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Назва дисципліни Роль державного лідера у розвитку держави і суспільства  

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, вул. Січових Стрільців 14 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Юридичний факультет, кафедра конституційного права 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 08 Право 

Спеціальність 081 Право 

Викладачі дисципліни Гураль Павло Федорович, доктор юридичних наук, професор, завідувач 

кафедри конституційного права 

Контактна інформація 

викладачів 

pavlo.hural@lnu.edu.ua, кафедра конституційного права, ауд. 507. 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача 

Сторінка дисципліни  

Інформація про 

дисципліну 

Навчальна дисципліна розроблена таким чином, щоб надати учасникам 

необхідні знання ролі державних лідерів Київської Русі, козацько-

гетьманської держави, періоду визвольних змагань 1917-1920 рр., 

періоду світової кризи 30-х років та другої світової війни, 

післявоєнного періоду та новітнього етапу розвитку Української 

держави. 
Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна «Захист конституційного ладу в Україні» є 

завершальною вибірковою дисципліною спеціальності 081 Право для 

освітньої-професійної програми «Магістр», яка викладається в 2 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Роль державного 

лідера у розвитку держави і суспільства» формування системних знань, 

вмінь та навиків з ролі державних лідерів у розвитку держави і 

суспільства.  

Література для 

вивчення дисципліни 

Основана література: 

1. Голвей Т. Слова, що лунають крізь час. Найважливіші в історії 

людства промови, які змінили наш світ. КМ-Букс, 2018. 480 с. 

2. Конституційно-правові засади становлення української державності / 

В. Я. Тацій, Ю. М. Тодика, О. Г. Данильян та ін.; За ред. акад. НАН 

України В. Я. Тація, акад. АПрН України Ю. М. Тодики. Х. : Право, 

2003. 328 с.  

3. Литвин С. Симон Петлюра у боротьбі за самостійну Україну. 

Смолоскип, 2018. 680 с. 

4. Лі Куан Ю. Сингапурська історія: із третього світу в перший. Наш 

Формат, 2012. 544 с. 

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

Грибаускайте. Наш Формат, 2021. 256 с.  
 

Додаткова література: 

1. Бандера С. Перспективи Української Революції. К., Наш Формат, 

mailto:pavlo.hural@lnu.edu.ua


 

2020. 664 с. 

2. Гураль П. Конрад Аденауер – людина, політик і державний діяч (до 

140-річчя від дня народження). Вісник Львівського університету. 

Серія юридична. 2016. Вип. 62. С. 80–89. 

3. Johnson B. The Churchill Factor. How one man made history. Hodder, 

2015. 432 p. 

4. Elgie R. Studying political leadership : foundations and contending 

accounts. Palgrave Macmillan, 2015. 45 p.  

5. Medzini M. Golda Meir. A Political Biography. Tel-Aviv : Yediot 

Aḥaronot: Sifrei Hemed, 2008. 720 p.  
 

Інтернет джерела: 

1. Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/  

2. Верховна Рада України. URL: http://www.rada.gov.ua  

3. Кабінет Міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: 

https://niss.gov.ua/  

5. Український часопис конституційного права. URL : 

https://www.constjournal.com/  

Обсяг курсу 32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин 

практичних занять та 88 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде:  

- загальну характеристику політичної діяльності державних 

лідерів Київської Русі, козацько-гетьманської держави, періоду 

визвольних змагань 1917-1920 рр. новітнього етапу розвитку 

Української держави, а також лідерів розвинених 

конституційних держав у ХХ столітті; 

- логічно та послідовно викласти засвоєний ним матеріал, 

аналізувати та виокремлювати лідерські якості державних діячів 

світового та національного масштабу, робити самостійні 

науково обґрунтовані висновки та узагальнення, аргументовано 

відстоювати свою позицію; 

- набуде навиків критичного мислення, системного аналізу та 

оцінки правових проблем, проявлення лідерських якостей, 

практичного вирішення проблем та формулювання ефективних 

аргументів. 

Ключові слова Державний лідер, суспільство, держава, розвиток. 

Формат курсу Очний або дистанційний виходячи із карантинних вимог  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Теоретичні основи формування національної еліти та її роль у 

модернізації суспільства і держави. 

Тема 2. Державні лідери Київської Русі та їх діяльність з розвитку 

руської (української) державності. 

Тема 3. Державні лідери козацько-гетьманської держави та їх 

діяльність спрямована на визволення України від чужоземних 

загарбників. 

Тема 4. Державні діячі періоду відновлення Української державності у 

ХХ столітті. 
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Тема 5. Державні діячі Західноукраїнської Народної Республіки . 

Тема 6. Світові державні діячі періоду світової кризи (1929 – 1932 р.р.) 

і другої світової війни. 

Тема 7. Світові державні діячі кінця 80-х початку 90-х рр. ХХ століття. 

Тема 8. Державні лідери України та їх діяльність щодо модернізації 

українського суспільства і держави. 

Підсумковий 

контроль, форма 

залік в кінці семестру, 

комбінований  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

конституційного права, конституційного права зарубіжних держав, 

історії держави і права України та зарубіжних держав. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія, метод зайняття позиції та інші. 

Необхідне обладнання Із урахуванням особливостей навчальної дисципліни. Вивчення курсу 

може потребувати використання програмного забезпечення, крім 

загально вживаних програм і операційних систем. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 50% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 50; 

• залік (залікове модульне завдання): 50% семестрової оцінки; 

максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна доброчесність: 

Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших 

студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої 

академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. 

Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття 

курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані 

дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів 

письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, 

яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. 

Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та 

джерел, яких немає серед рекомендованих. 

 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового 

завдання. При цьому враховується присутність на заняттях та 



 

активність студента під час практичного заняття; недопустимість 

пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, 

планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях 

не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне 

виконання поставленого завдання і т. ін. 

 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Питання до заліку Залік передбачає підготовку та захист студентами аналітично-наукової роботи 
присвяченої одному із державних лідерів України чи якоїсь зарубіжної 

держави. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 

 


