства  
 

(4 год) 
F2F 

стилем керівництва, характером діяльності? 
6. Що таке ділове, інформаційне т емоційне лідерство? 
7. Охарактеризуйте вісім типів лідерів. 
8. Основні підходи до теорії лідерства. 
ІІ.1 Які ваші сильні та слабкі сторони, які відповідно 
допомагають або заважають вам бути лідером? 
2. Чи вважаєте ви, що людина має спочатку змінити 
себе, а потім намагатися змінити організацію? 
3. Чому, на вашу думку, лише небагатьом людям з 
успіхом вдається поєднувати функції менеджера та 
лідера? Чи можна стверджувати, що людина здатна 
одночасно грати обидві ці ролі? 
ІІ. Практичні вправи. 

Третій – 
четвертий 
тиждень 

Тема 2. Корпоративні 
влада 
1.Сутність влади в 
менеджменті  
2. Лідерство як риса 
діяльності управлінської 
команди  
3. Роль керівника в 
розвитку етичної 
культури та дотриманні 
етичних норм  
4.  Імідж як складник 
діяльності управлінської 
команди  
 
 

Лекція 
(2 год) 

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,4,6,7 
додаткова  1,2 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 3,4,6,13,14,18 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
дискусія,  

практичні вправи) 
(4 год) 

F2F 

І. 1. Які відмінності існують між керівництвом 
та лідерством? 
2. Які головні риси мають бути властиві 
лідерові сучасного підприємства? 
3. Що таке вплив на підлеглих? 
4. Які труднощі існують при запровадженні контролю 
над наданням повноважень? 
5. Назвіть форми влади керівника над підлеглими. 
6. Які функції комунікації в організаціях є основними? 
7. Які види загальноприйнятих комунікативних 
перешкод ви знаєте? 
8. Які причини викликають роздратування? 
9. В яких ситуаціях застосовують інструктаж? 
10. Яких етичних цінностей повинен дотримуватись 
керівник? 
11. Перелічіть принципи етичної поведінки. 
12. Що таке компроміс? Наведіть приклад. 
13. Що являє собою імідж? 
14. Які загальні характеристики іміджу ви можете 
назвати? 
15. Чим визначається потреба формування іміджу 
організації? 
16. Чому позитивний імідж підприємства розглядають 
як важливий сучасний компонент методичного 
продукту і додатковий ресурс управління? 
17. Розв’язання яких завдань допускає побудова іміджу 
підприємства? 
ІІ. Практичні вправи. 

П’ятий – 
шостий 
тиждень 

Тема 3. Теорії, які 
визначають змінні 
лідерства. 
3.1. Теорії 
особливостей лідерства 
3.2. Теорія лідерської 
поведінки 
3.3. Теорія випадкового 
(ситуативного) 
лідерства 
 

Лекція  
(2 год)  

F2F 
 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,6,7 
додаткова  2,4 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 8,12,18 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
Дискусія, 

презентації, 
практичні вправи) 

4 год.) 
F2F 

І. 1. Чому теорія «Лідерство як функція групи», як і 
попередні теорії, була не в змозі пояснити всі 
особливості лідерства? 
 2. В чому суть теорії рис лідерства? 
 3. В чому суть поглядів Ж..Г. Тарда і Г. Лебона? 
 4. Чому змінилося «обличчя» менеджменту у XXI ст.? 
 5.Розкрийте суть авторитарного, демократичного і 
ліберального стилів керівництва. 
 6. У чому суть управлінської решітки Д. Моуттона і Р. 
Блейкера? 
7.  Поясніть суть теорії замінників лідерства. 
8. У чому полягає сутність ситуаційного підходу до 
лідерства? Які теорії ситуативного лідерства вам 
відомі? 
9. Розкрийте суть поглядів Фреда Фідлера на 
лідерство. 
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10. Охарактеризуйте модель Пола Герсі та Кена 
Бланшарда. Для чого її варто застосовувати? 
11. Покажіть на прикладі, як може бути застосовано 
модель «шлях-мета» Теренса Мітчелла і Роберта 
Хауса для підвищення ефективності впливу на 
підлеглих. 
12. Наведіть основні положення теорії Віктора Врума і 
Філіпа Єттона. На якому аспекті керівництва тут 
зосереджується увага? 
ІІ. Практичні вправи. 

Сьомий – 
восьмий 
тиждень 

Тема 4.Ефективне 
лідерство 
4.1. Мораль на роботі. 
Підвищення моралі 
працівників 
4.2. Моральність на 
робочому місці та роль 
лідера 
4.3. Корпоративна 
культура в системі 
управління персоналом 
підприємства 
4.4. Мистецтво слухати. 
 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3,6,7 
додаткова 1,2 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 2,3,4,6,10,11, 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
групова робота, 

практичні вправи) 
(4 год) 

F2F 

І. 1. Поясніть, чому взаємовідносини лідера та його 
оточення є важливим аспектом лідерської організації 
влади. 
 2. Розкрийте суть «мотиваційного лідерства». 
 3. У чому полягає суть дійових тактик впливу 
мотиваційного лідера на оточення? 
 4. Поясніть, які якості й стандарти поведінки повинен 
мати успішний керівник. 
 5. Чому керівник-лідер повинен відкрито і впевнено 
підтримувати норми моральної поведінки? 
6. Поясніть важливість і необхідність морального 
кодексу для підприємства. 
7. Чому показником ефективного менеджменту є 
забезпечення морального здоров’я колективу? 
8. Назвіть фактори, які визначають сутність 
корпоративної культури. 
9. За допомогою яких показників визначають силу 
корпоративної культури? 
10. Чому провідна роль у формуванні поведінки 
персоналу, що сприяє досягненню цілей підприємства, 
належить лідерові? 
11. Поясніть, чому потрібно вміти «слухати» самого 
себе. 
12. Чому керівник-лідер має постійно поглиблювати й 
розвивати мовну компетенцію та вдосконалювати свою 
майстерність слухати? 
13. Наскільки важливою умовою ефективного слухання 
є правильне розуміння мови невербальних сигналів? 
14. Що заважає слухати? 
ІІ. Практичні вправи 

Дев’ятий 

десятий 

тиждень 

Тема 5.Лідер як 
індивідуальність 
5.1. Модель особистості 
5.2. Цінності та 
установки 
5.3. Стилі вирішення 
проблем. Індикатор 
типів Майерс-Бриггс  
5.4. Роль харизми у 
лідерстві, переваги і 
недоліки 
5.5. Трансакційне та 
трансформаційне 
лідерство 
 

Лекція  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2-7 
додаткова 1,2,4,6 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 1,5,7,9,15-17 

Практичне 
заняття  

(опитування, 
групова робота, 

презентації, 
практичні вправи) 

(4 год) 
F2F 

І. 1.Що являє собою особистість? 
2. Охарактеризуйте 5 основних особистісних факторів. 
3. Що таке локус контролю? 
4. Назвіть поради для підвищення ефективності лідера 
- екстраверта та лідера-інтроверта. 
5. Що таке інструментальні і термінальні цінності? 
6. Як психологічні установки впливають на лідера? 
7. Розкрийте сутність індикаторів типів особистості 
Майєрс-Бріггс. 
8. Чому харизма є важливою для лідера? 
9. Що робить лідера харизматичним? 
10. Негативні сторони харизми? 
11. Відмінності харизматичних і не харизматичних 
лідерів. 
12. Що таке трансакційне та трансформаційне 
лідерство? 
ІІ. 1. Багато хто вважає, що екстраверсія є важливою 
для лідера якістю. Чому інтроверсія може бути не 
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менш важливою?  
2. Чому така характеристика, як «відкритість досвіду», 
властива багатьом великим президентам і рідше 
зустрічається у лідерів у бізнесі? Чи стає вона більш 
значущою для останніх у сучасні дні порівняно з 
минулим?  
3. З яким із п'яти основних особистісних факторів 
можна співвіднести локус контролю та авторитарність? 
4. Як особисті установки лідера по відношенню до 
людської природи в цілому можуть впливати на його 
стиль? Як можуть підкріплювати цей стиль 
становлення лідера по відношенню до самого себе? 
5. Чому мислення та схильність до рішень - два 
атрибути, що оцінюються Індикатором типів Майєрс-
Бріггс, найбільше властиві ефективним лідерам? 
ІІІ. Практичні вправи 

Одинадцятий-

дванадцятий  

тиждень 

Тема 6. Лідер і група 
6.1. Роль підлеглих в 
управлінському процесі 
6.2. Стилі поведінки 
підлеглих 
6.3. Вимоги, які 
пред’являються до 
ефективних підлеглих 
6.4. Розвиток 
особистого потенціалу 
підлеглих 
6.5. Джерела влади 
підлеглих 
 

Лекція 
(перевернутий 

клас)  
(2 год)  

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,4,6,7 
додаткова  1,2,4-6 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 7,9,10,11 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
групова робота, 

презентації, 
дискусія, 

практичні вправи  
(4 год.) 

F2F 

І. 1. Яка роль підлеглих в управлінському процесі? 
2. Охарактеризуйте стилі поведінки підлеглих. 
3. Які вимоги пред’являються до ефективних 
підлеглих? 
4. Які звички підлеглих стимулюють їх індивідуальний 
розвиток? 
5. Які звички ведуть підлеглих до публічної перемоги? 
6. Назвіть джерела особистої влади підлеглих? 
7. Які виділяють джерела посадової влади підлеглих? 
ІІ. 1. Розгляньте роль підлеглого. Чому, на вашу думку, 
в організаціях питанням поведінки підлеглих 
приділяється, як правило, набагато менше уваги, ніж 
питанням лідерства?  
2. Порівняйте відчуженого та пасивного підлеглого. Чи 
можете ви навести відповідні приклади? Як би ви 
поводилися з відчуженим підлеглим і пасивним 
підлеглим, якби були лідером?  
3. Чи можна розглядати самоврядування як стиль 
лідерства? Чому? 
4. Яка з п'яти характеристик підлеглого є, на вашу 
думку, найважливішою? Найменш важливим? Які 
джерела влади та сміливості підпорядкованих?  
5. Чи можна порівняти сміливість підлеглого, який 
залишає організацію, зі сміливістю підлеглого, який 
здійснює зміни? У якому разі, на вашу думку, потрібно 
більше сміливості? 
ІІІ. Практичні вправи. 

Тринадцятий 
чотирнадцятий 
тиждень 

Тема 7. Комунікації 
лідера 

7.1. Способи 
комунікації, які 
використовуються 
лідерами 
7.2.Стратегічна бесіда. 
7.3.Лідер як майстер 
комунікацій 
7.4.Неформальна 
комунікація. 
7.5.Комунікація в 
умовах кризи.  
 
 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 1-7 
додаткова  1-4,6 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 9,10 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
презентації, 

групова робота, 
дискусія, 

практичні вправи) 
(4 год) 

F2F 

І. 1. Що таке комунікація? 
2. Охарактеризуйте базову модель комунікаційного 
процесу. 
3. В чому різниця між комунікацією лідера та 
комунікацією менеджера? 
4. Що таке стратегічна бесіда і яких якостей та навичок 
вона вимагає від лідера? 
5. Які поради допомагають навчитися слухати 
співрозмовника? 
6. Чим відрізняється діалог від дискусії? 
7. Назвіть поради, які сприяють розвитку у лідера 
навичок переконання. 
8. Як здійснювати ефективну електронну комунікацію? 
9. Який принципам мають слідкувати лідери для 
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підтримання ефективної комунікації під час кризи? 
ІІ. 1. Менеджер, який навчає співробітників навичкам 
спілкування, вимовляє таке: «Коли людина слухає 
свого співрозмовника, складається враження, що він 
мінімально залучений до розмови, насправді виконує 
складну розумову роботу». Чи погоджуєтесь ви з цим 
твердженням і чому? 
2. Деякі топ-менеджери переконані, що їм слідує 
спиратися у своїй роботі на письмові та електронні 
звіти, тому що вони містять більш точну інформацію 
порівняно з особистими розмовами. Чи згодні ви з 
цим? 
3. Яким чином лідери здійснюють комунікацію, щоб 
впливати на людей та переконувати їх? Згадайте 
знайому вам людину, яка має мистецтво переконання. 
Які якості допомагають йому налагоджувати ефективне 
спілкування?  
4. Чому лідерам необхідно вміти розповідати повчальні 
історії? Чи знайомі ви з лідерами, які використовують у 
своїй промові метафори та розповідають повчальні 
історії? Який вплив вони мають на підлеглих? 
ІІІ. Практичні вправи. 

П’ятнадцятий – 
шістнадцятий  
тиждень 
 

Тема 8.Робота лідера з 
командою.  
8.1. Команди в 
організаціях. 
8.2.Типи та 
характеристики команд. 
8.3.Ефективність 
команд. 
8.4.Керівництво 
віртуальними та 
глобальними 
командами.  
8.5.Вирішення 
конфліктів, які 
виникають в командах.  
 

Лекція 
(2 год) 

F2F 

Опрацювання літератури: 
основна 2,3,6 
додаткова  1,2,4,5,6 
Інформаційні ресурси в Інтернеті 9,10 

Практичне 
заняття 

(опитування, 
групова робота, 

дискусія  
розв'язання 
практичних 

завдань) 
(4 год) 

F2F 

І.1. Що таке команда? 
2. Яка різниця між групою та командою? 
3. Охарактеризуйте стадії розвитку команди. 
4. Які типи команд відносяться до традиційних? 
5. Що таке саморегулюючі команди? Надайте їм 
характеристику. 
6. Що таке ефективність команди? В чому вона 
проявляється? 
7. Що таке згуртованість команди? 
8. Які фактори може використовувати лідер, щоб 
згуртувати команду?. 
9. Які ролі виконують лідери команд? 
10. Назвіть відмінності між традиційними, віртуальними 
і глобальними командами. 
11. Назвіть можливі причини конфліктів у команді. 
12. Які стилі рішення конфліктів у команді ви знаєте? 
ІІ. 1. Чому організації стали все частіше і частіше 
використовувати віртуальні та глобальні команди? 
Хотіли би ви стати учасником віртуальної глобальної 
команди? Чому?  
2. Чому людині потрібно змінити себе, щоб стати 
справжнім лідером команди? Які для цього потрібні 
зміни?  
3.Опишіть три рівні взаємозалежності та поясніть, як 
вони впливають на керівництво командою? 
4. Як має діяти лідер команди на кожній із стадій її 
розвитку?  
5. Як впливає згуртованість команди на її 
продуктивність?  
6. Які стилі вирішення конфліктів ви зазвичай 
використовуєте? У яких випадках з вашої практики 
більше ефективним міг би виявитися інший стиль? 
ІІІ. Практичні вправи 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-4, друга – за темами 5-8 у письмовій формі. Під час 

виконання студенти мають продемонструвати знання, уміння та навички, отримані під час проведення лекційних та 
практичних занять. 
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Вивчення дисципліни передбачає виконання двох індивідуальних робіт.  
1. Комплексна діагностика лідерських якостей згідно запропонованих методик; 
2. Написання ессе за результатами прочитання книги П.Ф.Друкера «Ефективний керуючий». 
Вказівки до виконання індивідуальної роботи, плани проведення практичних занять міститься в системі MOODLE:  
1. Методичні вказівки до виконання індивідуальної роботи з дисципліни «Лідерство» 
2. Методичні вказівки та плани практичних занять з дисципліни «Лідерство» 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Кокун  О.М.,  Пішко  І.О.,  Лозінська  Н.С.,  Копаниця  О.В., Герасименко  М.В.,  Ткаченко  В.В.  Збірник  
методик  діагностики лідерських  якостей: Методичний посібник.  К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2012.  433 с. 

2. Комарова  Е.В.,  Редина    Н.И.,  Шмелёва  С.А.  Лидерство: Учебное  пособие  для  студентов  вузов.    
Днепропетровск:  ДГФА, 2008. 286 с. 

3. Лидерство / Пер. с англ. : Альпина Паблишер, 2016.  224 с. (Серия «Harvard Business Review 10 лучших 
статей») 

4. Лугова В. М., Голубєв С.М. Основи самоменеджменту та лідерства.Навчальний посібник. Харків: ХНЕУ ім. 
С. Кузнеця, 2019. 212 с. 

5.  Нестуля С. І. Дидактичні  основи  формування  лідерської  компетентності майбутніх бакалаврів з 
менеджменту : монографія. Полтава: ПУЕТ, 2019.  799 с. 

6. Річард Л.Дафт. (приучастии Патрисии Лейн). Уроки лидерства. 3-е англ.издание./пер.с англ..Козлов А.В. 
Эсмон, 2007. 479 с.  

7. Сергеєва Л. М., Кондратьєва В. П., Хромей М. Я. Лідерство: навч. посібн. /за наук. ред. Л. М. Сергеєвої. 
Івано-Франківськ.«Лілея НВ». 2015. 296 с. 

 
F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Брюс Крейвин. Библия босса: Учебник по лідерству и достижению целей. 2021. 326 р.  
2. Нестуля О. О., Нестуля С. І., Кононец Н.В.Основи лідерства. Електронний посібник для самостійної роботи 

студентів. Полтава: ПУЕТ, 2018. 241 с. 
3. Робин С.Шарма.  Монах, который продал свой «феррари». АСТ.2019.256 с. 
4. James M. Kouzes and Barry Z. Posner with Elaine Biech. The leadership challenge activities book. San Francisco, 

Pfeiffer: a Wiley Imprint.2010. 702 р. 
5. Marshall Goldsmith and Laurence S. Lyons. Coaching for leadership. Second edition. San Francisco, Pfeiffer: a 

Wiley Imprint.2006. 284 р. 
6. Peter R. Garber. 50 Communications Activities, Icebreakers, and Exercises. HRD Press, Inc.   Amherst.  

Massachusetts. 2008. 248 р. 
 

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення 

1. 16 типів особистості (та їх характеристики). URL: https://ua.sainte-anastasie.org/articles/personalidad/los-16-
tipos-de-personalidad-y-sus-caractersticas.html 

2. 22 риси істинного лідера. The Ukrainians. URL: https://theukrainians.org/22-kharakterystyky-lidera/ 
3. Andrew Blackman/пер.з англ.Григорій В. Що таке етичне лідерство? Як бути більш етичним лідером?  URL: 

https://business.tutsplus.com/uk/tutorials/what-is-ethical-leadership--cms-31780 
4. Винославська О., Кононець М. Відмінні особливості етичного лідерства в діяльності організацій. URL: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48108/1/Vidmitni_osoblyvosti.pdf 
5. Вирішення конфліктів у бізнесі.URL: http://www.commonground.org.ua/ukr/cr_business.shtml 
6. Етика лідерства. ООН, Відень, 2021. URL: 

https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/E4J_Integrity_and_Ethics_Module_4_final_UKR.pdf 
7. Зрозуміло про конфлікт інтересів.URL: https://prosvita.nazk.gov.ua/category/zrozumilo-pro-konflikt-

interesiv/pochytaty-konflikt-interesiv 
8. Кочубей Т.Д., Семенов А.А. Сучасні теорії лідерства. Теоретичний аспект. URL: 

https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1886/1/Suchasni_teorii_liderstva.PDF 
9. Лідерство і мотивація в команді. Управління проектами. URL: https://buklib.net/books/28692/ 
10. Мацко Л. А., Прищак М. Д.  Основи психології та педагогіки: Навчальний посібник. Вінниця: ВНТУ, 2009. 158 

с. URL: https://studfile.net/preview/3907231/ 
11. Могилевич О. 6 неочевидних ознак ефективного лідера. URL: https://kfund-media.com/6-neochevydnyh-

oznak-efektyvnogo-lidera/ 
12. Ольшанский Д.В. Основные теории лідерства. URL: https://psyfactor.org/lib/lidertheory.htm 
13. Пермінова С.О., Пермінова В.О. Ефективне лідерство в умовах глобалізації ринку. URL: 

http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/09.pdf 
14. Теорії лідерства: основні, психологія, стилі. URL:https://vabos.com.ua/teori%D1%97-liderstva-osnovni-

psixologiya-stili/ 
15. Тип особистості С: риси, сильні, слабкі сторони тощо. URL: https://prirucnik.hr/uk/osobnost-tipa-c-osobine-

snage-slabosti-i-jos-mnogo-toga/ 
16. Харізматичне лідерство. URL: https://philosophy.pdmu.edu.ua/storage/resources/docs/ 

t6pO98YcFZFqOiuoEyEJlKWaTmoupmfrD6RnjZ4b.pdf 

https://theukrainians.org/22-kharakterystyky-lidera/
https://tutsplus.com/authors/andrew-blackman?_ga=2.144470645.1534186711.1667651648-770131747.1667651648
https://business.tutsplus.com/uk/tutorials/what-is-ethical-leadership--cms-31780
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/48108/1/Vidmitni_osoblyvosti.pdf
http://www.commonground.org.ua/ukr/cr_business.shtml
https://www.unodc.org/documents/e4j/IntegrityEthics/E4J_Integrity_and_Ethics_Module_4_final_UKR.pdf
https://prosvita.nazk.gov.ua/category/zrozumilo-pro-konflikt-interesiv/pochytaty-konflikt-interesiv
https://prosvita.nazk.gov.ua/category/zrozumilo-pro-konflikt-interesiv/pochytaty-konflikt-interesiv
https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/1886/1/Suchasni_teorii_liderstva.PDF
https://kfund-media.com/6-neochevydnyh-oznak-efektyvnogo-lidera/
https://kfund-media.com/6-neochevydnyh-oznak-efektyvnogo-lidera/
https://psyfactor.org/lib/lidertheory.htm
http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/09.pdf
https://vabos.com.ua/teori%D1%97-liderstva-osnovni-psixologiya-stili/
https://vabos.com.ua/teori%D1%97-liderstva-osnovni-psixologiya-stili/
https://prirucnik.hr/uk/osobnost-tipa-c-osobine-snage-slabosti-i-jos-mnogo-toga/
https://prirucnik.hr/uk/osobnost-tipa-c-osobine-snage-slabosti-i-jos-mnogo-toga/
https://philosophy.pdmu.edu.ua/storage/resources/docs/
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

17. Черваньова З. О. Харизматичне лідерство як соціально-психологічний феномен. Теорія і практика 
управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. 2017.  № 1.  С. 76-86. URL: 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29157 

18. Якушко Н.О. Теорії лідерства: ґенеза та сучасна інтерпретація. URL: http://pdu-
journal.kpu.zp.ua/archive/4_2016/24.pdf  

G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / ОСНОВНІ 
ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТТЬ  
 

H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Навчальна дисципліна базується на нормативних навчальних дисциплінах «Менеджмент», «Психологія бізнесу» і 
і є необхідною для опанування подальших навчальних дисциплін «Стратегічне управління»,  «Менеджмент 
персоналу», «Комунікативний менеджмент».  
Обов’язкового знання іноземних мов не потребує 

 

I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 10 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 144 144 

Індивідуально-консультативна робота (ІКР) 18 18 
 

 
J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.:   

оцінювання під час аудиторних занять 40 30 

виконання контрольних (модульних) робіт 20 - 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

20 50 

науково-дослідницька робота/ 
курси на онлайн-платформах 

20 20 

Підсумковий контроль (залік) 100 100 

   

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 

(заліку) 
FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 

індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи. 

F 

 
 

 
K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
 не запізнюватися на заняття;   
 не пропускати заняття (як лекційні, так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
 самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;  
 при підготовці доповідей на практичні заняття та виконанні індивідуальних завдань, оцінюється якість та 

оригінальність наведених вами аргументів.  
 конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
 своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
 брати очну участь у контрольних заходах;   
 будь-яке відтворення  результатів чужої праці (виключаючи практичну роботу над командним проектом),  в 

тому числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 

 
L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/29157
http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2016/24.pdf
http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2016/24.pdf
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M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

мультимедійний клас з ПК, цифровий  проектор 
Zoom – хмарна платформа для відео і аудіо конференцій та вебінарів 
ZELIS - система призначена для тестування знань студентів в двох режимах: автоматизований контроль знань та 
тестування по бланкам. 

 
N. STUDENT RESOURCES, MOOC PLATFORMS / ЦИФРОВІ РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВІДКРИТІ 
ДИСТАНЦІЙНІ ОНЛАЙН КУРСИ 

Студентам пропонується доступ до навчальних матеріалів дисципліни - moodle.kneu.dp.ua:  
Coursera – безкоштовні онлайн-курси з різних дисциплін, у разі успішного закінчення яких користувач отримує 
сертифікат про проходження курсу. 
EdX – онлайн-курси від закладів вищої освіти. 
Prometheus — український громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів. 

 
O. FEEDBACK/ ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК 

Електронні листи є найкращим способом зв'язатися з керівником курсу, і, будь ласка, додайте шифр групи в темі 
листа. Якщо ви надішлете мені електронне повідомлення, надайте мені, принаймні, 24 години, щоб відповісти. 
Якщо ви не отримаєте відповідь, відправте листа повторно. 
 
P. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від студентів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної чесності. Приклади академічної не доброчесності включають такі: плагіат, зловживання інформацією 
із застарілих джерел мережі. Очікується, що вся робота, виконана відповідно до вимог курсу, є власною роботою 
студента. Під час підготовки роботи, яка відповідає вимогам курсу, студенти повинні відрізняти власні ідеї від 
інформації, отриманої з інших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, студенти можуть не 
подавати один і той же звіт двічі. 
Політика щодо академічної доброчесності в Державному університеті економіки і технологій регламентується 
Положенням про академічну доброчесність   ( Затверджено вченою радою ДУЕТ, Протокол №5 від  28.01.2021 р.) 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технологій - протокол №17 від 
21.06.2022 року 

 

        

 

        

 

Для формувань компетентностей застосовуються такі методи навчання:  
вербальні/словесні  (лекція,  пояснення,  розповідь,  бесіда);   
наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація);   
практичні  (різні види практичних завдань, вирішення кейсів, практичних ситуацій, проведення досліджень);  
пояснювально-ілюстративний, який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її засвоєння 
студентами;   
метод проблемного викладу;   
дослідницький. 

 

https://zoom.us/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://prometheus.org.ua/

