
1 
 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

Кафедра управління персоналом та економіка праці 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

з навчальної дисципліни 

«ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА» 

 для студентів спеціальності 242 «Туризм» 

ступеня магістра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава – 2016 



2 
 

Рецензенти: А.М. Колот, д.е.н., професор. Проректор з науково-педагогічної 

роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіка 

праці Київського національного економічного університету і. 

В. Гетьмана, заслужений діяч науки і техніки України 

 П.М. Макаренко, д.е.н., професор, член-кореспондент НААН 

України, завідувач кафедри економіки підприємства 

Полтавської державної аграрної академії 

 

 

 

Навчальна програма обговорена і схвалена на  

засіданні кафедри управління  персоналом та  

економіка праці 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО  

Голова науково-методичної групи з напряму  

підготовки і спеціальності «Туризм»  

 

 

СХВАЛЕНО 

 Голова науково-методичної Ради ПУЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укладачі: Нестуля О.О. –д.і.н., професор кафедри управління персоналом 

і економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

Нестуля С.І. – к.і.н., доцент кафедри управління персоналом і 

економіки праці ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі» 

 



3 
 

ЗМІСТ 

Вступ.........................................................................................................................4  

Зміст дисципліни ....................................................................................................8 

Перелік основної та додаткової літератури .......................................................11



4 
 

ВСТУП 

 

 

Сьогодні, коли світова спільнота ввійшла в епоху глобалізації та 

постійно нарощуваних темпів динамічних змін в економічній, політичній, 

соціальній структурах суспільств цілих країн і народів, постає  вкрай важлива 

необхідність у появі  незаангажованої, ерудованої, інтелектуальної, 

культурної і моральної частини молоді та зрілих людей, які готові не лише 

по-новому мислити, але, що є набагато важливішим, діяти в складних умовах  

постійних криз, інертності і зневіри значної частини світового суспільства. 

Людей, які можуть бути лідерами не лише особистого життя, а й 

провідниками ідеї, що світ змінюється лише тоді, коли в самих нас вистачає 

сміливості, розуму й енергії змінюватися. 

 Не всі готові до змін. Стародавні мудреці стверджували,  що 

найкращим періодом життя є епоха стабільності. Та де вона та епоха? Вона 

вже давним-давно відійшла у небуття  і навряд чи найближчі роки повернуть 

нам тихе, розмірене, спокійне існування. Хоча як відомо все відносно. І, 

можливо, з точки зору світового плину життя людство продовжить з року в 

рік стабільно засівати та збирати врожаї, стабільно здійснювати нові 

відкриття, стабільно модернізувати економіку, стабільно народжувати дітей, 

та стабільно боротися все з новими та новими викликами природних 

катаклізмів, які з кожним роком будуть стабільно збільшуватися від 

стабільного людського впливу на природу. 

Відтак, ця макростабільність може проектуватися лише на життя цілих 

спільнот і поколінь, але для кожної особи вона готує лише мікро -  динаміку. 

Для тих людей, які розуміють глибинний зміст їх щоденної людської 

перетворювальної діяльності, міри їхнього впливу на стабільність світового 

плину життя  підготовлений цей курс  -  «Основи лідерства». 

МЕТА курсу «Основи лідерства»: реалізовуючи  основні компоненти 

сучасної парадигми освіти, формувати у спеціалістів та магістрів  стійку 

систему структурних елементів професіонала: когнітивних – дати знання про 

класичні і сучасні концепції лідерства; діяльно-творчих – озброїти вмінням і 

навичками професійної взаємодії та комунікації; аксіологічних – вводити 

студента у світ загальноприйнятих цінностей, особистісних – розвивати 

постійну потребу і прагнення до самовдосконалення. 

ЗАВДАННЯ: сформувати у студентів компетенції за таким переліком: 

Розуміти: 

 суть лідерства; 
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 суть фундаментальних трансформацій, які переживають сучасні 

організації та їх лідери;  

 яким чином лідер може створювати коло ефективно діючих 

підлеглих;  

 механізми налагодження найбільш взаємовигідного партнерства; 

 основні причини невдач сучасних лідерів в світлі нової парадигми; 

 як ментальна модель визначає поведінку лідера і його 

взаємовідносини з оточуючим світом;  

 як пов’язати між собою образ майбутнього, місію, стратегію і 

техніку виконання;  

 чому формування корпоративної культури є одним із 

найважливіших завдань, котрі стоять перед лідером;  

 як лідери створюють корпоративну культуру і цінності;  

 необхідність постійної потреби у саморозвитку і самовдосконаленні; 

Знати: 

як лідерство залежить від людей і ситуацій; 

традиційні функції менеджменту і основні відмінності лідерства від 

менеджменту; 

як сучасні лідери застосовують традиційні методи керівництва; 

відмінності між стилями лідерства;  

характеристики харизматичного та трансформаційного лідера; 

як розпізнати відмінності між внутрішніми і зовнішніми заохоченнями;  

як мотивувати інших людей задовольняти їх потреби високих рівнів; 

як делегувати владні повноваження;  

як розрізняти відмінності між діалогом і дискусією;  

як використовувати засоби комунікації, щоб впливати на оточуючих і 

переконувати їх; 

як створювати монолітну команду, члени якої будуть максимально 

розкривати свій потенціал і досягати спільної мети;  

типи та джерела влади, механізми розширення своїх владних 

повноважень;  

основні цінності, пов’язані з адаптивною, клановою, бюрократичною 

культурою а також культурою орієнтованою на досягнення;  

Вміти: 

 виявляти лідерський потенціал в собі  та в інших; 

 визначати основні особистісні якості лідера;  

 визначати індивідуальні відмінності, що стосуються когнітивного 

стилю та удосконалювати власний стиль мислення, розвиваючи потенціал 

лідера;  
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 давати визначення поняттю «установка» і пояснювати  дію 

«установок» на поведінку лідера;  

 позбавлятися від категоричних форм мислення і відкривати свою 

свідомість новим ідеям та перспективам;  

 визначати на якій стадії морального розвитку ти знаходишся і 

вишукувати шляхи прискорення морального розвитку;  

 застосовувати на практиці принципи лідера-розпорядника і лідера, 

що служить людям; 

  визнавати сміливість інших людей і розкривати свій потенціал, 

який дозволить жити  і працювати без страху;  

 застосовувати на практиці принципи відповідальності, служіння 

людям, ініціативності;  

 використовувати ефективні методи виходу із стресових, 

конфліктних і кризових ситуацій;  

 використовувати тактики розумного переконання; 

 застосовувати на практиці елементи ефективної стратегії;  

 підвищувати ефективність команди, шляхом організації навчання 

всередині організації. 

Володіти стійкими навичками: 

 застосування ефективних методик відповідно різних стилів 

лідерства; 

 визначати кількість учасників прийняття рішення ( модель Врума-

Яго); 

 виявляти власні інструментальні і термінальні цінності; 

 критично оцінювати і контролювати хід власних думок; 

 використання емоційного інтелекту; 

 управління емоціями;  

 вміння ставити себе на місце іншої людини; 

 прояву комунікативності;  

 турботи про людей; 

  дотримання етичних норм;  

 завжди уважно слухати співрозмовника, проявляти емпатію. 

ПРЕДМЕТ: взаємовідносини  та взаємовплив на добровільній основі 

між лідером і членами групи, які прагнуть до реальних змін і досягнення 

результатів, що відображають спільну мету. 

Вивчення студентами дисципліни ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА передбачає 

наступні види навчальної роботи: 

1. Лекційний курс. 

2. Самостійна підготовка і участь у практично-тренінгових заняттях. 
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3. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визначеними 

викладачем у відповідності до програми. 

4. Індивідуальні, консультативні заняття під керівництвом викладача. 

5. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів. 

6. Складання заліку. 

Для активізації навчального процесу в ході впровадження модульно-

рейтингової системи оцінювання знань в курсі “ОСНОВИ ЛІДЕРСТВА” 

передбачені наступні методи і засоби: 

 використання інноваційних технологій проведення занять: 

 читання мультимедійних лекцій; 

 проведення практично-тренінгових занять з використанням 

рольових ігор, проектуванням нестандартних віртуальних ситуацій, постійна 

само атестація на основі тестів для самоаналізу; 

 комп’ютерне тестування; 

 застосування інтерактивної методики проведення занять; 

 використання глобальної мережі Internet; 

 застосування діяльно-творчих невербальних способів отримання 

знань. 

 стимулювання науково-дослідної роботи студентів; 

 залучення до участі в роботі молодіжного  студентського клубу 

«Лідер» 

 стимулювання розвитку особистісного компоненту самопізнання, 

самовдосконалення, морального самовизначення і духовного зростання 

особистості. 

ЗМІСТ дисципліни розкривається в темах: 

1. Що значить бути лідером? 

2. Наукові концепції лідерства 

3. Формування стилю лідерства та залежність  від ситуації 

4.  Складові лідерства. Особистісний аспект 

5.  Влада і вплив лідера 

6. Емоційне лідерство 

7. Виховати лідера у своїй організації 

8. Лідер як соціальний архітектор. Місія і стратегія 

9.  Робота лідера з командою 

10. Формування корпоративної культури і цінностей 

11.Харизма лідера. 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВНИМ МОДУЛЕМ ТА ТЕМАМИ 

 

ТЕМА 1. ЩО ЗНАЧИТЬ БУТИ ЛІДЕРОМ? 

Навіщо потрібно лідерство? Загальноприйняті помилки у сприйнятті 

лідерства. Природа лідерства. Дефініції лідерства. Лідерство і справа всього 

життя. Нові реалії для сучасних організацій. Від стабльності до змін та 

кризового менеджменту. Від контролю до делегування повноважень. Від 

кокуренції до співробітництва. Від егоцентризму до високих цілей. Від 

героїзму до скромності. Лідерство і менеджмент чи є різниця? Визначення 

напрямку діяльності. Орієнтація групи. Де необхідно лідерство? Розвиток 

особистісних якостей лідера. 

 

ТЕМА 2. НАУКОВІ КОНЦЕПЦІЇ ЛІДЕРСТВА 

Еволюція теорій лідерства. Теорії великої людини. Теорії особистісних 

якостей. Поведінкові теорії лідерства. Авторитарний, демократичний та 

ліберальний стилі лідерства. Різні типи поведінки лідерів: ініціюююча та 

уважна; орієнтація на співробітників та орієнтація на рооту. Решітка 

лідерства Д.Моутона і Р. Блейка. Теорія індивідуалізованого лідерства. 

 

ТЕМА 3. ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА ТА 

ЗАЛЕЖНІСТЬ  ВІД СИТУАЦІЇ 

 

Різні параметри ситуацій. Модель ситуативного лідерства 

ФідлераТеорія життєвого циклу Херсі і Бланшара. Теорія шляхи-цілі. 

Ситуативна модель Врума-Яго. Система стильоутворюючих факторів. 

Комплексність стилю. Субєкттивні фактори. Особливі та обєктивні фактори. 

Аналіз стилів. 

 

ТЕМА 4.  СКЛАДОВІ ЛІДЕРСТВА. ОСОБИСТІСНИЙ АСПЕКТ 

Особистість і лідерство. Моделі особистості. Якості лідера і його 

поведінка. Авторитаризм. Цінності і установки. Інструментальні і 

термінальні цінності. Вплив психологічних установок на лідера. Коннітивні 

елементи особистості лідера. Форма мислення і домінанта півкулі мозку. 

Стилі вирішення проблем: Індикатор типів Майерс-Бріггс. Роль харизми. Що 

робить лідера харизматичним? Негативні впливи харизмиТранз активне та 

трансформаційне лідерство. Розум і серце лідера. Потенціал і 

компетентність. Сміливість і мораль лідера. Встановленя контролю чи 

служіння людям? Як знайти в собі сміливість? 
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ТЕМА 5.  ВЛАДА І ВПЛИВ ЛІДЕРА 

Лідерство як ситема фреймів. Структурний фрейм. Фрейм людських 

ресурсів. Політиний фрейм. Символічний фрейм. Влада, вплив і лідерство. 

Піть типів влади лідера. Реакція на застосування влади. Роль підлелого. 

Джерла влади лідера в оранізації. Залежність відділів один від одного. 

Контроль над інформацією. Центральне місце. Усунення невизначеності. 

Посилення влади за рахунок політичної активності. Тактика посилення 

влади. Етичні аспекти політичної активності та посилення влади. 

 

ТЕМА 6. ЕМОЦІЙНЕ ЛІДЕРСТВО 

Що таке емоції? Складові емоційног інтелекту. Емоційне лідерство. 

Резонансне лідерство. Становлення емоційного лідера. Емоційні установки 

колективу. Лідери, які викликають любов і лідер, які викликають страх. 

Дійсний і бажаний образ компанії. Керівництво командою на основі 

емоційного інтелекту. Як закріпити організаційні зміни? 

 

ТЕМА 7. ВИХОВАТИ ЛІДЕРА У СВОЇЙ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Від ефектинвної організаці до навчаючої. Чи варто вашій організації 

замислитися на проблемою талановитих керівників? Навіщо виховувати 

своїх лідерів? Чому варто турбуватися про достатню кількість лідерських 

талантів в оранізації? Групи прискореного розвитку: основні концепції та 

логічне обгрунтування. Сімнадцять причин ефективності Груп прискореного  

розвитку. Критерії для відбору кандидатів Груп прискореного розвитку. Як 

працюють Групи прискореного розвитку? Виявлення співробітників з 

високим потенціалом. Характеристика лідерів майбутнього. Визначення 

сильних  сторін і потреб розвитку. Стратегії прискореного розвитку. З чого 

починати? 

 

 

ТЕМА 8. ЛІДЕР ЯК СОЦІАЛЬНИЙ АРХІТЕКТОР. МІСІЯ І 

СТРАТЕГІЯ 

Створення образу майбутнього і визначення смтратегії. Стратегічне 

лідерство. Значення образу майбутнього. Загальні характеристики образу 

майбутнього. Функціонування образу майбутнього на багатьох рівнях. Місія. 

Формулювання стратегії.  Основна компетенція. Синергія. Створення 

цінностей для споживачів. Стратегії в дії. Внесок лідера. Передбачення 

майбутнього і стимулювання діяльності. Прийняття рішень лідерами. 
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ТЕМА 9.  РОБОТА ЛІДЕРА З КОМАНДОЮ 

Що таке команда? Стадії розвитку команд. Традиційні типи команд. 

Характеристики команд. Монолітність і ефективність команди. Віртуальні та 

глобальні команди. Особисті якості, необхідні лідеру організаціїз 

різнорідним складом персоналу. Організаційні стадії визнання різнорідності. 

Необхідність і підтримка організаційної різнорідності. 

 

ТЕМА 10. ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ І 

ЦІННОСТЕЙ 

Корпоративна культура. Що таке культура? Значення культури 

організації. Сила культури і адаптації. Формування культури. Церемонії. 

Історії. Символи. Особлива мова. Відбір і соціалізація співробітників. 

Щоденні дії. Утвердження різнорідних цінностей при формуванні 

корпоративної культури.  Адаптивна культура.Культура досягнень. Кланова 

культура.  Бюрократична культура. Етині цінності організації. Лідерство яке 

утверджує корпоративні цінності. Особиста етика. 

 

ТЕМА 11. ХАРИЗМА ЛІДЕРА 

 Харизма. Основні моделі харизматичного лідерства. Особистість 

харизматичного лідера. Поведінка харизматичного лідера. Послідовники 

харизматичного лідера. Результати досліджень Р. Хауса, Д. Конгера і Р. 

Канунго. Шість основних характеристик, притаманних харизматичному 

лідерові за А.М. Гантером. Компоненти поведінки харизматичного й 

нехаризматичного лідерів. 
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