
КЕРІВНИК І ЛІДЕРСТВО 

Силабус курсу 

 

1. Загальні відомості 

Лектор: к.е.н., доц. Вадім Олександрович Євдокимов 

Консультування: вівторок 10.00 – 12.00 

четверг 12.00 – 14.00 

Кафедра публічного управління та державної служби, ННІ «Інститут державного 

управління» ХНУ ім. В. Н. Каразіна ауд. 32 

м. Харків, проспект Героїв Харкова, 75. 

тел. (057) 732 09 51, 

e-mail: puds_idu@karazin.uae-mail 

 

кафедра публічного управління та державної служби kafedrapuds@gmail.com 

доцент, к.е.н. Євдокимов В.О. vadim.kafedradu@gmail.com 

 

2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 4 кредитів, загальна кількість годин – 120. 

Обов’язкова  

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Лекції 

16 год. 12 год. 

Практичні, семінарські заняття 

24 год. 16 год. 

Лабораторні заняття 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год. 92 год. 

у тому числі індивідуальні завдання 

год. 

 

3. Опис курсу 

Мета викладання навчальної дисципліни: формування у слухачів знань щодо 

керівництва та лідерства на публічній службі, вмінь та навичок використовувати ці 

знання у практичній діяльності. 

 

Основні завдання вивчення дисципліни: сприяти розвитку професійної 

кваліфікації слухачів за рахунок надання систематизованих знань з питань 

управління персоналом у контексті реалізації кадрової політики у сфері державної 

служби; навчити слухачів застосовувати сучасні кадрові технології при доборі 
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персоналу, його мотивації, адаптації, навчанні та просуванні по службі, а також 

оцінювати трудову діяльність державних службовців у практиці публічного 

управління на основі принципів Європейського Адміністративного Простору; 

формувати вміння і навички критичного аналізу щодо здійснення кадрового 

менеджменту в конкретній організації та визначення шляхів його вдосконалення і 

адаптації до умов демократизації механізмів державного управління; зформувати у 

слухачів здатність вирішувати проблемні ситуації та конфлікти в сфері публічного 

управління та адміністрування; сприяти розвитку кадрового потенціалу органів 

публічної влади; у фахівців навичок управління на індивідуальному, 

міжособистісному та груповому рівнях. 

 

Методи навчання: лекції, практичні заняття із розв’язанням задач, 

презентації, індивідуальні практичні завдання, самостійна робота. 

 

Результати навчання 

Здобувачі вищої освіти будуть  

знати: основні поняття і концепції у сфері лідерства і керівництва; переваги 

та загрози лідерської поведінки в сфері публічного управління; системне уявлення 

про лідерство в публічної служби; основні положення і глосарій класичних теорій 

лідерства; основні принципи управління командою та характерні параметри 

системи управління; методи управління конфліктами; шляхи подолання 

комунікаційних бар’єрів у діловому спілкуванні. 

вміти: демонструвати знання і розуміння сучасних вимог до ефективного 

лідерства; описувати і пояснювати досвід ефективного лідерства в реальному 

житті; обирати адекватні психотехніки управлінського впливу; визначати 

готовність колективу до формування команд; ефективно делегувати повноваження; 

раціонально використовувати час в процесі професійної діяльності; діагностувати 

конфліктні ситуації в колективі, вирішувати конфлікти; вести дискусію й 

управляти аудиторією. 

 

Компетентності 

Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні; здатність організовувати діяльність органів публічного 

управління та інших організацій публічної сфери; здатність здійснювати наукову 

та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування. 

 

4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Основи управлінської діяльності керівника 

 Тема 1. Влада і управлінська поведінка. Основи лідерства. 

Керівництво: поняття та змістовна характеристика. Лідерство в 

організації. Порівняння керівництва та лідерства. Специфіка керівної праці. Роль 

керівника у сфері державного управління та вимоги до нього. Міжособистісні 

джерела влади в організації. Стратегії впливу керівника на підлеглого. 

Характеристики ефективного керівника. Застосування влади в організації. 

 Тема 2. Моделі лідерства в сучасній теорії менеджменту. 



Традиційні моделі лідерства. Важелі влади і ефективності лідера. Моделі 

поведінки лідера. Імовірнісні зміни, які впливають на поведінку лідера. Ситуаційне 

лідерство. Модель Гауза. Модель лідерства Врума-Яго. 

Тема 3. Створення команди для спільного виконання завдань. 

Визначення та ознаки команди. Добір кадрів та їх раціональна розстановка 

з урахуванням ділових якостей і психологічних особливостей. Забезпечення 

професійного зростання членів колективу. Створення творчої атмосфери та 

сприятливого мікроклімату в робочих групах. Використання переваг командної 

праці.  Вміння створювати команду. Різні стилі прийняття рішень командою. 

Стиль консенсусу. Ролі людей у командах. Синергетичний ефект спільних зусиль 

команди. 

 Тема 4. Роль самоменеджменту у формуванні професійної майстерності 

керівника в системі державного управління. 

Самоменеджмент. Особистий графік роботи керівника. Визначення 

власного капіталу часу. Ефективний розподіл часу за результатами його 

інвентаризації. Оцінка керівником свого робочого стилю. Аналіз використання 

робочого часу за основними видами діяльності керівника, визначення питомої ваги 

його марних  втрат. Ранжування завдань залежно від їх важливості та 

терміновості. Обрання пріоритетних напрямків удосконалення власного робочого 

стилю. 

 Розділ 2. Управлінська культура керівника 

 Тема 5. Поняття і зміст культури управління. 

Поняття культура управління. Особиста культура управлінських 

працівників. Класифікація та критерії оцінки особистих якостей керівника. 

Державна організаційна культура. Культура державного службовця. Посадова 

управлінська культура. 

 Тема 6. Людські відносини – фундамент культури управління та ділового 

спілкування керівника. 

Поняття спілкування. Сприйняття і роль соціального стереотипу. 

Механізми сприйняття і розуміння. Способи впливу партнерів у діловому 

спілкуванні. Компоненти культури ділового спілкування. Подолання 

комунікативних перешкод у діловому спілкуванні. Особливості використання 

різних способів зв'язку. Визначення невербального спілкування і його складові. 

 Тема 7. Практичні методи оптимізації ділового спілкування. 

Прийоми за допомогою яких можна розташувати до себе співрозмовника. 

Тактика і техніка переконання в діловому спілкуванні. Уміння слухати як важлива 

складова ефективності ділового спілкування. 

Тема 8. Проведення нарад, зборів та ділових співбесід. 

Планування і підготовка до виступу. Етапи підготовки публічного виступу. 

Установлення контакту з аудиторією. Види уваги аудиторії. Невербальні засоби 

спілкування з аудиторією. Роль керівника при проведенні зборів і нарад. 

Розділ 3. Конфлікти в діяльності керівника 

Тема 9. Загальна теорія конфлікту, причини його виникнення. Етапи та 

динаміка його розвитку.  



Конфліктологія й історія її становлення. Конфлікт: поняття і сутність. 

Основні види класифікації конфліктів. Причини виникнення конфліктів. 

Структура і динаміка конфлікту. Методи управління конфліктами. 

Тема 10. Роль керівника в профілактиці конфліктів. 

Прогнозування конфліктів. Профілактика і попередження конфліктів. 

Регулювання і вирішення конфліктів. Стреси, стресори та шляхи їх запобігання в 

управлінській діяльності керівника. Конструктивне вирішення конфліктів. 

Тема 11. Соціологія конфлікту. 

Конфлікти в організації. Конфлікти в сфері управління. Специфіка форм 

прояву управлінських конфліктів. Попередження і вирішення управлінських 

конфліктів. Бюрократія як феномен порядку та конфліктності в організації. 

Тема 12. Психологія переговорного процесу по вирішенню конфліктів. 

Медіація конфлікту. Зміст переговорного процесу при вирішенні конфлікту. 

Основні причини конфліктів у трудових колективах. Поради керівнику при 

вирішенні конфлікту. 

 

5. Теми практичних, занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

денна заочна 

1 Менеджмент майбутнього: тенденції, сучасні 

парадигми, перспективи розвитку  

2 2 

2 Сутність поняття «лідерство»: порівняльний аналіз 

в науковій літературі 

2 2 

3 Раціональний розподіл робочого часу 2 2 

4 Ролі в управлінській команді 2 2 

5 Методи наділення владою 2 2 

6 Самоменджмент керівника 2 2 

7 Роль лідера у формуванні культури організації 2  

8 Комунікативні навички лідера 2  

9 Лідерські здібності 2 2 

10 Стратегія і тактика публічного виступу лідера. 2  

11 Стресостійкість лідера 2 2 

12 Психологія конфлікту в управлінській діяльності 2  

 Разом  24 16 

 

6. Завдання для самостійної роботи 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: вивчення тем та 

виконання завдань, вказаних в таблиці нижче; опрацювання рекомендованої 

літератури (п. 11), виконання індивідуального завдання (п. 7). 

 

Теми та завдання для самостійної роботи 

Теми самостійної роботи Завдання 



Зміст Бали 

Тема 1. Влада і управлінська 

поведінка. Основи лідерства. 

Вивчити основні ознаки 

різних стилів лідерства 

4 

Тема 2. Моделі лідерства в 

сучасній теорії менеджменту 

Проаналізувати різні 

моделі лідерства, знайти 

їх переваги та недоліки 

4 

Тема 3. Створення команди для 

спільного виконання завдань 

Провести тестування 

«Ролі в команді» за 

методикою Белбіна 

4 

Тема 4. Роль самоменеджменту у 

формуванні професійної 

майстерності керівника в системі 

державного управління 

Провести аналіз 

робочого часу керівника 

в сфері публічного 

управління 

4 

Тема 5. Поняття і зміст культури 

управління 

Засоби невербального 

спілкування 

4 

Тема 6. Людські відносини – 

фундамент культури управління та 

ділового спілкування керівника 

Психологічні 

особливості ділового 

спілкування 

4 

Тема 7. Практичні методи 

оптимізації ділового спілкування 

Комунікації в 

управлінській діяльності 

керівника 

4 

Тема 8. Проведення нарад, зборів 

та ділових співбесід 

 4 

Тема 9. Загальна теорія конфлікту, 

причини його виникнення. Етапи 

та динаміка його розвитку 

Аналіз конфліктних 

ситуацій 

2 

Тема 10. Роль керівника в 

профілактиці конфліктів 

Методика Томаса-

Кілмана в умовах 

конфлікту 

2 

Тема 11. Соціологія конфлікту Види та джерела 

конфліктів великих 

соціальних груп 

2 

Тема 12. Психологія переговорного 

процесу по вирішенню конфліктів 

Прояви мобінгу в 

трудовому колективі 

2 

Разом 40 

 

7. Індивідуальні завдання (самостійна робота) 

Не передбачено 

 

8. Методи контролю та критерії оцінювання 

Методи контролю передбачають поточний контроль та підсумковий 

контроль. Поточний контроль індивідуальні завдання, оцінка самостійної роботи 

(презентації та доповіді, опитування). 



Підсумковий контроль проводиться у формі тестування. Екзамен 

проводиться у письмовій формі і включає тести з теоретичних питань (20 балів). 

 

Схема нарахування балів 

Поточний контроль, самостійна робота, 

індивідуальні завдання 

Екзаменаційний 

тест 

Сума 

Самостійна 

робота 

(презентація + 

активність на 

заняттях) 

Індивідуальні 

завдання 

Разом 

40 40 80 20 100 

 

Критерії оцінювання 

Індивідуальні завдання (40 балів). 

Самостійна робота: 

Презентація (30) – презентація, доповідь та обговорення. Виконані усі 

завдання, зроблено висновки, матеріал представлено логічне та змістовно, повні 

відповіді на запитання та гарні навички дискусії – 30 балів Є несуттєві недоліки у 

виконанні завдань та презентації – 15 балів Певні завдання невиконані або є суттєві 

помилки, недоліки у висновках, неповні відповіді – 10 балів Презентація не 

відповідає структурі завдань, представлені лише деякі аспекти завдань, недостатній 

рівень володіння матеріалом – 5 балів.  

Активність на заняттях (10). Опитування за тематикою завдань самостійної 

роботи. Оцінка згідно балів, зазначений у п.5. Неповна відповідь/зауваження 

оцінюється зниженням оцінки на 50%. 

Екзамен (20): тест з теоретичних питань (20 балів, 40 питань). Правильні 

відповіді – 0.5 бали за кожну, неповна або некоректна відповідь – 0 балів. 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 

шкали оцінювання 

для дворівневої шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно зараховано 

70 – 89 добре 

50 – 69 задовільно 

1 – 49 незадовільно не зараховано 

 

9. Політика курсу щодо дотримання принципів академічної доброчесності. 

Суворе дотримання принципів академічної доброчесності згідно до Положення про 

систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових та навчальних 

працях працівників і здобувачів вищої освіти Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом ректора № 0501-1/173 від 



14.05.2015 р., 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf). 

 

10. Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється згідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному 

університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом ректора № 0211-1/342 від 

10.07.2018 р., 

https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U). 

 

11. Рекомендована література 

Основна література 

 

1. Адізес І.К. Командне лідерство. / переклад С. Сарвіра. Київ. : Наш формат, 

2019, 312 с. 

2. Віллінк Дж. Стратегія і тактика лідерства / Джоко Віллінк. Київ. : Вид-во 

«Book Chef», 2021. 368 с. 

3. Друкер П. Ефективний керівник / переклад Р. Машкова. К. : КМ-Букс, 2019, 

288 с.  

4. Державна служба : підручник : у 2 т. / редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), 

О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) та ін. К. : Одеса : 

НАДУ, 2012.  Т. 1. 372 с. 

5. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія : Ю. В. 

Ковбасюк (голова) та ін. К. : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба. 2011. 524 с. 

6. Крейг Н. Лідерство починається з призначення / Нік Крейґ. Київ : Вид-во 

«Фабула», 2019. 240 с. 

7. Кукуленко-Лук'янець І. В. Психологія управління : навч.-метод. посіб. 

Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2012. 140 с. 

8. Лідер без титулу / Робін Шарма. Київ : Вид-во «КМ-БУКС», 2021. 232 с. 

9. Мак-Клатчі С. Будб лідером. Вирішуй, плануй, дій / Стів Мак-Клатчі. Київ 

: Вид-во «Vivat», 2020. 208 с. 

10. Пахарєв А. Д. Політичні інститути і процеси в сучасній Україні : навч. 

посіб. К. : Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. 182 

с. 

11. Політичне лідерство: навч. посіб. / за заг. ред. В. А. Гошовської, Л. А. 

Пашко. К. : НАДУ, 2013. 300 с. 

12. Розвиток лідерства / Л. Бізо, І. Ібрагімова, О. Кікоть, Є. Барань, Т. Федорів 

; за заг. ред. І. Ібрагімової. К. : Проект "Реформа управління персоналом на 

державній службі в Україні", 2012. 400 с. 

13. Танненбаум Р., Шмілт В. Г. Як обрати стиль лідерства. Київ : Вид-во 

«Книголав». 2017. 172 с. 

14. Ульбінайте Д. Велика президентка маленької країни. Історія Далі 

Грибаускайте. Київ : Вид-во «Наш Формат». 2021. 256 с. 

 

Допоміжна література 

https://www.univer.kharkov.ua/docs/antiplagiat_nakaz_polozhennya.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U
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століття: світові практики та національні перспективи : зб. Тез XVIII Міжнар. наук. 

конгресу, 26 квітня 2018 р. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2018. с. 46-49. 

6.  Євдокимов В. О. Менеджмент майбутнього в органах публічної влади. 
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компетенція керівника. Економіка та держава. 2019. № 3. С. 31-35. URL : 

http://ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/zhurnal-3-2019.pdf 

8.  Євдокимов В. О. Темний бік мотивації персоналу на публічній службі. 
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Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше  

методичне забезпечення 

 

1. Законодавство України. – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?user=a 

2. Національне агентство України з питань державної служби. – http : //www. 

nads. gov.ua 



3. Президент України. Офіційне інтернет-представництво. – http : // 

www.president.gov.ua 

4. Реформи в Україні. Реформа державного управління. – 

http://reforms.in.ua/ua/reformy/reforma-derzhavnogo-upravlinnya 

5. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – 

http : //www.kmu.gov. ua/control 

6. Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського союзу. – 

http : //www.center. gov.ua 

7. Кафедра публічного управління та державної служби Навчально-

наукового інституту «Інститут державного управління» Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. Офіційний сайт. URL: 

https://kharkivkafedradu.wixsite.com/kafedradu 

8. Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. Офіційний 

сайт. URL: http://www.korolenko.kharkov.com/ 


