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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни  
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є надання майбутнім 

фахівцям навичок аналізу феномена лідерства у публічній сфері, знання 
психологічних основ і технологічних методів лідерства.  

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 
 – сформувати знання основ і технологій лідерства у публічній сфері; 
 – сформувати навички аналізу політичного лідерства; 
 – ознайомити з психологічними школами і напрямами, що вивчають 

феномен лідерства у публічній сфері; 
 – вивчити імідж політиків і образи влади з урахуванням історичної 

ретроспективи з акцентом на сучасність; 
 – опанувати методи порівняльного аналізу політико-психологічних 

феноменів; 
 – набути навичок психологічного аналізу лідерства, складання 

психологічного портрета.  
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми у здобувачів 

вищої освіти мають бути сформовані такі елементи компетентності: 
 знання основних теорії лідерства у публічній сфері, роль лідерства в 

сучасній світовій політиці; вміння аналізувати феномен лідерства у публічній 
сфері в контексті світової політики і міжнародних відносин; 

 способи мислення: 
 – судження – розумове відображення об’єктивної дійсності, яке 

полягає у виявленні наявності або відсутності ознак, властивостей чи 
відносин у сфері місцевого самоврядування; 

 – міркування – низка пов’язаних суджень, спрямованих на з’ясування 
істинність певної думки у сфері місцевого самоврядування, доведення її або 
заперечення; 

 – формування умовисновків – виведення з одного або декількох 
суджень щодо місцевого самоврядування нового; 

 – генерування понять – пізнання сутності предметів і явищ у межах 
місцевого самоврядування в їх істотних зв’язках та відносинах, узагальнення 
їх змістовних ознак. 

 професійні, світоглядні і громадянські якості: 
 – здатність використовувати знання, вміння та навички для окреслення 

теоретичних і практичних проблем розвитку організацій, установ, сфер 
діяльності, регіонів, галузей економіки тощо; 

 – глибоке розуміння особливостей стратегічного планування в 
діяльності органів влади, історичних етапів його становлення в Україні; 

 – ґрунтовні знання методів стратегічного планування в сфері 
публічного управління; 

 – здатність організовувати діяльність із складання стратегічного 
плану, використовуючи сучасну методологію та інформаційні технології; 



 – здатність застосовувати одержані теоретичні знання щодо 
стратегічного планування для формулювання практичних рекомендацій і 
пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування. 

 морально-етичні цінності: 
 – формування уявлення про суспільні цінності та переконання при 

формулюванні бачення майбутнього й місії об’єкта планування; 
 – розвиток здатності до врахування ролі і значущості моральних 

цінностей у процесі стратегічного планування; 
 – формування вміння аналізувати соціально-економічні процеси; 
 – розвиток почуття відповідальності за свій вибір та наслідки вчинків; 
 – виховання самостійності, волі, моральності.  
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин – 3 кредити 

ЄКТС. 
 
 2. Зміст навчальної дисципліни  
 
Тема 1. Теорії лідерства у публічній сфері та її психологічні 

аспекти. 
 Основні теорії лідерства у публічній сфері.  
Пояснення феномена лідерства: з позицій особистісно-ситуаційних 

теорій, гуманістичних теорій, мотиваційних теорій.  
Природа лідерства у публічній сфері.  
Психологія політичного лідерства.  
Поняття мотивів прагнення до влади.  
Особистісний компонент лідерства.  
Я-концепція, самооцінка, когнітивний стиль, ієрархія потреб і мотивів.  
Інтелектуально-пізнавальні параметри лідерства.  
Психологічні типи політичних лідерів.  
«Легальне», «традиційне» и «харизматичне лідерство».  
Типологія Лассвелла.  
Типологія «макіавелістської особистості».  
Психобіографічний підхід до аналізу лідерства.  
 
Тема 2. Лідерство у публічній сфері в контексті політичної історії і 

політичної культури: порівняльний аналіз.  
Національно-історична ситуація як детермінанта лідерства у публічній 

сфері.  
Лідерство у публічній сфері в контексті політичної культури.  
Лідерство у публічній сфері і соціальна психологія.  
Політичні лідери в політичній історії: порівняльний аналіз.  
 
Тема 3. Лідерство у публічній сфері як взаємодія.  
Взаємодія лідера і маси.  
Механізми політичного лідерства.  



Лідерство як взаємодія.  
Взаємодія лідера і мас.  
Типи мас.  
Психологія мас.  
Лідер і характер мас.  
Стилі лідерства.  
Авторитарний, демократичний, ліберальний.  
 
Тема 4. Імідж політичного лідера і його сприйняття.  
Імідж політичного лідера.  
Ролі політиків.  
Раціональні оцінки і самооцінка лідера.  
Рейтинги політиків.  
Створення образа лідера як колективний процес.  
Моделювання іміджу в ЗМИ. Імідж політика в ході виборчої компанії.  
Імідж політиків в політичній свідомості мас.  
Рівні сприйняття політичних лідерів.  
Особливості сприйняття ведучих українських політиків.  
 
Тема 5. Політико-психологічні характеристики сучасних 

політичних лідерів  
Психологія еліт.  
Персоніфікація політики і влади як відмінна особливість українського 

політичного процесу.  
Психологічний портрет української влади.  
Психологічні характеристики регіональних політичних лідерів.  
Фактор регіональної ідентичності у формуванні образа регіональних 

лідерів.  
Регіональні лідери і регіональні міфи.  
 

3. Теми індивідуальних завдань 
 

1. Лідерство як соціально-політичній феномен. 
2. Функції та типологія лідерів. 
3. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної 

культури в публічному управлінні. 
4. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції. 
5. Критерії і характеристики компетентності керівників-лідерів. 
6. Оцінювання рівня лідерства керівників у сфері публічної служби. 
7. Компетентності лідерства керівників в управлінні персоналом 

публічної служби. 
8. Професійні якості управлінця, організаційно-психологічні 

особливості його діяльності.  
9. Влада та вплив як інструменти лідерства.  
10. Лідерство як груповий процес.  



11. Імідж лідера.  
12. Розвиток лідерського потенціалу особистості.  
13. Ораторське мистецтво лідера. 
14. Новації законодавства з питань державної служби. 
15. HR-стратегія і HR-політика.  
16. Роль, функції і задачі керівника державної служби та служби 

управління персоналом. 
17. Корпоративна культура та управління конфліктами у державному 

органі.  
18. Основні положення антикорупційного законодавства. 
19. Лідерство та ефективна комунікація. 
20. Інноваційне лідерства та прийняття креативних рішень. 
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