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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

24 6 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120   

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом:2-3-4 

Лабораторні заняття: 

  

Семестр:ІІІ-ІV-V-VI 
Семінарські заняття: 

24 6 

Тижневе навантаження (год.):8 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 5 

Консультації: 

  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю:залік   

Мова навчання:українська 
Самостійна робота: 

72 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні витоки та основні концепції 

лідерства від давнини до ХХІ ст., роль еліт і лідерів у політичному житті суспільства та 

особливості становлення і розвитку інституту політичного лідерства як в Україні так і в 

інших країнах світу. 

 

Метою вивчення дисципліни є:  

 сформувати об’єктивне уявлення про політичне лідерство;  

 подати характеристику типам політичних еліт та лідерства;   

 розкрити шляхи та механізми рекрутування політичних еліт; 

 виокремити основні тенденції розвитку сучасного політичного лідерства; 

 проаналізувати етапи формування та сучасну характеристику політичних еліт та 

лідерів України; 

 охарактеризувати значення політичного лідерства в сучасному українському 
суспільстві.. 

 

Передумови для вивчення дисципліни «Основи філософських знань», «Історія України та 

української культури», «Історія суспільно-політичної думки в Україні», «Психологія»,  

 

Міждисциплінарні зв’язки; «Філософія людини», «Психологія лідерства», «Основи 

соціології і політології», «Основи PR», «Психологія іміджу» 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять. 

Використання різноманітних інформаційних джерел для  

засвоєння складних питань з певної теми; самостійне визначення та формулювання 

тих питань, з яких потрібна допомога і діяльність відповідно до рекомендацій. 

 



2. Уміння. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних 

правових інститутів та норм фундаментальних галузей права; застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях, відокремлювати значущі факти і формувати 

обґрунтовані висновки; самостійно підготувати проекти необхідних актів 

застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових 

ситуаціях;. 

 

3. Комунікація. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень 

та власного досвіду в галузі професійної діяльності. 

4. Автономність та відповідальність. Здатність до подальшого навчання з високим 
рівнем автономності прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Предмет і завдання 

курсу «Політичне 

лідерство». Сутність 

понять «лідер» і 

«лідерство». 

4 2 2 - - - 2 2 1 1    4 

2 Теорії походження 

лідерства. 

4 2 2 - - - 6 - - -    10 

3 Типологія лідерів і 

лідерства. 

4 2 2 - - - 6 2 1 1    6 

4 Функції та роль 

політичного 

лідерства в 

сучасному 

політичному житті 

країн 

4 2 2 - - - 6 - - -    10 

5 Мотиваційна основа 

політичного 

лідерства та його 

функції 

4 2 2 - - - 6 2 1 1    8 

6 Якості 

національного 

лідера. 

Демократичне та 

авторитарне 

лідерство 

4 2 2 - - - 6 - - -    10 

7 Роль політичного 

іміджу в розвитку 

політичного 

лідерства 

4 2 2    6 2 1 1    8 

8 Моделювання 

кластеру лідерських 

4 2 2 - - - 6 - - -    10 



якостей. Розвиток 

лідерського 

потенціалу 

9 Інформаційно-

комунікативне 

забезпечення 

політичного 

лідерства. 

4 2 2 - - - 6 2 1 1    8 

10 Гендерні аспекти 

політичного 

лідерства 

4 2 2 - - - 6 - - -    10 

11 Комунікація еліти та 

національних лідерів 

з народом в умовах 

демократії. 

4 2 2 - - - 6 - - -    10 

12 Політичне лідерство 

в Україні 

4 2 2 - - - 6 2 1 1    8 

Підготовка до 

проміжного контролю 

      4       6 

Разом: 48 24 24    72 12 6 6    108 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Політичне лідерство». Сутність понять «лідер» і 

«лідерство». 

Предмет і завдання курсу «Політичне лідерство». Сутність поняття «політичний 

лідер». Ознаки політичного лідера. Характерні риси. Природа політичного лідерства. 

Поняття «адміністрування», «управління», «керівництво», «влада». Сутність понять «лідер» і 

«лідерство». Природна обумовленість лідерства. 

 

Тема 2. Теорії походження лідерства. 

Еволюція підходів до класифікації теорій лідерства. Особистісний, психоаналітичний, 

ситуативний, поведінковий та інші підходи. Теорія політичного лідерства Н. Макіавеллі. 

Концепція людини-лідера, надлюдини Ф. Ніцше. Марксистська теорія політичних лідерів як 

історично необхідних виразників класових інтересів.  

Сучасні теорії політичного лідерства: ситуаційна теорія, теорія визначальної ролі 

наступників, психологічні теорії. Класичні теорії політичного лідерства З. Фрейда, Г. 

Леборна, Е. Фромма та Т. Адорно. Лідери трьох рівнів: лідер малої групи («діловий» лідер, 

«інтелектуальний» лідер і «лідер спілкування»); лідер суспільного руху, організації, партії; 

політичний лідер. Феномен лідера як визнання природних відмінностей людей. 

 

Тема 3. Типологія лідерів і лідерства. 

Типологія лідерства за М. Вебером. Типологія лідерства, за стилем політики Г. 
Лассуелла: лідери-адміністратори, агітатори, теоретики. Типологія політичного лідерства Є. 

Вятра за психологічними рисами і типами поведінки політичних лідерів. Типологія 

політичних лідерів М. Херманн.  

Типи лідерства за групами ознак: ефективність, психологічні особливості лідера, 

стиль впливу на послідовників, масштаб діяльності. 

 

Тема 4. Функції та роль політичного лідерства в сучасному політичному житті країн 

Функції політичних лідерів в умовах кризової ситуації. Функції політичних лідерів в 

умовах відносної стабільності суспільства: новаторська функція, комунікативна функція, 

організаторська функція, координаційна функція, інтегративна функція, функція легітимації. 



Відбір і підготовка політичних лідерів. Соціальні рівні лідерства. Формальне і неформальне 

політичне лідерство. 

 

Тема 5. Мотиваційна основа політичного лідерства та його функції 

Мотиви, що спонукають особу включатися у боротьбу за владу й проявляти політичне 

лідерство: егоцентричні та соціоцентричні. Автономне та інструментальне ставлення до 

влади політичних акторів. Функції, які виконують політичні лідери. Функції політичних 

лідерів в умовах кризової ситуації та в умовах відносної стабільності суспільства. 

Формальне і неформальне політичне лідерство. Фази-функції лідера за Р. Такером. Лідерські 

якості політика, що актуальні в сучасних умовах: порядність, професіоналізм, патріотизм.. 

Поняття стилю політичного лідерства. 

 

Тема 6. Якості національного лідера. Демократичне та авторитарне лідерство 

Функції інституту національного лідерства: ідеологічна, стратегічна, новаторська, 

мобілізаційна, консолідаційна, генерування оптимізму й соціальної енергії, здатність 

персоніфікувати цінності нації, риси культури, національний характер, вдачу, творчо 

використовувати історичний досвід народу й робити висновки з помилок.  

Особливості національного лідерства в умовах демократичного суспільства. 

Порівняльна характеристика лідерських якостей президентів незалежної української 

держави. Прояви авторитаризму у поведінці та діяльності національного лідера, їх вплив на 

політичний режим у державі. Авторитарні лідери в пострадянських державах.  

Умови формування та прояви культу особи у суспільстві. Механізми формування 

іміджу національного лідера. Роль масової культури та ЗМІ у формуванні іміджу 

політичного лідера. Політична реклама як один з елементів маркетингових комунікацій. 

 

Тема 7. Роль політичного іміджу в розвитку політичного лідерства 

Поняття та різновиди політичного іміджу. Природа політичного лідерства. «Теорія 

героїв» та «теорія рис». Концепція «харизми» політичного лідера. Сучасні підходи до 

визначення проблеми іміджу політичного лідерства. Позитивні та негативні риси 

політичного іміджу лідера, механізми його формування. 

 

Тема 8. Моделювання кластеру лідерських якостей. Розвиток лідерського потенціалу 

Ретроспективний аналіз якостей лідера. Відбір і характеристика лідерських якостей. 

Етапи самовдосконалення лідерських якостей. Обов’язкові якості лідера. Розвиток 

емоційного інтелекту лідера. Ірраціональне у лідерстві. 

 

Тема 9. Інформаційно-комунікативне забезпечення політичного лідерства. 

Сутність, характеристики, особливості інформаційно-комунікативного забезпечення 

політичного лідерства. Політико-правові аспекти інформаційно-комунікативних відносин 

політичного лідерства й суспільства.  

Технології інформаційного суспільства в контексті політичного лідерства в Україні. 

Основні закони спілкування. Мистецтво аргументації. 

 
Тема 10. Гендерні аспекти політичного лідерства 

Проблеми гендерної реалізації в контексті політичного лідерства. Гендерні аспекти 

функціонування українського парламенту.  

Фактори активізації гендерних принципів у діяльності Верховної Ради України. 

Шляхи забезпечення гендерного балансу та представництва у прийнятті державно-

управлінських рішень: міжнародний та вітчизняний досвід 

 

Тема 11. Комунікація еліти та національних лідерів з народом в умовах демократії. 

Еліта і маси як парні категорії політичної науки. Шляхи та умови формування еліти в 

умовах демократії. Канали комунікації еліти з народом. Бар’єри на шляху масифікації 

провідної верстви.  



Перехід від традиційної політики до публічної політики як важлива умова залучення 

широких народних мас до управління суспільством. Нові форми комунікації еліти та 

політичних лідерів з народним загалом в умовах поширення сучасних засобів зв’язку та 

формування інтернет-мереж.  

Роль громадянського суспільства у забезпеченні взаємодії влади і народу. 

Демократичні вибори – важлива форма комунікації провідної верстви з народом та 

забезпечення «природного» притоку в еліту нових генерації народу. 

 

Тема 12. Політичне лідерство в Україні 

Підходи до визначення «політичного лідерства» в Україні. Три рівні політичних 

лідерів України за характером і масштабами діяльності (лідер малої ініціативної) групи, 

колективу, лідери громадського руху (організації, установи, партії), політик, що діє в системі 

владних відносин. Особливості формування політичного лідерства в сучасній Україні.  

Вплив радянського минулого на сучасний стан політичного лідерства в Україні. 

Вплив «Помаранчевої революції» та «Революції Гідності» на формування політичних лідерів 

України. Шляхи рекрутування українських політичних лідерів.  

Регіональні особливості формування політичних лідерів України. Політичний портрет 

ідеального національного політичного лідера України. Перспективи становлення інституту 

політичного лідерства в Україні. 

 

5.2. Тематика практичних (семінарських,  лабораторних) занять. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу «Політичне лідерство». Сутність понять «лідер» і 

«лідерство». 

Тема 2. Теорії походження лідерства. 

Тема 3. Типологія лідерів і лідерства. 

Тема 4. Функції та роль політичного лідерства в сучасному політичному житті країн 

Тема 5. Мотиваційна основа політичного лідерства та його функції 

Тема 6. Якості національного лідера. Демократичне та авторитарне лідерство 

Тема 7. Роль політичного іміджу в розвитку політичного лідерства 

Тема 8. Моделювання кластеру лідерських якостей. Розвиток лідерського потенціалу 

Тема 9. Інформаційно-комунікативне забезпечення політичного лідерства. 

Тема 10. Гендерні аспекти політичного лідерства 

Тема 11. Комунікація еліти та національних лідерів з народом в умовах демократії. 

Тема 12. Політичне лідерство в Україні 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість 

годин 
Форми звітності 

 д\ф з\ф  

 Підготовка до аудиторних занять та усіх 

видів контролю: 

- опрацювання лекційного матеріалу; 

- підготовка до семінарських занять; 

- підготовка до проміжного контролю. 

30 

 

11 

15 

4 

38 

 

12 

20 

6 

Опорний конспект лекцій, 

конспект семінарських 

занять 

 Виконання індивідуальних завдань: 

- підготовка індивідуального науково-

дослідного завдання (тези доповідей, 

наукова стаття); 

- складання термінологічного словника; 

- написання реферату; 

42 

20 

 

 

10 

12 

70 

30 

 

 

20 

20 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання (тези 

доповідей, наукова стаття). 

Термінологічний словник 

Реферат 

 Разом 72 108  

 

 



Тематика індивідуальних завдань: 

Індивідуальна робота передбачає два обов’язкові блоки:  

1) Анотація наукових статей на актуальну тематику сучасного політичного лідерства 

2) Участь здобувачів у студентській науково-практичній конференції 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Проаналізуйте визначення політичного лідерства та запропонуйте власне. Виділіть їх 

спільні та відмінні риси. 

2.  Які інтернаціональні риси політичного лідера ви можете виокремити та обґрунтувати? 

3.  3. Чи спрацьовують виділені вами риси в українському політикумі? Чому? Підготуйте 

вмотивовану відповідь та проілюструйте її переконливими прикладами.  

4. 4. Проілюструйте на конкретних прикладах прояви політичного вожака. На вашу думку, 

чи може він відігравати таку ж роль, які політичний лідер?  

5. Проаналізуйте існуючі теорії формування політичного лідерства. Яка з них імпонує вам 

найбільше? Чому?  

6. Чому культ особи є небезпечним? Чи можливі його прояви нині? Підготуйте 

обґрунтовану відповідь.  

7. Підготуйте слайд-презентацію на обрану вами тему з проблематики політичного 

лідерства.  

8. Запропонуйте власне бачення ефективного політичного лідера. Які найважливіші риси 

ви вважаєте за необхідне зафіксувати в цьому портреті?  

9. Яким, на ваш погляд, має бути сучасний процес формування іміджу політичного лідера? 

Від чого, виходячи з практики політичної діяльності, необхідно відмовитись?  

10.  Аналізуючи функції політичного лідера, які з них є найважливішими? Які ще функції 

він має виконувати в сучасних умовах? 

11. Проаналізуйте позитивні та негативні сторони впливу лідерства на політичний процес.  

12.  Які вимоги висуває суспільство до політичного лідера, визначте шляхи реалізації цих 

очікувань?  

13. Кого Ви вважаєте реальними політичними лідерами в історії українського суспільства? 

14.  Проаналізуйте функції парламентського лідера.  

15. Розкрийте форми взаємодії ЗМІ та сучасного політичного/партійного лідера.  

16. Проаналізуйте сутність та ґенезу лідерства парламентської більшості та меншості.  

17.  Покажіть об’єктивні і суб’єктивні сторони лідерства.  

18. Розкрийте зміст поняття «молодіжне лідерство».  

19. Проаналізуйте сутність та ґенезу нової політичної еліти.  

20. Проаналізуйте види самовизначення молодих людей.  

21. Визначте ефективність молодіжного лідерства у формуванні нової політичної еліти в 

Україні.  

22. Як, на Вашу думку, співвідносяться поняття «політика», «політичне лідерство», 

«молодіжна політика», «молодіжне лідерство»? Наведіть приклади.  

23. Як Ви вважаєте, який вплив має державна молодіжна політика на виникнення молодих 

політичних лідерів? 

24. Чому лідерську роль апріорно вважали маскулінною? Чи поділяєте ви також цю думку? 

25. Підготуйте коментар цієї тези: «Українські жінки-політики зрозуміли, що в українській 
політиці можна перемогти тільки чоловічими методами».  

26. Чому політична активність жінок досягає найбільшого ефекту за умови поєднання 

жіночого лідерства з постійним тиском на владні структури і впливом на суспільну 

свідомість?  

27. Охарактеризуйте напрями, які визначають теоретичний ракурс проблеми гендерних 

аспектів політичної діяльності. Чи вважаєте ви за доцільне виділити серед них 

пріоритетний напрям? Який саме?  

28. Чому соціальне партнерство чоловіків та жінок нині все ще залишається своєрідною 

мрією? Ви згодні з цією тезою? Подайте розгорнуту обґрунтовану відповідь.  

29. Підготуйте розгорнутий коментар поняття гендерно впорядкованої держави та 

проілюструйте його переконливими прикладами.  



30. Чи поділяєте ви думку про те, що гендерна освіченість стає нагальною 

загальносуспільною та загальнодержавною проблемою? Чому? Доведіть вашу позицію. 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів упродовж одного семестру включає бали за роботу на 

практичних та індивідуальних заняттях, а також оцінювання всіх видів самостійної роботи, 

запланованих у робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

6.2. Форми проміжного контролю. 

Модульний контроль з дисципліни «Політичне лідерство» проводиться у тестовій формі (10 

тестових завдань) і складання портрету політичного лідера (за вибором) та представлення 

виконаного завдання у вигляді презентації,  

6.3. Форми підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проводиться з метою  оцінки  результатів навчання. Завданням 

підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом програмного матеріалу 

дисципліни, логіки та взаємозв’язків між окремими її розділами, здатність творчого 

використання набутих знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми, що 

випливає зі змісту дисципліни тощо. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Політичне лідерство» проводиться у формі заліку.  

Оцінка за семестр з дисципліни, з якої передбачений залік, виставляється за результатами 

поточного контролю. 

 

 

7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Модульна контрольна робота складається з 10 тестів, які містять лише одну 

правильну відповідь і складання портрету політичного лідера (за вибором) та представлення 

виконаного завдання у вигляді презентації. 

 

Приклад. 

Варіант 1. 

1. Лідер – це: 

А) це найбільш авторитетний член групи або іншої спільноти, який, завдяки розвиненим 

особистісним якостям, в результаті групової диференціації виділився на роль неофіційного, 

або формального, керівника і здійснює суттєвий вплив на групову активність у процесі 

організації спілкування і діяльності членів групи, стимулюючи їх на досягнення високої 

продуктивності з мінімальними затратами ресурсів.  

Б. це найбільш авторитетний член групи або іншої спільноти, який, завдяки розвиненим 

особистісним якостям спрямовує групові зусилля на досягнення соціально-корисних цілей. 

В) це найбільш авторитетний член групи або іншої спільноти, шукає добровільної участі 

підлеглих у діяльності з досягнення організаційних цілей. 

2. Параноїдальний тип лідера –  

А. Підозрілий, недовірливий до оточення, надчутливий до прихованих загроз 
передбачуваний, прагне контролю над іншими.  

Б. Лідер є артистом, схильним до драматизації, хоче бути в центрі уваги;  

В. Такий лідер шукає того, до кого можна приєднатись, аби убезпечити себе особисто від 

провалу й отримати допомогу. 

3. За теорією ціннісного обміну (Т. Кучмарскі, С. Кучмарскі), лідер – це:  
А. той, хто володіє найбільш затребуваними якостями у значимих ситуаціях;  

Б. той, в кого якості повинні відповідати очікуванням групи;  

В. той, у кого послідовники можуть вчитися (отримати новий досвід, знання, вміння і 

навички, цінності).  

4. М.Вебер виділив три типи лідерства: 

А) історичний, сучасний, воєнний 



Б) традиційний, новаторський, корупційний 

В) харизматичний, традиційний, раціонально-легальний 

5. Якості політичного лідера дослідники об'єднують в три групи: 

А)  особисті, інструментальні, ситуативні 

Б)  природні, ситуативні, випадкові  

В) природні, етичні, професійні 

 Г) особисті, етичні, професійні 

 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Критерії оцінювання знань студентів під час аудиторних та індивідуальних завдань; під час 

модульного та підсумкового контролю здійснюється відповідно до Положення ІДГУ «Про 

порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачі вищої освіти в умовах ЄКТС». 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

1. Силабус 

2. Мультимедійні презентації.  

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

10.1. Основні джерела 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода Н.А. Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2. Сопівник Р.В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних 

закладів : [монографія] / Р.В.Сопівник. – К.:«ЦП «Компринт», 2012. – 500 с.  

3. Сопівник Р. В. Вплив засобів корпоративної культури на формування ціннісного 

світогляду особистості в університетах наук про життя і навколишне середовище. Науковий 

вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: 

«Педагогіка. Психологія. Філософія». Редкол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. 2017. Вип. 

277. С. 247-254.  

4. Сорокопуд М.Є. Модель сполучених умов у теорії політичного лідерства Ф. Фідлера. 

Вісник Дніпропетровського університету, № 1, 2015. с. 218-225. URL: 

https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/601/621/    

5.Політичне лідерство : навч. посіб. / авт. кол. ; за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. Пашко.  

К. : НАДУ, 2013. 300 с. URL: 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf  

8. Гандапас Р. Харизма лидера в би знесе. URL: http://www.veda.od.ua/gandapas_harizma  

14.Карнеги Д. Как стать эффективным лидером; [пер. с англ. Г. И. Левитан]. Минск : 

Попурри, 2010. 208 с.  

10. Лебон Г. Психология народов и масс /пер. с франц. Челябинск : Социум, 2010. 378 с.  

11. Мандзій Л. Політична еліта: історія та теорія: навчальний посібник. Л.: Видавничий 

центр Львівського національного університету ім. І. Франка. 2009. 365 с. 

12.Макиавелли Н. «Государь» /; перев. Д. Муравьева, М. Юсим. М. : АСТ, 2010. 52 с.  
14.Маслоу А. Мотивация и личность / [3-изд.] ; пер. с англ. СПб. : Питер, 2012. 352 с. 

15. Гошовська В., Пашко Л. Політичне лідерство: навч. посіб. К.: НАДУ. 2013. 300 с. 

16. Морарь М. Партійне лідерство як політичне явище: Монографія. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка. 2011. URL: http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-

content/uploads/sites/59/partijne-liderstvo-jakpolitychne-javyshche.pdf 

17. Нестуля О., Нестуля С., Кононец Н. Основи лідерства: електронний посібник для 

самостійної роботи студентів. Полтава: ПУЕТ, 2018. 241 с. URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf 

18. Пірен М. Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві: навч. посіб. К.: 

Ун-т «Україна». 2012. 232 с. 

https://visnukpfs.dp.ua/index.php/PFS/article/download/601/621/
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.veda.od.ua/gandapas_harizma
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/partijne-liderstvo-jakpolitychne-javyshche.pdf17
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/partijne-liderstvo-jakpolitychne-javyshche.pdf17
http://www.tsatu.edu.ua/shn/wp-content/uploads/sites/59/partijne-liderstvo-jakpolitychne-javyshche.pdf17
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf


19. Теорія і практика формування лідера: навчальний посібник / О.Г. Романовський, Т.В. 

Гура, А.Є. Книш, В.В. Бондаренко. Харків, 2017. 100 с. URL: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf  

 

10.2. Допоміжні джерела 

1. Гапоненко А. Інститут політичного лідерства як передумова демократизації політичної 

системи України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Том 22. № 28 (2020). 

URL: https://sj.npu.edu.ua/index.php/pnspd/article/view/865  

2.. Держановська С. Л. Сутність політичного лідерства: аналіз праць сучасних українських 

науковців. Ефективність державного управління: зб. наук. пр. регіонального інституту 

державного управління Національної академії управління при Президентові України. 

2014. Вип. 40. Львів: ЛРІДУ НАДУ. С. 310–316.  

3. Кочубей Л. Політична еліта та політичний клас: класичні зарубіжні концепції. Сучасна 

українська політика. Політики і політологи про неї. 2009. № 17. URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/26610/15- Kochubey.pdf?sequence=1  
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