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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є принципи, типи, інструменти лідерства; принципи та 

методи прийняття та обґрунтування рішень у публічній сфері. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: сприяння виявленню, формуванню, розвитку і вдосконаленню 

лідерських якостей, формування системи професійної компетентності щодо використання 

принципів, типів, інструментів лідерства керівником та забезпечення тривалого ділового 

партнерства в колективі, формування навичок використання сучасних, вживаних в практичній 

діяльності методів розробки та прийняття різного роду управлінських рішень, а також уміння 

самостійно створювати і адаптувати подібні методи до конкретних умов. 

 

Основні завдання 

Основні завдання навчальної дисципліни: формування лідерського світогляду на основі 

вивчення та засвоєння теоретичних положень сучасної лідерської парадигми та практичного 

досвіду світових і вітчизняних лідерів; розвиток управлінських, соціально-психологічних, 

лідерських якостей та компетенцій, здатних підвищувати ефективність професійної діяльності; 

формування небайдужої, активної позиції у вирішенні проблем як особистого життя, так і 

професійної та суспільної сфер діяльності; вироблення мотивації та прагнення до лідерства; 

висвітлення загальних принципів розробки управлінських рішень; одержання знань, умінь і 

навичок в області прийняття управлінських рішень, навчитися моделювати ситуації, що 

виникають, та шукати шляхи їх вирішення. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню дисциплін 

«Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства», «Регіональні 

аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: основні теорії лідерства; відмінності між стилями лідерства; характеристики основних 

типів лідерства; механізми створення монолітної команди; основні цінності, зорієнтовані на 

досягнення гармонії у комунікаціях з послідовниками; методи прийняття та реалізації 

управлінських рішень; механізми дії законів управління людиною, функціонування об’єктів 

управління (прийняття рішення); принципи й методи управління та праці, використовувані особа- 

ми, які приймають рішення; систему та методи розробки й реалізації управлінських і 

функціональних рішень. 

б) уміти: виявляти лідерський потенціал; вдосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи 

потенціал лідера; відкривати свою свідомість новим ідеям та перспективам; застосовувати на 

практиці принципи відповідальності, служіння людям, ініціативності; творчо застосовувати 

знання теорії та практики прийняття управлінських рішень у ході виконання функціональних 

обов’язків; використовувати методи й засоби розробки, обґрунтування, прийняття і реалізації 

управлінських рішень; застосовувати методи, які розвивають здібності щодо прийняття рішень. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Проблема лідерства у публічній сфері. Теорії лідерства. 

Тема 2. Професійні якості управлінця, організаційно-психологічні особливості його діяльності. 

Тема 3. Влада та вплив як інструменти лідерства. Лідерство як груповий процес. 

Тема 4. Імідж лідера. Розвиток лідерського потенціалу особистості. 

Тема 5. Ораторське мистецтво лідера. 



Тема 6. Процес управління й управлінські рішення. 

Тема 7. Технології та моделі процесу розробки управлінських рішень. 

Тема 8. Аналіз зовнішнього й внутрішнього середовища та їх вплив на реалізацію альтернатив. 

Тема 9. Методи розробки та обґрунтування управлінських рішень. 

Тема 10. Методи оцінки рішень. 

тема 11. Організація та контроль виконання управлінських рішень, система відповідальності. 

 

Кафедра економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні/семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Капленко Г.В. 
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