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Робоча програма дисципліни «Лідерство на публічній службі» для 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю  

281 «Публічне управління та адміністрування» / Нац. техн. ун-т. «Дніпровська 

політехніка», каф. державного управління і місцевого самоврядування. 

Дніпро: НТУ «ДП», 2022. 18 с. 

 

Розробник:  

– Гончарук Наталія Трохимівна – професор, доктор наук з державного 

управління, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри 

державного управління і місцевого самоврядування. 

 

 

Робоча програма регламентує: 

– мету навчальної дисципліни; 

– дисциплінарні результати навчання, сформовані на основі 

трансформації очікуваних результатів навчання освітньої програми;  

– базові дисципліни; 

– обсяг і розподіл за формами організації освітнього процесу та видами 

навчальних занять; 

– програму дисципліни (тематичний план за видами навчальних занять); 

– алгоритм оцінювання рівня досягнення дисциплінарних результатів 

навчання (шкали, засоби, процедури та критерії оцінювання);  

– інструменти, обладнання та програмне забезпечення; 

– рекомендовані джерела інформації. 

 

 

Робоча програма призначена для реалізації компетентнісного підходу під 
час планування освітнього процесу, викладання дисципліни, підготовки 
здобувачів вищої освіти до контрольних заходів, контролю провадження 
освітньої діяльності, внутрішнього та зовнішнього контролю забезпечення 
якості вищої освіти, акредитації освітніх програм у межах спеціальності. 

 

 

Погоджено рішенням науково-методичної комісії спеціальності  

281 «Публічне управління та адміністрування» (протокол № 5 від 28 серпня 

2022 р.).  
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1 МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета дисципліни «Лідерство на публічній службі» – ознайомлення з 

теоретичними засадами розвитку лідерства на публічній службі, формування 

у здобувачів вищої освіти сучасного проактивного стратегічного 

управлінського мислення та комплексу спеціальних знань і практичних умінь 

у сфері ефективного лідерства на публічній службі, активізація їх лідерського 

потенціалу як сукупності умінь самоуправління і управління іншими людьми. 

2 ОЧІКУВАНІ ДИСЦИПЛІНАРНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Шифр 

ДРН 

Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Зміст 

ДРН – 01 

Продемонструвати знання: теоретичних і практичних основ ефективного 

лідерства на публічній службі; сутності поняття, принципів, функцій та типів 

лідерства; основних теоретико-методологічних підходів до понять 

«лідерство» та «керівництво»; тенденцій еволюціонування лідерства як 

соціального явища та основних концепцій лідерства; основ стратегічного 

лідерства в публічному управлінні; класифікації стилів лідерства, факторів 

та передумов їх формування; основних принципів управління командою; 

етичних основ лідерства; форм і засобів ефективної комунікації та 

механізмів розвитку особистісних якостей лідера. 

ДРН – 02 

Продемонструвати розуміння особливостей прояву феномену лідерства на 

сучасному етапі; основних завдань та ролі лідера у визначенні пріоритетів 

стратегічного розвитку органу публічної влади та формуванні команди; 

впливу командної роботи на ефективність діяльності персоналу та розвиток 

організації; сучасних вимог до ефективного лідерства; необхідності 

створення персонального бренду та іміджу лідера; основних напрямів 

розвитку лідерства на публічній службі. 

ДРН – 03 

Продемонструвати здатність визначати цілі для особистісного та кар'єрного 

росту, а також працювати для їх досягнення; здійснювати  вибір ефективного 

стилю лідерства в організації; реалізовувати сучасні стратегії й концепції 

лідерства, розв’язувати в сфері публічного управління складні задачі і 

проблеми, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог, емоційного 

інтелекту; будувати комунікативну взаємодію. 

ДРН – 04 

Продемонструвати практичні навички аналітичного і критичного мислення, 

оцінювати ідеї та пропозиції, формулювати докази, робити висновки і 

узагальнювати аргументи, творчо генерувати нові ідеї; формування команд 

та мотивації в публічному управлінні; цифрової компетентності; володіння 

етико-моральними нормами, які притаманні для сучасних лідерів; визначати 

на конкретних прикладах стилі діяльності політичних та управлінських 

лідерів; формувати власний стиль лідерства; обирати адекватні психотехніки 

управлінського впливу; вести дискусію й управляти аудиторією; розробляти 

індивідуальний профіль ефективного лідера команди. 

 



5 
 

 3 БАЗОВІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва 

дисципліни 
Здобуті дисциплінарні результати навчання 

Б3 

«Публічна 

служба» 

- Продемонструвати знання основних форм, методів і технологій 

управління персоналом та інструментів розвитку відповідального 

лідерства на публічній службі. 

- Продемонструвати здатність працювати в команді, налагоджувати 

соціальну взаємодію, співробітництво, мотивувати людей та рухатися 

до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та 

свідомо, попереджати та розв’язувати конфлікти. 

Ф1 

«Публічна 

політика» 

- Продемонструвати вміння аналізувати роль політичних інститутів 

(політичних партій, суспільно-політичних організацій та рухів) у 

процесах прийняття та реалізації державно-політичних рішень і 

розробляти на цій основі та з урахуванням кращих практик у цій сфері 

інструментарій політичного аналізу (синтез). 

- Продемонструвати здатність аналізувати та складати судження 

(синтез) про окремі практики та/або політичну систему на підставі 

зібраної із використанням інформаційно-комунікаційних технологій 

інформації з різних джерел 

 

 

4 ОБСЯГ І РОЗПОДІЛ ЗА ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ТА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Вид  

навчальних 

занять О
б
ся

г
, 

го
д

и
н
и
 Розподіл за формами навчання, години 

Денна / Вечірня Заочна 

аудиторні 

заняття 

самостійна 

робота 

аудиторні  

заняття 

самостійна 

робота 

лекційні 60 18 42 4 56 

практичні 60 36 24 6 54 

лабораторні – - - - - 

семінари – - - - - 

РАЗОМ 120 54 66 10 110 

 

5 ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ  
 

5.1 Тематичний план та розподіл обсягу часу за видами навчальних занять 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

 ЛЕКЦІЇ 60 

ДРН – 01 

 

1. Теоретичні засади розвитку лідерства на публічній 

службі  

8 

1.1. Сутність поняття, закономірності становлення, 

розвиток лідерства на публічній службі  
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Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

1.2. Лідерство як суспільний феномен. Особливості прояву 

феномену лідерства на сучасному етапі 

1.3. Типологія лідерів і лідерства.  Масштаби лідерства  

1.4. Основні класифікації лідерства 

1.5. Наукові концепції та теорії лідерства в історії 

суспільної думки 

ДРН – 01 

ДРН – 02 

ДРН – 03 

ДРН – 04 

2. Лідерство та керівництво 12 

2.1. Поняття та загальна характеристика «лідерства» й 

«керівництва», місце і роль керівника в системі 

управління  

2.2. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада.  

2.3. Матриця функцій лідера і керівника 

2.3. Співвідношення між лідерством і керівництвом.  

Спільні та відмінні риси між лідером і керівником 

2.5. Гендерні аспекти лідерства та керівництва на публічній 

службі  

ДРН – 01 

ДРН – 02 

 

 

3. Стратегічне лідерство на публічній службі  12 

3.1. Стратегія розвитку лідерства: місія, візія та пріоритети. 

Роль лідера у визначенні пріоритетів стратегічного 

розвитку органу публічної влади 

3.2. Керівництво синергетичною командою  

3.3. Антикризовий менеджмент лідера 

3.4. Лідерство як інструмент управління змінами та 

управління ризиками 

3.5. Модель ефективного лідерства в умовах цифрового 

розвитку  

ДРН – 01 

ДРН – 04 
4. Стилі лідерства 8 

4.1. Поняття стилю лідерства, автократичний, 

демократичний і ліберальний стилі 

4.2. Фактори та передумови формування стилів лідерства 

4.3. Альтернативні класифікації стилів лідерства та їх 

використання керівниками на публічній службі  

4.4. Стилі поведінки лідера у вирішенні конфліктів 

4.5. Персональна ефективність лідера на публічній службі  

ДРН – 01 

ДРН – 03 

ДРН – 04 

5. Комунікація лідера на публічній службі  
12 

5.1. Комунікація лідера: поняття, види, форми, засоби 

5.2. Різновиди «внутрішніх» та «зовнішніх» 

комунікацій 

5.3. Мистецтво спілкування як сучасний феномен на шляху до 

лідерства 



7 
 

Шифри 

ДРН 
Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

5.4. Зворотній зв'язок у процесі комунікації 

5.5. Стратегія і тактика публічного виступу лідера 

ДРН – 01 

ДРН – 02 

6. Формування якостей і компетенцій лідера 8 

6.1. Класифікація якостей лідера   

6.2. Лідерство і саморозвиток  

6.3. Розвиток лідерського потенціалу керівника на 

публічній службі 
 

6.4. Навички та компетенції лідера в умовах цифровізації 

публічного простору   
 

6.5. Етика та етикет лідера на публічній службі   

 ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 60 

ДРН – 01 

ДРН – 02 

ДРН – 03 
1. Розвиток лідерства на публічній службі 10 

ДРН – 01 

 
2. Роль керівника-лідера у формуванні та організації 

роботи з персоналом органу публічної влади  
10 

ДРН – 01 

ДРН – 03 

ДРН – 04 

3. Роль лідера у формуванні ефективної команди 10 

ДРН – 01 

ДРН – 04 
4. Інтегрування стилів лідерства як засіб підвищення 

ефективності публічної служби 
10 

ДРН – 01 

ДРН – 03 

ДРН – 04 

5. Ділове спілкування та зворотній зв’язок в управлінській 

діяльності лідера-керівника  
10 

ДРН – 01 

ДРН – 02 6. Моделювання кластеру лідерських якостей 10 

РАЗОМ 120 

 

6 ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
Сертифікація досягнень слухачів здійснюється за допомогою прозорих 

процедур, що ґрунтуються на об’єктивних критеріях відповідно до Положення 

університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої 

освіти». 

Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що 

ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат 

навчання студента за дисципліною. 
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6.1 Шкали 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти НТУ «ДП» 

здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. 

Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для 

конвертації (переведення) оцінок мобільних студентів. 

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» 

 

Рейтингова Інституційна 

90…100 відмінно / Excellent 

74…89 добре / Good 

60…73 задовільно / Satisfactory 

0…59 незадовільно / Fail 

 

Кредити навчальної дисципліни зараховуються, якщо здобувач вищої 

освіти отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка 

вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП». 

6.2 Засоби та процедури 

 

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості 

знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності здобувача вищої 

освіти за вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня (для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти) під час демонстрації регламентованих 

робочою програмою результатів навчання. 

Здобувач вищої освіти на контрольних заходах має виконувати завдання, 

орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання 

(розділ 2). 

Засоби діагностики, що надаються здобувачам вищої освіти на 

контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового 

контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу 

демонстрації дисциплінарних результатів навчання. 

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни затверджуються кафедрою.  

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та 

підсумкового контролю дисципліни подано нижче.  
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Засоби діагностики та процедури оцінювання 

 
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальн

е заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції контрольні 

завдання за 

кожною темою 

виконання завдання 

під час лекцій 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

визначення 

середньозваженого 

результату поточних 

контролів; 

 

виконання ККР або тестових 

завдань під час заліку за 

бажанням здобувача 

практичні 

  

індивідуальне 

завдання 

виконання завдань під 

час самостійної 

роботи 

 

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом 

визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. 

Практичні заняття оцінюються якістю виконання контрольного або 

індивідуального завдання. 

Якщо зміст певного виду занять підпорядковано декільком складовим, то 

інтегральне значення оцінки може визначатися з урахуванням вагових 

коефіцієнтів, що встановлюються викладачем. 

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів 

навчальних занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без 

участі здобувача вищої освіти шляхом визначення середньозваженого 

значення поточних оцінок. 

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої 

освіти під час заліку має право виконувати ККР, яка містить завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. 

Кількість конкретизованих завдань ККР повинна відповідати 

відведеному часу на виконання. Кількість варіантів ККР має забезпечити 

індивідуалізацію завдання. 

Значення оцінки за виконання ККР визначається середньою оцінкою 

складових (конкретизованих завдань) і є остаточним. 

Інтегральне значення оцінки виконання ККР може визначатися з 

урахуванням вагових коефіцієнтів, що встановлюється кафедрою для кожної 

складової опису кваліфікаційного рівня НРК. 

 

6.3 Критерії 

 

Реальні результати навчання здобувача вищої освіти ідентифікуються та 

вимірюються відносно очікуваних під час контрольних заходів за допомогою 

критеріїв, що описують дії студента для демонстрації досягнення результатів 

навчання. 

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного 

контролю лекційних і практичних занять в якості критерію використовується 

коефіцієнт засвоєння, що автоматично адаптує показник оцінки до 

рейтингової шкали: 
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Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій 

відповідно до еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих 

операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються 

експертно за допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог 

до рівня компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

Зміст критеріїв спирається на компетентністні характеристики, визначені 

НРК для магістерського рівня вищої освіти (подано нижче). 

 

Загальні критерії досягнення результатів навчання  

для 7-го кваліфікаційного рівня за НРК 

(магістр) 
Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Знання  

 спеціалізовані 

концептуальні 

знання, що 

включають сучасні 

наукові здобутки у 

сфері професійної 

діяльності або галузі 

знань і є основою 

для оригінального 

мислення та 

проведення 

досліджень, 

критичне 

осмислення проблем 

у галузі та на межі 

галузей знань 

 

Відповідь відмінна – правильна, обґрунтована, 

осмислена. 

Характеризує наявність: 

– спеціалізованих концептуальних знань на 

рівні новітніх досягнень; 

– критичне осмислення проблем у навчанні 

та/або професійній діяльності та на межі 

предметних галузей 

95-100 

Відповідь містить не грубі помилки або описки 90-94 

Відповідь правильна, але має певні неточності 85-89 

Відповідь правильна, але має певні неточності й 

недостатньо обґрунтована 

80-84 

Відповідь правильна, але має певні неточності, 

недостатньо обґрунтована та осмислена  

74-79 

Відповідь фрагментарна 70-73 

Відповідь демонструє нечіткі уявлення студента про 

об’єкт вивчення 

65-69 

Рівень знань мінімально задовільний 60-64 

Рівень знань незадовільний 

 

<60 

Уміння/навички 

 спеціалізовані 

уміння/навички 

розв’язання 

проблем, необхідні 

для проведення 

досліджень та/або 

провадження 

інноваційної 

діяльності з метою 

Відповідь характеризує уміння: 

– виявляти проблеми; 

– формулювати гіпотези; 

– розв’язувати проблеми; 

– оновлювати знання; 

– інтегрувати знання; 

– провадити інноваційну діяльність; 

– провадити наукову діяльність 

95-100 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності з не грубими помилками 

90-94 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

розвитку нових 

знань та процедур;  

 здатність 

інтегрувати знання 

та розв’язувати 

складні задачі у 

широких або 

мультидисциплінарн

их контекстах; 

 здатність 

розв’язувати 

проблеми у нових 

або незнайомих 

середовищах за 

наявності неповної 

або обмеженої 

інформації з 

урахуванням 

аспектів соціальної 

та етичної 

відповідальності 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації однієї вимоги  

85-89 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації двох вимог 

80-84 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації трьох вимог 

74-79 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності, але має певні неточності 

при реалізації чотирьох вимог 

70-73 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання в практичній діяльності при виконанні завдань за 

зразком 

65-69 

Відповідь характеризує уміння/навички застосовувати 

знання при виконанні завдань за зразком, але з 

неточностями 

60-64 

Рівень умінь/навичок незадовільний <60 

Комунікація 

 зрозуміле і 

недвозначне 

донесення власних 

знань, висновків та 

аргументації до 

фахівців і 

нефахівців, зокрема 

до осіб, які 

навчаються 

Зрозумілість відповіді (доповіді).  

Мова: правильна; чиста; ясна; точна; логічна; виразна; 

лаконічна. 

Комунікаційна стратегія: 

– послідовний і несуперечливий розвиток 

думки; 

– наявність логічних власних суджень; 

– доречна аргументації та її відповідність 

відстоюваним положенням; 

– правильна структура відповіді (доповіді); 

– правильність відповідей на запитання; 

– доречна техніка відповідей на запитання; 

– здатність робити висновки та формулювати 

пропозиції; 

– використання іноземних мов у професійній 

діяльності 

95-100 

Достатня зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія з незначними хибами 

90-94 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано три 

вимоги) 

85-89 

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано чотири 

вимоги) 

80-84 
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Опис 

кваліфікаційного 

рівня 

Вимоги до знань, умінь/навичок, комунікації, 

відповідальності і автономії 

Показник 

оцінки  

Добра зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано п’ять 

вимог) 

74-79 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та доречна 

комунікаційна стратегія (сумарно не реалізовано сім 

вимог) 

70-73 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

дев’ять вимог) 

65-69 

Задовільна зрозумілість відповіді (доповіді) та 

комунікаційна стратегія з хибами (сумарно не реалізовано 

10 вимог) 

60-64 

Рівень комунікації незадовільний <60 

Відповідальність і автономія 

 управління 

робочими або 

навчальними 

процесами, які є 

складними, 

непередбачуваними 

та потребують нових 

стратегічних 

підходів; 

 відповідальність за 

внесок до 

професійних знань і 

практики та/або 

оцінювання 

результатів 

діяльності команд та 

колективів; 

 здатність 

продовжувати 

навчання з високим 

ступенем автономії 

Відмінне володіння компетенціями: 

– використання принципів та методів 

організації діяльності команди; 

– ефективний розподіл повноважень в 

структурі команди; 

– підтримка врівноважених стосунків з 

членами команди (відповідальність за 

взаємовідносини); 

– стресовитривалість;  

– саморегуляція;  

– трудова активність в екстремальних 

ситуаціях; 

– високий рівень особистого ставлення до 

справи; 

– володіння всіма видами навчальної 

діяльності; 

– належний рівень фундаментальних знань; 

– належний рівень сформованості 

загальнонавчальних умінь і навичок 

95-100 

Упевнене володіння компетенціями відповідальності і 

автономії з незначними хибами 

90-94 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано дві вимоги) 

85-89 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано три вимоги) 

80-84 

Добре володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано чотири вимоги) 

74-79 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано п’ять вимог) 

70-73 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (не реалізовано шість вимог) 

65-69 

Задовільне володіння компетенціями відповідальності і 

автономії (рівень фрагментарний) 

60-64 

Рівень відповідальності і автономії незадовільний <60 
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7 ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Технічні засоби навчання (комп’ютерне та мультимедійне обладнання).  

2. Дистанційна платформа Moodlе. 

3. MS Office (застосунок Teams). 

 
8 РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

Основні 

1. Публічна служба : навч. посіб. / С. М. Серьогін, Н.  А. Липовська, Є. І. 

Бородін та ін.; за заг. ред. С. М. Серьогіна. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 384 с.  

2. Калашнікова С. А. Освітня парадигма професіоналізації управління на 

засадах лідерства : монографія. Київ : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 

2010. 380 с.  

3. Комарова К. В., Коляда С. П. Лідерство : навч. посіб. Дніпро : УМСФ, 2017. 

430 с. 

4. Лідерство та управлінська еліта: навч. посіб. / А. М. Михненко, Н. Т. 

Гончарук, Е. М. Макаренко. Київ : НАДУ, 2011. 292 с.  

5. Лідерство та управлінська еліта : конспект лекцій / уклад. Н. Т. Гончарук. 

Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2016. 54 с. 

6. Орлів М. С. Розвиток лідерського потенціалу керівника сфери державного 

управління : навч. посіб. Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2017. 40 с.  

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

; за заг. ред. І. Ібрагімової. Київ : Проект «Реформа управління персоналом 

на державній службі в Україні», 2012. 400 с. 

8. Романовський О. Г., Гура Т. В., Книш А. Є., Бондаренко В. В. Теорія і 

практика формування лідера: навч. посіб. Харків, 2017. 100 с.  

9. Стиль управління та лідерство у подоланні криз. Антикризовий 

менеджмент : навч. посіб. / Л. I. Скібіцька, В. В. Матвєєв, В. I. Щелкунов, 

С. М. Подрєза. Київ: Центр учб. л-ри, 2014. С. 321-412. 

Нормативні документи 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 року. Із змінами, внесеними Законом України № 2222-ІV від 

8 груд. 2004 р. 

2. Закон України «Про державну службу» від 10 груд. 2015 р. № 889. ОВУ. 

2016. 

3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 7 

черв. 2001 р. № 2493. 

4. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» вiд 9 квіт. 1999 р. 

№ 586. 
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5. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» вiд 25 трав. 1997 р. 

№ 280. 

6. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27 лют. 2014 р. № 794. 

7. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17 берез. 

2011 р. № 3166. 

8. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовт. 2014 р. № 5113. 
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