
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Політичне лідерство 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   Форма навчання:  денна/заочна  

Освітній ступінь:  бакалавр         

Галузь знань:   для всіх галузей знань      

Спеціальність:   для всіх спеціальностей 

Освітня програма:             ----- 

Рік навчання:   2, 3, 4   Семестр:    3,4,5,6,7 

  

Кількість кредитів (годин):  (денна: 120 год.: 24 - лекції; 24 - семінарські; 72 - самостійна 

робота; заочна: 6 - лекції; 6 - семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Садова Світлана Олегівна        

Науковий ступінь, вчене звання, посада: викладач кафедри права і соціальної роботи 

Кафедра: кафедра права і соціальної роботи 

Робочій e-mail: sadova@idguonline.net 

Години консультацій на кафедрі: середа, 16.10-17.30     

 

3. Опис та мета дисципліни  

Дисципліна «Політичне лідерство» є вибірковим компонентом підготовки 

здобувачів вищої освіти для всіх спеціальностей освітнього ступеня «бакалавр» та 

спрямована на формування і розвиток загальних компетентностей у відповідності до 

освітньої програми.  

В навчальному курсі викладено та проаналізовано матеріали спрямовані на 

поглиблення та систематизацію знань щодо феноменів та інститутів політичного 

лідерства. Мета викладання навчальної дисципліни – сформувати у здобувачів базис 

теоретичних знань про концептуальні засади лідерства, уявлень про роль політичного 

лідера в сучасній Україні. Зокрема, навчальний курс спрямовано на розуміння актуальних 

завдань подальшого формування дієздатної національної політичної еліти та політичних 

лідерів державного, регіонального та місцевого рівнів, формування лідерських якостей та 

комунікаційних навичок.  

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» 

 

4. Результати навчання 

В ході вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати  наступні 

результати навчання:  

 

mailto:sadova@idguonline.net


1. Знання.  

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

- Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- 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 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки;  

- Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права відповідно 

до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях;.  

 

3. Комунікація.  

- Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

- Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

- Здатність працювати в команді.  

- Навички міжособистісної взаємодії.  

- Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 

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.  

- Здатність розробляти та управляти проектами. 

- Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання: 

Тема № 1. Предмет і завдання курсу «Політичне лідерство». Сутність понять 

«лідер» і «лідерство». 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Предмет і завдання курсу «Політичне 

лідерство».  

2. Сутність поняття «політичний лідер».  

3. Ознаки політичного лідера. Характерні 

риси.  

4.Природа політичного лідерства.  

5. Природна обумовленість лідерства 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода 

Н.А. Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2.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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf  

3. 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 

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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf


Президентові України. 2014. Вип. 40. Львів: 

ЛРІДУ НАДУ. С. 310–316.  

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Предмет і завдання курсу «Політичне 

лідерство».  

2. Сутність поняття «політичний лідер».  

3. Ознаки політичного лідера. Характерні 

риси.  

4.Природа політичного лідерства.  

5. Природна обумовленість лідерства 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода 

Н.А. Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2.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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf  

3. 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.  

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

1. Проаналізуйте визначення політичного 

лідерства та запропонуйте власне. Виділіть їх 

спільні та відмінні риси. 

2.  Чому управлінська еліта зобов’язана 

виконувати в сучасному світі роль 

політичного лідера? 

3.  Яким чином пов’язується поняття 

відповідальності з поняттям обов’язку? 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода Н.А. 

Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2.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  

3. 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.  

 

Тема № 2. Теорії походження лідерства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Еволюція підходів до класифікації теорій 

лідерства.  

2. Сучасні теорії політичного лідерства: 

ситуаційна теорія, теорія визначальної ролі 

наступників, психологічні теорії.  

3. Класичні теорії політичного лідерства З. 

Фрейда, Г. Леборна, Е. Фромма та Т. Адорно.  

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. Теорія і практика формування лідера: 

навчальний посібник / О.Г. Романовський, 

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
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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
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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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Еволюція підходів до класифікації теорій 

лідерства. 

2. Особистісний, психоаналітичний, 

ситуативний, поведінковий та інші підходи. 

3.Теорія політичного лідерства Н. 

Макіавеллі. Концепція людини-лідера, 

надлюдини Ф. Ніцше.  

4.Марксистська теорія політичних лідерів як 

історично необхідних виразників класових 

інтересів.  

5.Сучасні теорії політичного лідерства: 

ситуаційна теорія, теорія визначальної ролі 

наступників, психологічні теорії.  

6. Класичні теорії політичного лідерства З. 

Фрейда, Г. Леборна, Е. Фромма та Т. Адорно. 

7. Лідери трьох рівнів: лідер малої групи 

(«діловий» лідер, «інтелектуальний» лідер і 

«лідер спілкування»); лідер суспільного руху, 

організації, партії; політичний лідер. 

8.Феномен лідера як визнання природних 

відмінностей людей. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Анотування наукової статті (100-250 слів, 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

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 

 

Тема № 3. Типологія лідерів і лідерства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Типологія лідерства за М. Вебером. 

2.Типологія лідерства, за стилем політики Г. 

Лассуелла: лідери-адміністратори, агітатори, 

теоретики.  

3.Типологія політичного лідерства Є. Вятра 

за психологічними рисами і типами 

поведінки політичних лідерів.  

4.Типологія політичних лідерів М. Херманн.  

5.Типи лідерства за групами ознак: 

ефективність, психологічні особливості 

лідера, стиль впливу на послідовників, 

масштаб діяльності. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. Теорія і практика формування лідера: 

навчальний посібник / О.Г. Романовський, 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Типологія лідерства за М. Вебером. 

2.Типологія лідерства, за стилем політики Г. 

Лассуелла: лідери-адміністратори, агітатори, 

теоретики.  

3.Типологія політичного лідерства Є. Вятра 

за психологічними рисами і типами 

поведінки політичних лідерів.  

4.Типологія політичних лідерів М. Херманн.  

5.Типи лідерства за групами ознак: 

ефективність, психологічні особливості 

лідера, стиль впливу на послідовників, 

масштаб діяльності. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте слайд-презентацію на обрану 

вами типологію політичного лідерства.  

1. 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 

2. 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.pd

f 

3. 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_for

muvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 4. Функції та роль політичного лідерства в сучасному політичному 

житті країн 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Функції політичних лідерів в умовах 

кризової ситуації.  

2.Функції політичних лідерів в умовах 

відносної стабільності суспільства: 

новаторська функція, комунікативна 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 
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функція, організаторська функція, 

координаційна функція, інтегративна 

функція, функція легітимації.  

4.Відбір і підготовка політичних лідерів. 

5.Соціальні рівні лідерства.  

6. Формальне і неформальне політичне 

лідерство 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

 1.Функції політичних лідерів в умовах 

кризової ситуації.  

2.Функції політичних лідерів в умовах 

відносної стабільності суспільства: 

новаторська функція, комунікативна 

функція, організаторська функція, 

координаційна функція, інтегративна 

функція, функція легітимації.  

4.Відбір і підготовка політичних лідерів. 

5.Соціальні рівні лідерства.  

6. Формальне і неформальне політичне 

лідерство 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте усну доповідь на одну із 

запропонованих тем: 

1.Політичний лідер як відображення 

суспільно-політичних перипетій.  

2. Політичне лідерство: стан, проблеми, 

виклики, тенденції.  

3. Політичний клімат формування 

політичного лідера.  

4. Антиподи політичного лідерства в 

сучасній політичній діяльності.  

5. Імідж політичного лідера: сучасні підходи 

та ризики.  

6. Політичне керівництво та політичне 

лідерство: точки дотику та розбіжності. 7. 

Особистість політичного лідера.  

8. Сучасні виклики політичного лідерства.  

9. Вплив оточення на формування 

політичного лідера: проблеми та тенденції.  

10. Політичне лідерство в контексті 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 
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становлення громадянського суспільства. 

 

Тема № 5. Мотиваційна основа політичного лідерства та його функції 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Мотиви, що спонукають особу включатися 

у боротьбу за владу й проявляти політичне 

лідерство: егоцентричні та соціоцентричні. 

2.Автономне та інструментальне ставлення 

до влади політичних акторів.  

3.Функції, які виконують політичні лідери. 

4.Формальне і неформальне політичне 

лідерство. Фази-функції лідера за Р. Такером. 

5.Лідерські якості політика, що актуальні в 

сучасних умовах: порядність, 

професіоналізм, патріотизм..  

6.Поняття стилю політичного лідерства 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Мотивація політичного лідерства.  

2. Автономне та інструментальне ставлення 

до влади політичних акторів.  

3. Функції політичного лідера  

4. Лідерство у політичних інститутах та 

масових політичних акціях.  

5. Лідерські якості політика, актуальні в 

сучасних умовах. 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи:  

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Лазор К. П. Теоретична проблематика 

харизматичного політичного лідера. Вчені 

записки ТНУ ім. В. І. Вернадського; Серія 

: Психологія.  Том 31 (70).  № 3.  Одеса : 

Гельветика, 2020.  С. 149-152. URL: 

https://hdl.handle.net/11300/14442  

 

 

Тема № 6. Якості національного лідера. Демократичне та авторитарне 

лідерство. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Функції інституту національного лідерства. 

2.Особливості національного лідерства в 

умовах демократичного суспільства. 

1. 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/Nav

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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
https://hdl.handle.net/11300/14442
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf


3.Порівняльна характеристика лідерських 

якостей президентів незалежної української 

держави.  

4.Прояви авторитаризму у поведінці та 

діяльності національного лідера, їх вплив на 

політичний режим у державі.  

5.Авторитарні лідери в пострадянських 

державах.  

6.Умови формування та прояви культу особи 

у суспільстві.  

7.Механізми формування іміджу 

національного лідера.  

8.Роль масової культури та ЗМІ у формуванні 

іміджу політичного лідера.  

9.Політична реклама як один з елементів 

маркетингових комунікацій. 

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Розглянути функції інституту 

національного лідерства.  

2. Особливості національного лідерства в 

умовах демократичного суспільства. 

Порівняльна характеристика лідерських 

якостей президентів незалежної української 

держави.  

3. Прояви авторитаризму у поведінці та 

діяльності національного лідера, їх вплив на 

політичний режим у державі. Авторитарне 

лідерство у пострадянських державах.  

4. Механізми формування іміджу 

національного лідера та роль масової 

культури та ЗМІ у цьому процесі. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

1.Проілюструйте на конкретних прикладах 

прояви політичного вожака. На вашу думку, 

чи може він відігравати таку ж роль, які 

політичний лідер? 

2.Проаналізуйте позитивні та негативні 

сторони впливу лідерства на політичний 

процес.  

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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-

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.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 7. Роль політичного іміджу в розвитку політичного лідерства 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Поняття та різновиди політичного іміджу. 

2.Природа політичного лідерства. «Теорія 

героїв» та «теорія рис».  

3.Концепція «харизми» політичного лідера. 

4.Сучасні підходи до визначення проблеми 

іміджу політичного лідерства.  

5.Позитивні та негативні риси політичного 

іміджу лідера, механізми його формування. 

1. Бондаренко І.С. Іміджологія: психологія 

іміджу.  Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 122 с. 

2.Ротовський А.А. Системний PR . 

Дніпропетровськ : Баланс Бинес Букс, 2014. 

282 с. 

3.Милосердна І.М. Імідж політичного лідера 

як категорія PR-технології. Актуальні 

проблеми політики. № 64. (2019). URL: 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/vie

w/191/188 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Поняття та різновиди політичного іміджу. 

2.Природа політичного лідерства. «Теорія 

героїв» та «теорія рис».  

3.Концепція «харизми» політичного лідера. 

4.Сучасні підходи до визначення проблеми 

іміджу політичного лідерства.  

5.Позитивні та негативні риси політичного 

іміджу лідера, механізми його формування. 

1. Бондаренко І.С. Іміджологія: психологія 

іміджу.  Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 122 с. 

2.Ротовський А.А. Системний PR . 

Дніпропетровськ : Баланс Бинес Букс, 2014. 

282 с. 

3.Милосердна І.М. Імідж політичного лідера 

як категорія PR-технології. Актуальні 

проблеми політики. № 64. (2019). URL: 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/vie

w/191/188 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Милосердна І.М. Імідж політичного 

лідера як категорія PR-технології. 

Актуальні проблеми політики. № 64. 

(2019). URL: 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/

view/191/188 

 

 

Тема № 8. Моделювання кластеру лідерських якостей. Розвиток лідерського 

потенціалу. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Ретроспективний аналіз якостей лідера.  

2. Відбір і характеристика лідерських 

якостей.  

3.Етапи самовдосконалення лідерських 

якостей.  

4.Обов’язкові якості лідера.  

5.Розвиток емоційного інтелекту лідера.  

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. Теорія і практика формування лідера: 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf


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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Ретроспективний аналіз якостей лідера.  

2. Відбір і характеристика лідерських 

якостей.  

3.Етапи самовдосконалення лідерських 

якостей.  

4.Обов’язкові якості лідера.  

5.Розвиток емоційного інтелекту лідера. 

Ірраціональне у лідерстві. 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть есе на тему: 

Які вимоги висуває суспільство до 

політичного лідера, визначте шляхи 

реалізації цих очікувань? 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 9. Інформаційно-комунікативне забезпечення політичного лідерства. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1.Сутність, характеристики, особливості 

інформаційно-комунікативного забезпечення 

політичного лідерства.  

2. Політико-правові аспекти інформаційно-

комунікативних відносин політичного 

лідерства й суспільства.  

3. Технології інформаційного суспільства в 

контексті політичного лідерства в Україні.  

4. Основні закони спілкування. Мистецтво 

аргументації. 

1. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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-

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

 1.Сутність, характеристики, особливості 

інформаційно-комунікативного забезпечення 

політичного лідерства.  

2. Політико-правові аспекти інформаційно-

комунікативних відносин політичного 

лідерства й суспільства.  

3. Технології інформаційного суспільства в 

контексті політичного лідерства в Україні.  

4. Основні закони спілкування. Мистецтво 

аргументації. 

2. Холод О.М. Соціальні комунікації: 
тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

1. Охарактеризуйте існуючі моделі 

комунікації. Яка з них, на вашу думку, є 

найефективнішою для державно-

адміністративної та політичної діяльності? 

2. Запропонуйте моделі ефективної 

комунікації у політичній діяльності. 

3. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 10. Гендерні аспекти політичного лідерства 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1 Проблеми гендерної реалізації в контексті 

політичного лідерства.  

2. Гендерні аспекти функціонування 

українського парламенту.  

3. Фактори активізації гендерних принципів у 

діяльності Верховної Ради України.  

4.Шляхи забезпечення гендерного балансу та 

представництва у прийнятті державно-

управлінських рішень: міжнародний та 

вітчизняний досвід 

1.Савелюк Н. Гендерний аспект політичного 

лідерства. Матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Просоціальна 

особистість у гендерному вимірі: 

теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти». Умань. 22 квітня 2021 р. с. 70-75. 

URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/

20822/1/Saveluk1.pdf 

2.Сєкунова Ю.В., Товкун І.І. Політичне 

лідерство в Україні : жіночій аспект. Вчені 

записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: 

Історичні науки. Том 30 (69). № 4 (2019). 

URL: 

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journal

s/2019/4_2019/4_2019.pdf#page=75 

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

Ун-т «Україна». 2012. 232 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1 Проблеми гендерної реалізації в контексті 

політичного лідерства.  

2. Гендерні аспекти функціонування 

українського парламенту.  

3. Фактори активізації гендерних принципів у 

діяльності Верховної Ради України.  

4.Шляхи забезпечення гендерного балансу та 

представництва у прийнятті державно-

управлінських рішень: міжнародний та 

вітчизняний досвід 

1.Савелюк Н. Гендерний аспект політичного 

лідерства. Матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Просоціальна 

особистість у гендерному вимірі: 

теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти». Умань. 22 квітня 2021 р. с. 70-75. 

URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/

20822/1/Saveluk1.pdf 

2.Сєкунова Ю.В., Товкун І.І. Політичне 

лідерство в Україні : жіночій аспект. Вчені 

записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: 

Історичні науки. Том 30 (69). № 4 (2019). 

URL: 

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journal

s/2019/4_2019/4_2019.pdf#page=75 

3.Пірен М. Лідерство: сутність та реалізація 

в українському суспільстві: навч. посіб. К.: 

Ун-т «Україна». 2012. 232 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

Левченко , Ю. (2021). Специфіка та 

проблематика політичної участі жінок-

лідерок в україні. ГРААЛЬ НАУКИ, (2-3), 

388-394. URL: https://doi.org/10.36074/grail-

of-science.02.04.2021.080 

 

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

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Шляхи та умови формування еліти в 

умовах демократії.  

2. Канали комунікації еліти з народом.  

3. Перехід від традиційної політики до 

публічної політики як важлива умова 

залучення широких народних мас до 

управління суспільством.  

4. Нові форми комунікації еліти та 

політичних лідерів з народним загалом в 

умовах поширення сучасних засобів зв’язку 

та формування інтернет-мереж.  

5.  Демократичні вибори – важлива форма 

комунікації та забезпечення «природного» 

притоку в еліту нових генерації народу 

4. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Розглянути канали комунікації еліти з 

народом та умови їх успішного 

функціонування  

2. Перехід від традиційної політики до 

публічної як важлива умова залучення 

широких народних мас до управління 

суспільними справами.  

3. Нові форми комунікації еліти та 

політичних лідерів з народним загалом в 

умовах сучасних засобів зв’язку та 

формування інтернет-мереж.  

4. Роль громадянського суспільства у 

забезпечення взаємодії влади і народу. 

5. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Напишіть есе-роздум на тему: 

Особливості комунікації команди 

Президента України з українським 

політикумом та народом. 

6. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема 12. Політичне лідерство в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Підходи до визначення «політичного 

лідерства» в Україні..  

2. Особливості формування політичного 

лідерства в сучасній Україні.  

3. Вплив «Помаранчевої революції» та 

«Революції Гідності» на формування 

політичних лідерів України.  

4. Шляхи рекрутування українських 

політичних лідерів.  

5. Регіональні особливості формування 

політичних лідерів України.  

6. Політичний портрет ідеального 

національного політичного лідера України.  

7. Перспективи становлення інституту 

політичного лідерства в Україні 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 
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http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


Семінарське заняття (2 год.): 

1. Підходи до визначення «політичного 

лідерства» в Україні..  

2. Особливості формування політичного 

лідерства в сучасній Україні.  

3. Вплив «Помаранчевої революції» та 

«Революції Гідності» на формування 

політичних лідерів України.  

4. Шляхи рекрутування українських 

політичних лідерів.  

5. Регіональні особливості формування 

політичних лідерів України.  

6. Політичний портрет ідеального 

національного політичного лідера України.  

7. Перспективи становлення інституту 

політичного лідерства в Україні 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте усні відповіді на наступні 

запитання: 

1. Особливості формування політичного 

лідерства в сучасній Україні та вплив 

радянського минулого на цей процес.  

2. Співвідношення особистих та 

національних інтересів у функціонуванні 

політичного лідерства в сучасній Україні.  

3. Ставлення народу до ролі олігархів в 

політичному житті української держави.  

4. Порівняльна характеристика політичного 

лідерства в Україні та Російській Федерації. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Заочна форма навчання  
Тема № 1. Предмет і завдання курсу «Політичне лідерство». Сутність понять 

«лідер» і «лідерство». 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.Предмет і завдання курсу «Політичне 

лідерство».  

2. Сутність поняття «політичний лідер».  

3. Ознаки політичного лідера. Характерні 

риси.  

4.Природа політичного лідерства.  

5. Природна обумовленість лідерства 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода 

Н.А. Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2.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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
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http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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


13dd1aa7ce14.pdf  

3. 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.  

Семінарське заняття (1 год.): 

1.Предмет і завдання курсу «Політичне 

лідерство».  

2. Сутність поняття «політичний лідер».  

3. Ознаки політичного лідера. Характерні 

риси.  

4.Природа політичного лідерства.  

5. Природна обумовленість лідерства 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода 

Н.А. Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2.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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf  

3. 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.  

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

2. Проаналізуйте визначення політичного 

лідерства та запропонуйте власне. Виділіть їх 

спільні та відмінні риси. 

2.  Чому управлінська еліта зобов’язана 

виконувати в сучасному світі роль 

політичного лідера? 

3.  Яким чином пов’язується поняття 

відповідальності з поняттям обов’язку? 

1. Сопівник Р.В., Сопівник І.В., Варивода 

Н.А. Лідерологія: навчальний посібник. К.: 

«Компринт», 2018. 488 с. 

2.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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf  

3. 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.  

 

Тема № 2. Теорії походження лідерства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

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://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://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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf


Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 
1. Еволюція підходів до класифікації теорій 

лідерства. 

2. Особистісний, психоаналітичний, ситуативний, 

поведінковий та інші підходи. 3.Теорія 

політичного лідерства Н. Макіавеллі. Концепція 

людини-лідера, надлюдини Ф. Ніцше.  

4.Марксистська теорія політичних лідерів як 

історично необхідних виразників класових 

інтересів.  

5.Сучасні теорії політичного лідерства: 

ситуаційна теорія, теорія визначальної ролі 

наступників, психологічні теорії.  

6. Класичні теорії політичного лідерства З. 

Фрейда, Г. Леборна, Е. Фромма та Т. Адорно.  

7. Лідери трьох рівнів: лідер малої групи 

(«діловий» лідер, «інтелектуальний» лідер і 

«лідер спілкування»); лідер суспільного руху, 

організації, партії; політичний лідер. 8.Феномен 

лідера як визнання природних відмінностей 

людей. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 
4.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/vie

w/865 

 

Тема № 3. Типологія лідерів і лідерства. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Типологія лідерства за М. Вебером. 

2.Типологія лідерства, за стилем політики Г. 

Лассуелла: лідери-адміністратори, агітатори, 

теоретики.  

3.Типологія політичного лідерства Є. Вятра 

за психологічними рисами і типами 

поведінки політичних лідерів.  

4.Типологія політичних лідерів М. Херманн.  

5.Типи лідерства за групами ознак: 

ефективність, психологічні особливості 

лідера, стиль впливу на послідовників, 

масштаб діяльності. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 
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Семінарське заняття (1 год.): 

1. Типологія лідерства за М. Вебером. 

2.Типологія лідерства, за стилем політики Г. 

Лассуелла: лідери-адміністратори, агітатори, 

теоретики.  

3.Типологія політичного лідерства Є. Вятра 

за психологічними рисами і типами 

поведінки політичних лідерів.  

4.Типологія політичних лідерів М. Херманн.  

5.Типи лідерства за групами ознак: 

ефективність, психологічні особливості 

лідера, стиль впливу на послідовників, 

масштаб діяльності. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте слайд-презентацію на обрану 

вами типологію політичного лідерства.  

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 4. Функції та роль політичного лідерства в сучасному політичному 

житті країн 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

 не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте усну доповідь на одну із 

запропонованих тем: 

1. 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
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.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


1.Політичний лідер як відображення 

суспільно-політичних перипетій.  

2. Політичне лідерство: стан, проблеми, 

виклики, тенденції.  

3. Політичний клімат формування 

політичного лідера.  

4. Антиподи політичного лідерства в 

сучасній політичній діяльності.  

5. Імідж політичного лідера: сучасні підходи 

та ризики.  

6. Політичне керівництво та політичне 

лідерство: точки дотику та розбіжності. 7. 

Особистість політичного лідера.  

8. Сучасні виклики політичного лідерства.  

9. Вплив оточення на формування 

політичного лідера: проблеми та тенденції.  

10. Політичне лідерство в контексті 

становлення громадянського суспільства. 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 5. Мотиваційна основа політичного лідерства та його функції 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.Мотиви, що спонукають особу включатися 

у боротьбу за владу й проявляти політичне 

лідерство: егоцентричні та соціоцентричні. 

2.Автономне та інструментальне ставлення 

до влади політичних акторів.  

3.Функції, які виконують політичні лідери. 

4.Формальне і неформальне політичне 

лідерство. Фази-функції лідера за Р. Такером. 

5.Лідерські якості політика, що актуальні в 

сучасних умовах: порядність, 

професіоналізм, патріотизм..  

6.Поняття стилю політичного лідерства 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (1 год.): 

1.Мотивація політичного лідерства.  

2. Автономне та інструментальне ставлення 

до влади політичних акторів.  

3. Функції політичного лідера  

4. Лідерство у політичних інститутах та 

масових політичних акціях.  

5. Лідерські якості політика, актуальні в 

сучасних умовах. 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


Завдання для самостійної роботи:  

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Лазор К. П. Теоретична проблематика 

харизматичного політичного лідера. Вчені 

записки ТНУ ім. В. І. Вернадського; Серія 

: Психологія.  Том 31 (70).  № 3.  Одеса : 

Гельветика, 2020.  С. 149-152. URL: 

https://hdl.handle.net/11300/14442  

 

 

Тема № 6. Якості національного лідера. Демократичне та авторитарне 

лідерство. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Розглянути функції інституту 

національного лідерства.  

2. Особливості національного лідерства в 

умовах демократичного суспільства. 

Порівняльна характеристика лідерських 

якостей президентів незалежної української 

держави.  

3. Прояви авторитаризму у поведінці та 

діяльності національного лідера, їх вплив на 

політичний режим у державі. Авторитарне 

лідерство у пострадянських державах.  

4. Механізми формування іміджу 

національного лідера та роль масової 

культури та ЗМІ у цьому процесі. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 7. Роль політичного іміджу в розвитку політичного лідерства 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.Поняття та різновиди політичного іміджу. 

2.Природа політичного лідерства. «Теорія 

героїв» та «теорія рис».  

3.Концепція «харизми» політичного лідера. 

4.Сучасні підходи до визначення проблеми 

іміджу політичного лідерства.  

5.Позитивні та негативні риси політичного 

іміджу лідера, механізми його формування. 

1. Бондаренко І.С. Іміджологія: психологія 

іміджу.  Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 122 с. 

2.Ротовський А.А. Системний PR . 

Дніпропетровськ : Баланс Бинес Букс, 2014. 

282 с. 

3.Милосердна І.М. Імідж політичного лідера 

як категорія PR-технології. Актуальні 

проблеми політики. № 64. (2019). URL: 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/vie

w/191/188 

https://hdl.handle.net/11300/14442
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188


Семінарське заняття (1 год.): 

1.Поняття та різновиди політичного іміджу. 

2.Природа політичного лідерства. «Теорія 

героїв» та «теорія рис».  

3.Концепція «харизми» політичного лідера. 

4.Сучасні підходи до визначення проблеми 

іміджу політичного лідерства.  

5.Позитивні та негативні риси політичного 

іміджу лідера, механізми його формування. 

1. Бондаренко І.С. Іміджологія: психологія 

іміджу.  Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 122 с. 

2.Ротовський А.А. Системний PR . 

Дніпропетровськ : Баланс Бинес Букс, 2014. 

282 с. 

3.Милосердна І.М. Імідж політичного лідера 

як категорія PR-технології. Актуальні 

проблеми політики. № 64. (2019). URL: 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/vie

w/191/188 

Завдання для самостійної роботи: 

Анотування наукової статті (100-250 слів, 

термін виконання: не пізніше ніж за тиждень 

до завершення теоретичного навчання; 

додаткові вимоги: відсутність плагіату, усне 

опитування щодо знання змісту статті) 

1. Милосердна І.М. Імідж політичного 

лідера як категорія PR-технології. 

Актуальні проблеми політики. № 64. 

(2019). URL: 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/

view/191/188 

 

 

Тема № 8. Моделювання кластеру лідерських якостей. Розвиток лідерського 

потенціалу. 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1.Ретроспективний аналіз якостей лідера.  

2. Відбір і характеристика лідерських 

якостей.  

3.Етапи самовдосконалення лідерських 

якостей.  

4.Обов’язкові якості лідера.  

5.Розвиток емоційного інтелекту 

лідера. Ірраціональне у лідерстві. 
Напишіть есе на тему: 

Які вимоги висуває суспільство до 

політичного лідера, визначте шляхи 

реалізації цих очікувань? 

1. Ільїв В.А. Психологія лідерства: 

підручник. К.Юрайт, 2015. 311 с. 

2. 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/Na

vch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 9. Інформаційно-комунікативне забезпечення політичного лідерства. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1.Сутність, характеристики, особливості 

інформаційно-комунікативного забезпечення 

1. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
http://app.onua.edu.ua/index.php/app/article/view/191/188
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


політичного лідерства.  

2. Політико-правові аспекти інформаційно-

комунікативних відносин політичного 

лідерства й суспільства.  

3. Технології інформаційного суспільства в 

контексті політичного лідерства в Україні.  

4. Основні закони спілкування. Мистецтво 

аргументації. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (1 год.): 

 1.Сутність, характеристики, особливості 

інформаційно-комунікативного забезпечення 

політичного лідерства.  

2. Політико-правові аспекти інформаційно-

комунікативних відносин політичного 

лідерства й суспільства.  

3. Технології інформаційного суспільства в 

контексті політичного лідерства в Україні.  

4. Основні закони спілкування. Мистецтво 

аргументації. 

1. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Дайте письмову відповідь на наступні 

запитання (загальний обсяг 500 слів) : 

1. Охарактеризуйте існуючі моделі 

комунікації. Яка з них, на вашу думку, є 

найефективнішою для державно-

адміністративної та політичної діяльності? 

2. Запропонуйте моделі ефективної 

комунікації у політичній діяльності. 

1. Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема № 10. Гендерні аспекти політичного лідерства 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


Завдання для самостійної роботи: 

1 Проблеми гендерної реалізації в контексті 

політичного лідерства.  

2. Гендерні аспекти функціонування 

українського парламенту.  

3. Фактори активізації гендерних принципів у 

діяльності Верховної Ради України.  

4.Шляхи забезпечення гендерного балансу та 

представництва у прийнятті державно-

управлінських рішень: міжнародний та 

вітчизняний досвід 

1.Савелюк Н. Гендерний аспект політичного 

лідерства. Матеріали IV Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю «Просоціальна 

особистість у гендерному вимірі: 

теоретико-методологічні та прикладні 

аспекти». Умань. 22 квітня 2021 р. с. 70-75. 

URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/

20822/1/Saveluk1.pdf 

2.Сєкунова Ю.В., Товкун І.І. Політичне 

лідерство в Україні : жіночій аспект. Вчені 

записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: 

Історичні науки. Том 30 (69). № 4 (2019). 

URL: 

http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journal

s/2019/4_2019/4_2019.pdf#page=75 

3.Пірен М. Лідерство: сутність та реалізація 

в українському суспільстві: навч. посіб. К.: 

Ун-т «Україна». 2012. 232 с. 

 

 

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

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Семінарське заняття (- год.): 

не передбачено робочою програмою 

навчальної дисципліни 

 

Завдання для самостійної роботи: 

1. Розглянути канали комунікації еліти з 

народом та умови їх успішного 

функціонування  

2. Перехід від традиційної політики до 

публічної як важлива умова залучення 

широких народних мас до управління 

суспільними справами.  

3. Нові форми комунікації еліти та 

політичних лідерів з народним загалом в 

умовах сучасних засобів зв’язку та 

формування інтернет-мереж.  

4. Роль громадянського суспільства у 

забезпечення взаємодії влади і народу. 

1.Холод О.М. Соціальні комунікації: 

тенденції розвитку : навч. посіб. Київ: 

Видавництво «Білий Тигр», 2018.  370 с. 

2. Островька Н.В. Теоретичні підходи до 

визначення понять «соціальні технології» і 

«соціально-комунікаційні технології». URL: 

http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

Тема 12. Політичне лідерство в Україні 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Підходи до визначення «політичного 

лідерства» в Україні..  

1. Політичне лідерство : навч. посіб. / авт. 

кол. ; за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. 

Пашко.  К. : НАДУ, 2013. 300 с. URL: 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20822/1/Saveluk1.pdf
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/20822/1/Saveluk1.pdf
http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/4_2019.pdf#page=75
http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/4_2019.pdf#page=75
http://wsc.kymu.edu.ua/toms/10/117-120.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


2. Особливості формування політичного 

лідерства в сучасній Україні.  

3. Вплив «Помаранчевої революції» та 

«Революції Гідності» на формування 

політичних лідерів України.  

4. Шляхи рекрутування українських 

політичних лідерів.  

5. Регіональні особливості формування 

політичних лідерів України.  

6. Політичний портрет ідеального 

національного політичного лідера України.  

7. Перспективи становлення інституту 

політичного лідерства в Україні 

http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Підходи до визначення «політичного 

лідерства» в Україні..  

2. Особливості формування політичного 

лідерства в сучасній Україні.  

3. Вплив «Помаранчевої революції» та 

«Революції Гідності» на формування 

політичних лідерів України.  

4. Шляхи рекрутування українських 

політичних лідерів.  

5. Регіональні особливості формування 

політичних лідерів України.  

6. Політичний портрет ідеального 

національного політичного лідера України.  

7. Перспективи становлення інституту 

політичного лідерства в Україні 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Підготуйте усні відповіді на наступні 

запитання: 

1. Особливості формування політичного 

лідерства в сучасній Україні та вплив 

радянського минулого на цей процес.  

2. Співвідношення особистих та 

національних інтересів у функціонуванні 

політичного лідерства в сучасній Україні.  

3. Ставлення народу до ролі олігархів в 

політичному житті української держави.  

4. Порівняльна характеристика політичного 

лідерства в Україні та Російській Федерації. 

1. 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/Nav

ch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-

13dd1aa7ce14.pdf 

2. 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_6336780

0.pdf 

3. 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-

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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
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://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/a925f1b5-6ad3-4c5c-8199-13dd1aa7ce14.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2161_63367800.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyk

a_formuvannia%20lidera_2017.pdf 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

 

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;  

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/31806/1/Romanovskyi_Teoriia_i_praktyka_formuvannia%20lidera_2017.pdf


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 

 

Форма підсумкового контролю залік. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю.  

Перелік питань для підготовки до заліку 

1.. Реалізація лідерського потенціалу особистості  

2. Поради успішних людей з розвитку лідерського потенціалу  

3.Ретроспективний аналіз підходів до визначення поняття «лідерства»  

4.Методики самодіагностики лідерського потенціалу  

5. Еволюція ідей відбору лідерських якостей  

6. Самовиховання лідерських якостей   

8.Типологія лідерства.  

9.Модель формування лідерських якостей  

10 Лідерство великих полководців світової історичної сцени.  

11. Лідерство у політиці  

12. Гендерна культура України: традиції, виклики, тенденції.  

13 Перебудова гендерної системи в контексті демократичного реформування українського 

суспільства: стан, проблеми, тенденції.  

14 Гендерна рівність в контексті державно-політичної та правової діяльності.  

15.Гендерний підхід до формування рівності статей у державно-політичній сфері: стан, 

проблеми, виклики.  

16. Проходження у парламент в контексті гендерної рівності.  

17. Гендерна рівність як загальносуспільна проблема.  

18. Формування інституту жіночого політичного лідерства в Україні – об’єктивна 

необхідність чи утопія?  

19. Гендерна рівність у суспільстві як потужний резерв для подальших суспільних 

зрушень та відтворення ресурсного потенціалу держави. .  

20. Гендерне право чоловіків і жінок відповідно до європейського та міжнародних 

стандартів.  

21. Проблеми дискримінації у сучасному законодавстві України і шляхи їх вирішення.  

22. Гендерна демократія: сутність та проблеми реалізації.  

23. Соціально-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в суспільстві.  

24. Проблеми розвитку гендерної компетентності в діяльності політичних лідерів.  

25. Шляхи вирішення проблем дискримінації і стигматизації в управлінській діяльності 

політичних лідерів.  

26. Концентрація зусиль різних державних інститутів у подоланні дискримінації і 

стигматизації в українському політикумі.  



27. Роль уповноваженого Верховної Ради України у справах людини у сфері забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.  

28. Досвід боротьби зі стигматизацією і дискримінацією на рівні окремих соціальних груп, 

територіальних громад і колективів. 

29. Політичне лідерство в Україні: поняття, основні сучасні закономірності розвитку та 

особливості функціонування. 

30. Правовий статус політичних партій та їх лідерів на шляху розвитку парламентаризму в 

Україні 

 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову 

оцінку за традиційною шкалою 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) 

– середньозважений бал 

оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом.0,7 

30 балів 
(проміжний 

контроль) – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

Підсумкова оцінка 

виставляється за 

результатами 

поточного та 

проміжного 

контролю 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 
(проміжний 

контроль) 

Підсумкова оцінка 

виставляється за 

результатами 

поточного та 

проміжного 

контролю 

 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними 

індивідуальна та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5».  

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  
Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 



розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Анотація наукової статті 5 

 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Політичного лідерства є вміння 

студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні засади, згідно з 

якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання анотації наукової статті здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу.  

 

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 

 

Перелік наукових статей для анотування: 

1. 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/ 

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

системи України. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Том 22. № 28 
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Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за 10 правильно вирішених тестових завдань 

оцінюються як 10 балів. Складання портрету політичного лідера (за вибором) та 

представлення виконаного завдання у вигляді презентації максимально оцінюється як 20 

балів. Загальна кількість балів може складати 30 балів. Критеріями оцінювання є: повнота 

відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити 

аргументи та робити висновки. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 
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