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 Силабус навчальної дисципліни 

«ЛІДЕРСТВО І КЕРІВНИЦТВО» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (вибіркова) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають основні поняття і концепції у сфері лідерства і 

керівництва; визначати переваги та загрози лідерської поведінки в 

підприємницькій діяльності; формування системного уявлення про лідерство в 

підприємницькій діяльності. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів систематизованого комплексу 

знань про проблеми і напрямки розвитку сучасної психології лідерства, 

використовувати досвід ефективного лідерства у професійній діяльності та 

застосовувати фундаментальні принципи етики лідера. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати сутність 

базових категорій психології лідерства та професійної успішності; роль впливу 

мотивації на досягнення успіху в професійній діяльності; психологічні 

особливості досягнення професійної успішності; основні теоретичні підходи та 

концепції психології лідерства; проблеми і напрямки розвитку сучасної 

психології лідерства; шляхи ефективного лідерства у професійній діяльності; 

фундаментальні принципи етики лідера. Вміти застосовувати отримані знання у 

професійній діяльності; передбачати шляхи досягнення успіху в професійної 

діяльності; користуватися методиками для визначення лідерських якостей; 

використовувати способи комунікації, які застосовуються лідерами; 

застосовувати методи мотивації, джерела впливу і владу лідера в організації; 

аналізувати та використовувати особливості різних стилів лідерства. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють здійснювати адміністрування процесу набору, 

відбору, просування та стимулювання персоналу публічної 

організації;удосконалювати процедуру публічного управління та 

адміністрування, управління установами та організаціями, впроваджувати та 

використовувати системи управління якістю. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Психологія успіху. Психологічні умови досягнення 

професійної успішності. Прийняття рішення та ціле покладання. Лідерство в 

дослідженнях психології та менеджменту. Поведінкові підходи до лідерства. 

Ситуаційний підхід до дослідження лідерства. Теорія атрибутивного лідерства. 

Сучасні теорії лідерства. Стратегії ефективних лідерів. Особистісні аспекти 

лідерства. Фундаментальні принципи етики лідера. Лідерство і мотивація. 

Делегування владних повноважень. 

Види занять:  лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити  

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 



Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

1. Психологічні особливості лідерської обдарованості: концепції, діагностика, 

тренінги : монографія / А.В. Мітлош, В.О. Моляко, В.С. Бажанюк, В.В. 

Камишин // – Київ: [Інститут обдарованої дитини], 2014. – 290 с.  

http://lib.iitta.gov.ua/9847/1/Bajaniuk_Психологічні%20особливості%20лідерської

%20обдарованості%20концепції.pdf 

2. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів ; за 

заг. ред. І. Ібрагімової. — К. : Проект «Реформа управління персоналом на 

державній службі в Україні», 2012. — 400 с.  

http://cpk.org.ua/components/com_booklibrary/ebooks/Leadership%20Development

%20Handbook%20(2).pdf 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

контрольна робота, залік 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 
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навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 
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Розробник, 

д.н. з держ. упр., професор       Дегтяр А.О. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 
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