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1. Програма навчальної дисципліни 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні закономірності, 

філософські засади і рушійні сили управління, що зумовлюють поведінку 

людей і спільнот у всіх сферах суспільного життя. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: прикладна логіка, сучасні методології науково-

управлінських досліджень, публічна комунікація і ділова мова в публічному 

управлінні. психологія управління, публічне адміністрування. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Філософія 

управління” є: формування у здобувачів вищої освіти науково-практичного 

підходу до управління, засвоєння концептуальних моделей сучасного 

управління з подальшим застосуванням їх у практичній діяльності з метою 

утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод 

людини, незмінного розвитку на основі світових та європейських стандартів. 

 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Філософія 

управління” є: вміння аналізувати і реалізовувати державну політику, 

ефективно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні 

послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві; засвоїти філософські 

засади та закономірності управління, що зумовлюють поведінку людей і 

спільнот у всіх сферах суспільного життя; опанувати знаннями, вміннями та 

навичками вирішення професійних завдань з обов’язковим урахуванням 

галузевих вимог щодо забезпечення результативності управління. 

 

Перелік компетентностей відповідно до освітньої програми 

За результатами опанування навчальної дисципліни «Філософія 

управління» здобувачі набувають інтегральну, загальні та фахові 

компетентності. 

Інтегральна компетентність: 

здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного 

управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові компетентності, визначені стандартом вищої освіти 

спеціальності: 

ФК 06. Здатність  здійснювати професійну діяльність з урахуванням 

потреб забезпечення національної безпеки України. 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання  
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Програмні результати навчання: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

ПРН011. Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS. 

 

Статус дисципліни: обов’язкова (Major). 

 

Мова навчання: українська мова. 

 

Консультативну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у 

науково-педагогічних працівників кафедри філософії права та юридичної 

логіки, які безпосередньо проводять заняття або звернувшись з письмовим 

запитом на електронну пошту за адресою k014_n@naiau.kiev.ua. 
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2. Структура навчальної дисципліни 

1. Тема 1. Філософія управління: предмет, об'єкт і завдання. 

2. Тема 2. Історія і сучасний стан філософського осмислення феномену 

управління. 

3. Тема 3. Теоретико-методологічні засади соціального управління. 

4. Тема 4. Моделі управління: онтологічні та гносеологічні виміри. 

5. Тема 5. Антропологічний та аксіологічний дискурси управлінської 

діяльності. 

6. Тема 6. Філософські засади прийняття управлінських рішень. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів 

EСTS –2 

за спеціальністю 

«Публічне управління 

та адміністрування» 

(281)  

галузі знань 

«Управління та 

адміністрування» (28) 

 

Minor 

спеціалізація: 

підготовка фахівців за 

кошти  фізичних та/або 

юридичних осіб 

Кількість розділів – 1 
Рік підготовки: 

 2-й 

 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи – 8 

Ступінь вищої освіти: 

магістр 

 6 год. 

Семінарські 

 6 год. 

Практичні 

  

Самостійна робота 

 48 год. 

Вид контролю: 

 залік 
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план) 

 

№ 

з/п 
Назва тем 
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1. 
Філософія управління: предмет, 

об'єкт і завдання. 
11 4 2 2  7 

2. 

Історія і сучасний стан 

філософського осмислення 

феномену управління. 

9     9 

3. 
Теоретико-методологічні засади 

соціального управління. 
13 4 2 2  9 

4. 
Моделі управління: онтологічні та 

гносеологічні виміри. 
9     9 

5. 
Антропологічний та аксіологічний 

дискурси управлінської діяльності. 
7     7 

6. 
Філософські засади прийняття 

управлінських рішень. 
11 4 2 2  7 

Всього годин  

 
60 12 6 6  48 

Форма підсумкового контролю: залік 
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4. Очікувані результати навчання з дисципліни 

Набуття системних та глибоких знань про об’єкт, предмет і методи філософії 

управління, її понятійно-категоріальний апарат; основні вітчизняні та зарубіжні 

школи, напрями, концепції управління; розуміння ролі філософської рефлексії в 

засвоєні сутності управління як явища соціального і духовного буття людини, 

його специфіку і місце в системі культури; генезис теорії управління як однієї з 

форм духовно-теоретичного освоєння світу; основні положення різних 

філософських вчень у сфері управління суспільством; сучасні тенденції 

розвитку філософії управління; підвищення рівня правової та політичної 

культури; уміння визначити ціннісно-нормативні принципи управління; 

формувати особисту політичну і громадянську позиції. 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у 

галузі правоохоронної діяльності під час практичної діяльності з охорони прав і 

свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку 

або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів 

правоохоронної діяльності, системного аналізу та планування операцій, 

прогнозування, оптимізації та прийняття управлінських рішень, проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій у сфері правоохоронної діяльності і 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов і вимог, а також: 

застосовувати філософсько-методологічний зміст категоріально-понятійного 

апарату навчальної дисципліни в управлінській діяльності; орієнтуватися в 

основних методах і системах управління, обґрунтовано вибирати 

найефективніші, системи та методи управління; оцінювати стабільність 

функціонування об’єкту управління в умовах конфліктних ситуацій та 

віднаходити шляхи їх усунення; обґрунтовувати та забезпечувати виконання 

комплексу робіт з попередження виникнення надзвичайних, конфліктних 

ситуацій в сфері управління; творчо мислити, вирішувати складні проблеми 

інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері управління, з 

урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності, а також 

досягнень науково-технічного прогресу. 
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5. Плани семінарських та практичних занять 

 

ТЕМА № 1.  Філософія  управління: предмет, об'єкт і завдання. 

 

Питання до семінарського заняття 

1. Предмет та об'єкт філософія управління. Історико-логічний, 

онтологічний, гносеологічний, антропологічний аспекти предмета філософія 

управління. 

2. Філософія управління в системі філософських та юридичних наук. 

3. Основні питання та функції філософії управління. 

 

 

ТЕМА № 3.  Теоретико-методологічні засади соціального 

управління.  

 

Питання до семінарського заняття 

1. Зміст методології філософії управління та її рівні. 

2. Основні структурні компоненти методології соціального управління. 

Класифікація та співвідношення методів, принципів та підходів до осмислення 

результативності соціального управління. 

3. Загальнометодологічні та специфічні принципи управлінської 

діяльності. 

 

ТЕМА № 6. Філософські засади прийняття управлінських рішень. 

 

Питання до семінарського заняття 

1. Сутність управлінського рішення та основні етапи його прийняття.  

2. Співвідношення мети і засобів в управлінському рішенні, його 

аксіологічно-антропологічні характеристики.  

3. Роль особистості в процесі управління. Поняття і типологія лідерства 

в управлінській діяльності. 

4. Поняття моделі управління. Критерії типологізації управлінських 

систем. 

 

 

6. Завдання самостійної роботи 

 

6.1. Практикум 

ТЕМА № 1.  Філософія управління: предмет, об'єкт і завдання. 
 
Реферати: 

 Методи і стиль мислення в сучасному управлінні. 
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 Функції управління в контексті подолання  соціальних ризиків і 

конфліктів. 

 Концепції управління: класичний і сучасний підходи. 

 Типи управління та управлінські ролі: проблема вибору. 

 Філософія управління в системі філософських і юридичних дисциплін. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Охарактеризуйте роль та функції поняття «управління» в правовій 

системі. Висловіть Вашу думку стосовно конкретно-історичного наповнення 

поняття «соціальне управління» та його співвідношення з поняттям 

«керування», «організація». 

2. Які глобалізаційні тенденції розвитку сучасного світу обумовлюють 

нагальну потребу знайомства з філософією управління?  

3. В чому полягає особливість визначення предмета філософії 

управління? 

4. Для чого керівнику підрозділу, управлінцю знання філософії 

управління? 

5. Обґрунтуйте необхідність для керівника організації, підрозділу як 

неформального лідера сформувати власну філософію управління? 

6. Поясніть вислів Мартіна Гайдегера: "Що потрібно за теперішньої 

скрути: менше метафізичного, формального філософствування, а більше 

практичної турботи про об’єктивність думки. Водночас, менше літератури, а 

більше уваги до слова". 

7. Поясніть вислів Пітера Друкера: "Наші співробітники можуть бути 

нашою найтяжчою ношею, проте наші люди повинні бути нашою найбільшою 

можливістю та цінністю". 
Практичні завдання: 

1. Розробіть схему, яка б узагальнювала і відображала чинники 

виникнення, становлення і формування філософії управління як самостійної 

науки 

2. Розробіть план-схему основних наукових шкіл та напрямків філософії 

управління, вказавши проблеми, які визначали предмет досліджень їх 

представників. 

3. Проаналізуйте особливості, характерні риси управлінських моделей на 

прикладі творів українського мистецтва, зокрема на традиціях міфо-

поетичної школи українського кінематографа (О.Довженко, С.Параджанов, 

Ю.Іллєнко, Ю.Осика). 

4. Розробіть схему, яка б демонструвала спільне і особливе в творчості 

представників основних напрямків філософії управління? 

5. Опрацюйте та проаналізуйте спеціальну літературу щодо розгляду 

поглядів Пітера Друкера та інших теоретиків управління. 

 
ТЕМА № 2. Історія і сучасний стан філософського осмислення феномену 

управління 

Реферати: 
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 Зародження філософії управління в країнах Стародавнього Сходу 

 Формування морально-етичних концепцій управління в 

Стародавньому Китаї 

 Управління як особлива форма діяльності людини в античній 

філософії докласичного і класичного періоду. 

 Методологічні основи управління в філософії Платона 

  Філософія Аристотеля як методологічна основа класичного 

управління. 
 Теологічні основи управління в філософії Ісидора та Фоми 

Аквінського. 

 Погляди філософів епохи Відродження на проблему ефективності 

управління. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Розробіть схему, яка б узагальнювала і систематизувала чинники 

виникнення, становлення і формування філософії управління як 

самостійної науки? 

2. Охарактеризуйте філософський принцип, який був покладений 

Сократом в основу науки управління. Наведіть приклади його 

застосування 

3. Чи погоджуєтесь Ви з тезою Арістотеля, що потреби і благополуччя 

держави повинні переважати над правами особи? Чому? 

4. Поясніть термін “макіавеллізм». Наведіть  приклади його проявів в 

управлінській діяльності. 

5. В чому суть раціоналізації управління, висунутої М. Вебером? Поясніть 

свою думку відповідно до можливостей застосування його концепції 

(чи окремих елементів) у сучасній управлінській діяльності. 

6. Порівняйте ставлення до людини-підлеглого, об’єкта управління у 

вченні Тейлора і Файоля. Відповідь обґрунтуйте, через призму 

застосування у сучасній управлінській діяльності. 

7. Як ви розумієте слова О. Тоффлера «управлінські функції та організації 

стали невід'ємною частиною нашого життя і кожний процес у житті 

людини відбувається як у певному географічному місці, так і в 

конкретній точці невидимої людському оку управлінської карти та 

системи координат»? 
 
Практичні завдання: 

1. Розтлумачте основний принцип гуманістичного управління - 

справедливість, як світоглядно-методологічну настанову у поглядах 

Гомера та Гесіода. Порівняйте основні ідеї античної філософії управління 

докласичного періоду (як особливої форми духовно-практичного 

освоєння дійсності) та східної філософії управління. 

2. Проведіть порівняльний аналіз основних напрямків і шкіл управлінської 

науки та систематизуйте щодо можливості застосування в сучасних 

умовах інформаційного суспільства. 

http://adhdportal.com/book_3057_chapter_10_2.1._Upravlіnnja_jak_osobliva_forma_dіjalnostі_ljudini_v_antichnіjj_fіlosofіїdoklasichnogo_perіodu.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_10_2.1._Upravlіnnja_jak_osobliva_forma_dіjalnostі_ljudini_v_antichnіjj_fіlosofіїdoklasichnogo_perіodu.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_12_2.3._Metodologіchnі_osnovi_upravlіnnja_v_fіlosofії_Arіstotelja.html
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3. Розкрийте сутність специфічного принципу інформаційного забезпечення 

та покажіть характерні особливості його застосування в теорії та практиці 

управлінської діяльності. 

4. Складіть порівняльну схему обґрунтування ефективності управлінських 

рішень у вченнях мислителів Просвітництва та Відродження 

5. Складіть порівняльну схему чинників ефективності управлінських 

рішень у вченнях мислителів німецького Просвітництва.  

 

ТЕМА № 3.Теоретико-методологічні засади соціального управління. 

Реферати: 

 Теоретико-методологічні засади класифікації філософських концепцій 

соціального управління. 

 Економічні, політичні, наукові передумови виникнення сучасних 

концепцій соціального управління. 

 Зарубіжний досвід управління правоохоронними органами та 

можливості його застосування в Україні. 

 Стратегія реформування кадрової політики в правоохоронних органах 

України.  

 Детермінанти оптимізації ефективної кадрової політики.  

 Результативність соціального управління та управлінської діяльності в 

контексті загальнометодологічних принципів і підходів. 

 Загальні принципи філософії управління. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. В чому відмінність концепції управління персоналом від концепцій 

управління людськими ресурсами? 

2. Обґрунтуйте гуманістичні засади концепції філософії управління. 

3. Сформулюйте визначення та основні ознаки сучасної концепції 

управління персоналу? 

4. Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність 

управлінських кадрів падають нижче певного допустимого рівня, то 

про ефективну діяльність організації не може бути мови". 

5. Проаналізуйте особливості філософських методів та їх вплив на 

понятійно-категоріальний апарат курсу філософія управління. 

6. Дайте порівняльний аналіз понять "людські ресурси", "людський 

потенціал", "людський фактор". 

7. Прокоментуйте соціальні та наукові наслідки застосування 

афоризму: "Кадри вирішують все". 

8. Поясніть вислів "Не має слаборозвинутих держав, а є неефективне, 

належним чином неорганізоване,  недосконале управління". 

9. Яким чином філософія з'ясовує можливості подолання відчуження 

людини в системі управління і бізнесу? 
Практичні завдання: 

1. В чому суть раціоналізації управління, висунутої М. Вебером? 

Поясніть свою думку відповідно до можливостей практичного 

http://adhdportal.com/book_3057_chapter_13_Lekсіja_3._Obgruntuvannja_upravlіnskikh_funkсіjj_v_fіlosofії_serednіkh_vіkіv_taVіdrodzhennja.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_13_Lekсіja_3._Obgruntuvannja_upravlіnskikh_funkсіjj_v_fіlosofії_serednіkh_vіkіv_taVіdrodzhennja.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_13_Lekсіja_3._Obgruntuvannja_upravlіnskikh_funkсіjj_v_fіlosofії_serednіkh_vіkіv_taVіdrodzhennja.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_13_Lekсіja_3._Obgruntuvannja_upravlіnskikh_funkсіjj_v_fіlosofії_serednіkh_vіkіv_taVіdrodzhennja.html
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застосування його концепції (чи окремих елементів) у організації 

роботи підрозділу. 

2. Підготуйте бібліографічний аналіз авторів, наукових шкіл та 

напрямків управління людськими ресурсами 

3. Обгрунтуйте відповідь на питання, які цінності в управлінні є 

базовими, а які другорядними. Складіть таблицю основних 

управлінських цінностей із описом їх змістовних характеристик. 

4. Розкрийте сутність специфічного принципу гуманності та покажіть 

характерні особливості його застосування в історії, теорії та практиці 

управлінської діяльності. Складіть перелік найбільш важливих 

управлінських проблем в діяльності підрозділу, які повинні бути 

вирішені в умовах реформування правоохоронної діяльності. 

5. Обґрунтуйте, які типи лідерів, на Вашу думку, найбільш ефективно 

можуть керувати колективом правоохоронців? Наведіть приклади 

лідерів та їхніх успішних рішень, які відповідають різним типам 

лідерства? 

 

ТЕМА № 4. Моделі управління: онтологічні та гносеологічні виміри. 

Реферати: 

 Теоретико-методологічні засади класифікації ліберального типу 

управління та його ознаки. 

 Ознаки  тоталітарної системи управління. 

 Теоретико-методологічні засади класифікації тоталітарного типу 

управління. 

 Основні риси демократичної системи управління. 

 Характеристика співтворчої моделі управління 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Обґрунтуйте гуманістичні засади концепції управління людськими 

ресурсами. 

2. Дайте характеристику визначення "людина як міра всіх речей". 

3. Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність управлінських 

кадрів падають нижче допустимого рівня, то управлінський організм 

розвалюється як єдиний соціальний організм. 

4. Охарактеризуйте метод системного аналізу і системного синтезу. 

5. В чому проявляється єдність гносеологічного, філософського і 

аксіологічного аналізу проблем управління персоналом? 

6. Охарактеризуйте метод моделювання при аналізі демократичної системи 

управління. 

7. Обґрунтуйте гуманістичні засади демократичної системи управління. 
Практичні завдання: 

1. Проведіть та систематизуйте бібліографічний аналіз авторів, наукових 

шкіл та напрямків управління людськими ресурсами. 

2. Проведіть класифікацію категорій і принципів філософії управління. 
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3. Схематично зобразіть основний зміст процесуального підходу щодо 

управління. Обґрунтуйте, що є об’єктом досліджень процесуального 

підходу щодо забезпечення управління організацією.  

4. Схематично зобразіть основний зміст системного підходу щодо 

управління. Обґрунтуйте, що є об’єктом досліджень системного підходу 

щодо забезпечення оптимального управління організацією.  

5. Схематично зобразіть основний зміст ситуаційного підходу щодо 

управління. Обґрунтуйте, що є об’єктом досліджень ситуаційного 

підходу щодо забезпечення оптимального управління організацією.  
 

 

ТЕМА № 5. Антропологічний та аксіологічний дискурси 

управлінської діяльності. 

Реферати: 

 Філософсько-антропологічні виміри ефективного управління. 

 Управління як система відносин між людьми. Людина як об’єкт і суб’єкт 

управління.  

 Перспективні види та тенденції відносин між суб’єктом і об’єктом в 

управлінських процесах майбутнього. 

 Роль особистості в процесі управління. Поняття і типологія лідерства в 

управлінській діяльності. 

 Філософсько-аксіологічні аспекти управлінського процесу. 

 Цінності управлінської діяльності як система. 

 Цілі управлінської діяльності та їх результативність і гуманістичний 

зміст. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Людина як духовно-культурна істота є одночасно і суб’єктом і 

об’єктом управління. Чи може керувати людиною автомат, електронно-

обчислювальна машина тощо? Проілюструйте відповідь прикладами. 

2. Розмірковуючи щодо ролі особистості в управлінському процесі, 

проаналізуйте та прокоментуйте вислів М. Тетчер: "Я залишусь доти, доки 

не втомлюся. А поки я потрібна Британії, я ніколи не втомлюся". 

4. Як Ви вважаєте, що більш ефективно сприятиме реалізації цілей 

управління: налагоджена адміністративна система чи творчі та ініціативні 

працівники, які нестандартно мислять і діють? 

5. Яка роль інтуїції в управлінському процесі? Чи може процес 

управління спиратися на рішення, які мають не логічний, а інтуїтивний 

характер. Обґрунтуйте відповідь. 

6. Яке значення для керівника має впевненість у собі? Чи можна 

погодитись із наступним твердженням "Не може керувати кавалерійською 

бригадою той, кому здається, що в сідлі він виглядає смішно", яке належить 

Д. Пірсу?  
Практичні завдання: 
1. Обґрунтуйте, які цінності управління на сучасному етапі 

українського державотворення є базовими, а які другорядними. Складіть 
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таблицю основних управлінських цінностей із описом їх змістовних 

характеристик. 

2. Обґрунтуйте, які типи лідерів найбільш ефективно можуть керувати 

правоохоронною діяльністю? Складіть таблицю основних типів керівників-

лідерів із описом їх змістовних характеристик. Наведіть приклади діяльності 

керівників Вашого підрозділу та їхніх успішних рішень, які відповідають 

різним типам лідерства?  

3. Схематично зобразіть основний зміст класифікації управлінських 

рішень за функціональним призначенням та за характером дії. Обгрунтуйте 

онтологічні, аксіологічні та гносеологічні аспекти підготовки і прийняття 

управлінського рішення в різних умовах. 

4. Розкрийте сутність специфічного принципу моральної домінанти та 

покажіть характерні особливості його застосування в історії, теорії та 

практиці управлінської діяльності. Сформулюйте основні завдання, які 

покликана вирішувати сучасна управлінська наука.  

5. Розкрийте сутність специфічного принципу послідовності та 

покажіть характерні особливості його застосування в теорії та практиці 

управлінської діяльності. Підготуйте і оформіть управлінське рішення з 

ліквідації однієї з найбільш важливих управлінських проблем в діяльності 

підрозділу 

 

ТЕМА № 6. Філософські засади прийняття управлінських рішень. 

Реферати: 

 1. Типологія управлінських рішень та їх характеристика. 

 2. Методика підготовки та прийняття управлінських рішень. 

 3. Організаційно-правові аспекти прийняття управлінських рішень. 

 4. Основні підходи до методології аналізу прийняття управлінських 

рішень в правоохоронних органах. 

 5. Технології прийняття управлінських рішень та їх характеристика. 

Концепції еліт та їх відображення в управлінській діяльності. 

 6. Типологія лідерства в управлінні та система управлінських ролей. 

 7. Людиномірність управління як втілення його змісту та призначення. 

Завдання для самостійного вивчення: 

1 Як діяльність управлінця детермінована певними філософськими, 

світоглядно-методологічними методами осмислення соціального 

управління? 

2 Які, на Вашу думку, основні зовнішні і внутрішні детермінанти 

визначають результативність управлінської діяльності? 

3 Дайте характеристику твердження "людина як міра всіх речей" через 

призму різних концепцій прийняття управлінського рішення. 

4 Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність управлінських 

кадрів падають нижче допустимого рівня, то управлінський організм 

розвалюється як єдиний соціальний організм. 
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5 Охарактеризуйте метод системного аналізу і системного синтезу щодо 

аналізу оптимальності управлінських систем. 

6 В чому проявляється єдність гносеологічного, філософського і 

аксіологічного аналізу проблем управління персоналом? 

7 Охарактеризуйте особливості застосування методу моделювання в 

концепції управління людськими ресурсами. 
Практичні завдання: 

1. Розробіть схему, яка б відображала критерії вибору при прийнятті 

управлінського рішення? Як прийняти рішення в умовах конфлікту 

цілей і цінностей? Обґрунтуйте прикладами. 

2. Розробіть таблицю, яка б узагальнювала критерії ефективності 

управлінського рішення в соціальній, економічній, організаційній, 

правовій площинах. Обґрунтуйте за допомогою схеми, що є свідченням 

ефективності управлінського рішення? 

3. Прокоментуйте на основі аналізу теорії і практики прийняття 

управлінських рішень вислів класика управлінської думки: "Уміння 

відмовитися від виконання несуттєвих справ є вирішальною умовою для 

успіху" (Е. Маккензі). Обґрунтуйте за допомогою схеми, як здійснити 

правильне розмежування управлінської діяльності? 

4. Як визначити, чи є рішення, яке приймається необхідним, 

доцільним, оптимальним? Проаналізуйте порядок підготовки, 

обговорення і прийняття управлінського рішення.  

5. Що більш важливо для успішності управлінського рішення – вірний 

задум чи чітка реалізація? Наведіть приклади управлінської діяльності, 

обґрунтовуючи Вашу позицію. 

 

6.2. Орієнтовний перелік питань для тестового контролю самостійної 

роботи 

 

1. Що є предметом вивчення філософії управління? 

2. Визначте зміст, роль та функції «соціального управління» в правовій 

системі.  

3. Які глобалізаційні тенденції розвитку сучасного світу обумовлюють 

нагальну потребу знайомства з філософією управління?  

4. В чому полягає особливість визначення предмета філософї управління? 

5. Охарактеризуйте філософський принцип, який був покладений Сократом 

в основу науки управління. Наведіть приклади його застосування 

6. Чи погоджуєтесь Ви з тезою Аристотеля, що потреби і благополуччя 

держави повинні переважати над правами особи? Чому? 

7. Порівняйте ставлення до людини-робітника Тейлора і Файоля. 

Відповідь обґрунтуйте. 

8. Як ви розумієте слова О. Тоффлера «управлінські організації стали 

невід'ємною частиною нашого життя і кожний процес у житті людини 

відбувається як у певному географічному місці, так і в конкретній точці 

невидимої людському оку управлінської карти»? 
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9. В чому відмінність концепції управління персоналом від концепцій 

управління людськими ресурсами? 

10. Обґрунтуйте гуманістичні засади концепції філософії управління. 

11. Сформулюйте принципи та основні ознаки сучасної концепції управління 

персоналу? 

12. Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність управлінських 

кадрів падають нижче певного допустимого рівня, то про ефективну 

діяльність організації не може бути мови". 

13. Як діяльність управлінця детермінована певними філософськими 

методами і підходами до осмислення соціального управління? 

14. Які, на Вашу думку, основні зовнішні і внутрішні детермінанти 

визначають результативність управлінської діяльності? 

15. Проаналізуйте особливості філософських методів та їх вплив на 

формування понятійно-категоріального апарату курсу філософія 

управління. 

16. Дайте порівняльний аналіз понять "людські ресурси", "людський 

потенціал", "людський фактор". 

17. Прокоментуйте соціальні, історичні та наукові наслідки застосування 

настанови: "Кадри вирішують все". 

18. Поясніть вислів "Не має слабко розвинутих держав, а є неефективне, 

належним чином організоване,  недосконале управління". 

19. Яким чином філософія з'ясовує можливості подолання відчуження 

людини в системі управління і бізнесу? 

20. Обґрунтуйте гуманістичні засади концепції управління людськими 

ресурсами. 

21. Дайте характеристику твердження "людина як міра оптимальності 

управління" через призму аналізу сучасних концепцій управління. 

22. Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність управлінських 

кадрів падають нижче допустимого рівня, то управлінський організм 

розвалюється як єдиний соціальний організм. 

23. Охарактеризуйте метод системного аналізу і системного синтезу. 

24. В чому проявляється єдність гносеологічного, філософського і 

аксіологічного аналізу проблем управління персоналом? 

25. Охарактеризуйте  метод моделювання при аналізі концепції управління 

людськими ресурсами. 

26. Людина як духовно-культурна істота є одночасно і суб’єктом і об’єктом 

управління. Чи може керувати людиною автомат, електронно-

обчислювальна машина тощо? Проілюструйте відповідь прикладами. 

27. Які типи лідерів, на Вашу думку, найбільш ефективно можуть керувати 

колективом правоохоронців? Наведіть приклади лідерів та їхніх успішних 

рішень, які відповідають різним типам лідерства? 

28. Розмірковуючи щодо ролі особистості в управлінському процесі, 

проаналізуйте та прокоментуйте вислів М. Тетчер: "Я залишусь доти, 

доки не втомлюся. А поки я потрібна Британії, я ніколи не втомлюся". 
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29. Як Ви вважаєте, що більш ефективно сприятиме реалізації цілей 

управління: налагоджена адміністративна система чи творчі та ініціативні 

працівники, які нестандартно мислять і діють? 

30. Яка роль інтуїції в управлінському процесі? Чи може процес управління 

спиратися на рішення, які мають не логічний, а інтуїтивний характер. 

Обґрунтуйте відповідь. 

31. Яке значення для керівника має впевненість у собі? Чи можна погодитись 

із наступним твердженням "Не може керувати кавалерійською бригадою 

той, кому здається, що в сідлі він виглядає смішно", яке належить Д. 

Пірсу?  

32. Дайте відповідь на питання, які цінності в управлінні є базовими, а які 

другорядними. Складіть таблицю основних управлінських цінностей із 

описом їх змістовних характеристик. 

33. Що більш важливо для успішності управлінського рішення – вірний 

задум чи чітка реалізація? Наведіть приклади, обґрунтовуючи Вашу 

позицію. 

34. Прокоментуйте на основі аналізу теорії і практики прийняття 

управлінських рішень вислів класика управлінської думки: "Уміння 

відмовитися від виконання несуттєвих справ є вирішальною умовою для 

успіху" (Е. Маккензі). Як здійснити правильне розмежування подібних 

справ? 

35. Як визначити, чи є рішення, яке приймається необхідним, доцільним, 

оптимальним? Проаналізуйте порядок обговорення і прийняття 

управлінського рішення.  

36. Яким чином оцінювати результати управлінського рішення? Розгляньте і 

проаналізуйте ситуації, в яких результати невідповідні до запланованих. 

Чи можна їх вважати позитивними?Чи може бути продумане і виважене 

управлінське рішення неефективним? Обґрунтуйте відповідь.  

37. Чим обумовлена роль контролю за виконанням управлінського рішення? 

Дайте характеристику методів контролю за виконанням управлінських 

рішень. 

38. На яких засадах базується прийняття управлінського рішення? Визначте 

основні принципи прийняття управлінських рішень. 

39. Проаналізуйте праці вітчизняних вчених щодо вироблення і прийняття 

управлінських рішень в умовах перехідного суспільства та порівняйте їх 

зі світовою практикою. 

40. Чи відрізняються підходи до прийняття рішень в різних органах та 

підрозділах? Які типи рішень Ви використовуєте в своїй організації? 

41. Як Ви оцінюєте значення відповідної інформації для прийняття 

правильного управлінського рішення? Прокоментуйте вислів: "Хто 

володіє інформацією, той володіє всім світом". 

42. . Як прийняти ефективне управлінське рішення? Розгляньте різні 

алгоритми прийняття управлінських рішень і обґрунтуйте найбільш 

ефективні. 
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43. 2. Які види управлінських рішень існують в залежності від їх функцій? 

Здійсніть аналіз класифікації управлінських рішень за функціональним 

призначенням (планові, організаційні, регулюючі, активізуючі, 

контрольні). 

44. Які етапи проходить управлінське рішення? Здійсніть аналіз процесу 

прийняття управлінських рішень. 

45. Чи має технологія обґрунтування та прийняття управлінських рішень 

особливості в органах Національної поліції, на державній службі, в 

недержавних організаціях? 

46. Як розв’язати проблему щодо виявлення альтернатив та їх оцінки в 

процесі прийняття управлінських рішень? 

47. Чи має поняття цінності абсолютний характер? Які цінності є 

загальнолюдськими? 

48.  Чи є ціннісні характеристики управлінських процесів однаковими в 

різних соціальних умовах, універсальними для всіх географічних регіонів 

та історичних періодів?  

49.  Проаналізуйте та порівняйте управлінські цінності в тоталітарних, 

авторитарних і демократичних державах. Які з них є спільними? 

50. Ієрархія цінностей передбачає їхнє підпорядкування. Чи існує базова, 

головна цінність управління? Яка вона, на Ваш погляд? 

51. Чи можна вважати ціннісні характеристики управління у 

правоохоронних та інших державних і недержавних органах єдиними? 

Порівняйте їх за певними 

52. Дайте аналіз понятійно-категоріального апарату філософсько-

антропологічних аспектів управління. 

53. Які напрями є актуальними для філософсько-антропологічного дискурсу 

управління в новітню епоху?  

54. Чи має особистість значення в управлінському процесі в умовах 

універсалізації та глобалізації? 

55. Які викривлення отримує зміст управління в тоталітарних режимах? 

56. Що означає поняття "категоричний імператив" (за І. Кантом) і чи можна 

його застосувати до процесів управління?  

57. В чому сутність когнітивного моделювання? 

58. В чому сутність рефлексивного управління? 

59. Що таке сценарій  розвитку управлінської ситуації? 

60. Чим відрізняється рефлексивне управління від маніпулювання? 

 
 

7. Індивідуальні завдання  

Відповідно до навчального плану з навчальної дисципліни “Філософія 

права” курсові та дипломні роботи не передбачено. 

 

8. Методи навчання та контролю 
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Під час освітнього процесу використовуються такі методи навчання: 

словесні, наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове 

опитування, практична перевірка, тестовий контроль тощо. 
 

9. Критерії оцінювання результатів навчання  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок 

за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни. 

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних 

критеріїв і трансформування його і мінімальну позитивну оцінку 

використовуваної рейтингової шкали. 

 

10. Форми поточного та підсумкового контролю 

Методи контролю - усне та письмове опитування, практична перевірка 

виконаних завдань, тестовий та рейтинговий контролі. Контроль успішності 

здобувачів вищої освіти з кожної навчальної дисципліни поділяється на 

поточний і підсумковий контроль. 

Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і 

навичок з навчальної дисципліни використовують різні методи і форми 

контролю: 1) метод усного контролю: 2) метод письмового контролю; 3) метод 

тестового контролю; 4) метод програмованого контролю.  

Поточний контроль успішності навчанців – це систематична перевірка 

знань здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях 

відповідно до розкладу та відповідно до силабусу. Поточний контроль 

здійснюється на кожному семінарському занятті відповідно до конкретних 

цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що 

вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота 

курсанта (студента) щодо повноти виконання завдань, рівня засвоєння 

навчальних матеріалів, оволодіння практичними навичками аналітичної, 

дослідницької роботи та ін. 

Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень навчанців з 

метою оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що 

проводиться в період проміжної атестації у формі іспиту. Мета підсумкового 

контролю – виявити засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння 

навчального матеріалу, взаємозв'язок змісту навчального матеріалу, логіку 

його засвоєння тощо. 
 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій  

Обладнання, програмне забезпечення, яке використовується під час 

занять: інтерактивні засоби, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, 

інтерактивна дошка. Програмне забезпечення, за допомогою якого 

проводяться дистанційні навчання з дисципліни: Zoom, Viber, Telegram, 

Moodle, електронна пошта.  
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12. Перелік контрольних питань по темам 

 

ТЕМА № 1.  Філософія управління: предмет, об'єкт і завдання. 

 

1. Предмет та об'єкт філософії управління.  

2. Історико-логічний, онтологічний, гносеологічний, антропологічний 

аспекти предмета філософія управління. 

3. Філософія управління в системі філософських та юридичних наук. 

4. Основні питання та функції філософії управління. 

5. Як Ви розумієте поняття "суб’єкт управління" і "об’єкт управління"? 

6. В чому проявляється антропологічний вимір (аспект) предмету 

філософії управління. 

7. Дайте аналіз методу моделювання щодо обґрунтування концепції 

філософії управління. 

8. Проаналізуйте використання методологічного потенціалу західних та 

вітчизняних концепцій дослідження проблем управління. 

9. Обґрунтуйте гуманістичні чинники концепції філософії управління. 

10. Структура філософії управління 

 

ТЕМА № 2. Історія і сучасний стан філософського осмислення феномену 

управління 

1. Проблема управління у філософії стародавнього світу. 

2. Управління як особлива форма діяльності людини в античній філософії 

докласичного і класичного періоду. 

3. Обґрунтування управлінських функцій в філософії середніх віків та 

епохи Відродження. 

4. Філософські основи управління суспільством в філософії Нового часу. 

5. Сучасний  стан філософського осмислення феномену управління. 

ТЕМА № 3. Теоретико-методологічні засади соціального управління.  

 

1. Зміст методології філософії управління та її рівні. 

2. Основні структурні компоненти методології соціального управління. 

3. Класифікація та співвідношення методів, принципів та підходів до 

осмислення результативності соціального управління. 

4. Загальнометодологічні та специфічні принципи управлінської 

діяльності. 

5. Обґрунтуйте систему наукових методів соціального управління. 

6. В чому проявляється комплексне застосування загальнонаукових та 

соціальних методів щодо пізнання соціального управління? 

7. В чому проявляється застосування діалектичного методу щодо 

осмислення сутності соціального управління? 

8. Сформулюйте процедурну характеристику застосування 

антропологічного методу щодо аналізу сутності соціального управління. 

http://adhdportal.com/book_3057_chapter_9_Lekсіja_2._Mіsсe_problemi_upravlіnnja_suspіlstvom_vantichnіjj_fіlosofії.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_10_2.1._Upravlіnnja_jak_osobliva_forma_dіjalnostі_ljudini_v_antichnіjj_fіlosofіїdoklasichnogo_perіodu.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_10_2.1._Upravlіnnja_jak_osobliva_forma_dіjalnostі_ljudini_v_antichnіjj_fіlosofіїdoklasichnogo_perіodu.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_13_Lekсіja_3._Obgruntuvannja_upravlіnskikh_funkсіjj_v_fіlosofії_serednіkh_vіkіv_taVіdrodzhennja.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_13_Lekсіja_3._Obgruntuvannja_upravlіnskikh_funkсіjj_v_fіlosofії_serednіkh_vіkіv_taVіdrodzhennja.html
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9. Охарактеризуйте метод системного аналізу і системного синтезу. 

 

ТЕМА № 4. Моделі управління: онтологічні та гносеологічні виміри. 

 

1. Онтологічний вимір феномену управління.  Поняття моделі управління. 

2. Критерії типологізації управлінських систем. 

3. Теоретико-методологічні засади класифікації ліберального типу 

управління та його ознаки. 

4. Теоретико-методологічні засади класифікації тоталітарного типу 

управління та його ознаки. 

5. Теоретико-методологічні засади класифікації демократичного типу 

управління та його ознаки. 

6. Гносеологічний вимір феномену управління 

7. Гуманістичні засади концепції управління людськими ресурсами. 

 

ТЕМА № 5. Антропологічний та аксіологічний дискурси 

управлінської діяльності. 

1. Філософсько-антропологічні виміри ефективного управління. 

2. Управління як система відносин між людьми. Людина як об’єкт і 

суб’єкт управління.  

3. Перспективні види та тенденції відносин між суб’єктом і об’єктом в 

управлінських процесах майбутнього. 

4. Роль особистості в процесі управління. Поняття і типологія лідерства в 

управлінській діяльності. 

5. Філософсько-аксіологічні аспекти управлінського процесу. 

6. Цінності управлінської діяльності як система. 

7. Цілі управлінської діяльності та їх результативність і гуманістичний 

зміст. 

ТЕМА № 6. Філософські засади прийняття управлінських рішень. 
 

1 Типологія управлінських рішень та їх характеристика. 

2 Методика підготовки та прийняття управлінських рішень. 

3 Організаційно-правові аспекти прийняття управлінських рішень. 

4 Основні підходи до методології аналізу прийняття управлінських 

рішень в правоохоронних органах. 

5 Технології прийняття управлінських рішень та їх характеристика.  

6 Концепції еліт та їх відображення в управлінській діяльності. 

7 Типологія лідерства в управлінні та система управлінських ролей. 

8 Людиномірність управління як втілення його змісту та призначення. 

9 Сутність управлінського рішення та основні етапи його прийняття.  

10 Співвідношення мети і засобів в управлінському рішенні, його 

аксіологічно-антропологічні характеристики.  

11 Роль особистості в процесі управління. Поняття і типологія лідерства в 

управлінській діяльності. 
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12 Поняття моделі управління. Основні моделі прийняття управлінського  

рішення. 
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13. Рейтингова система оцінювання результатів навчання.  

13.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів 

вищої освіти 

Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон 

України «Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу 

освіту» формами організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 

2) самостійна робота; 3) практична підготовка; 4) контрольні заходи. 

Розподіл балів з яких формується рейтинг компетентності здобувача вищої 

освіти відбувається між поточним контролем (60 балів) та підсумковим 

контролем (40 балів). 

13.2. Рейтинг компетентності здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни 

Рейтинг компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни, 

що забезпечуються кафедрою включає рейтинг компетентності з навчальної 

роботи (аудиторна робота та самостійна робота) та рейтинг компетентності з 

підсумкового контролю (контрольні заходи). Що відповідає пропорції за 100-

бальною шкалою: максимальний рейтинг з навчальної роботи – 60 балів 

(мінімальна кількість 30 балів), максимальний рейтинг з підсумкового 

контролю – 40 балів. Якщо здобувачів вищої освіти не зміг отримати 

мінімальної кількості балів з навчальної роботи (30 балів) або його загальний 

рейтинг компетентності складає менше 60 балів він вважається таким, що має 

академічну заборгованість. 

Якщо здобувач вищої освіти виявляє бажання займатися науковою 

роботою то йому додатково до підсумкового рейтингу компетентності з 

дисципліни можуть бути зараховані бали наукової роботи. У разі зарахування 

додаткових балів за результатами наукової роботи загальний рейтинг 

компетентності здобувача вищої освіти з навчальної дисципліни не може 

перевищувати 100 балів1. 

13.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача вищої освіти 

Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається 

з аудиторної роботи (лекційні, семінарські заняття) та самостійної роботи. 

Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисциплін, що забезпечуються кафедрою здійснюється шляхом встановлення 

відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та виставлення балів від 0 

до 5. Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті 

вимірювань і обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, 

науково-педагогічний працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та 

існуючими критеріями (табл. 1).  

 

                                                
1Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість 

балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та 

самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35 

балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності 

курсанта (слухача, студента) 100 балів. 
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Таблиця 1  

Характеристика оцінювання рівня  

компетентності здобувача вищої освіти 

 
Бали Критерій оцінювання компетентності 

0 
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача вищої освіти 
відсутні знання навчального матеріалу або він відмовляється від 
відповіді. 

12 

Мінімальний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має 
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не 
здатен формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та 
тлумачити їхній зміст. Не може використовувати знання при вирішенні 
практичних завдань. 

23 

Задовільний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має 
безсистемні знання, допускає формально-логічні помилки при 
формулюванні понять, класифікаційних критеріїв та їхньому 
тлумаченні. Хаотично і невпевнено викладає матеріал, не здатен 
відділяти головне від другорядного, не може використовувати знання 
при вирішенні практичних завдань. 

3 

Достатній рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має базові 
знання з навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, 
класифікаційні критерії, але допускає інтерпретаційні помилки. Може 
виокремити ознаки явища та їх охарактеризувати (риси, властивості, 
аспекти). Відповідь надається за одним джерелом навчальної 
літератури. При відтворенні знань застосовує репродуктивний тип 
мислення, відсутнє системне викладення навчального матеріалу. Не 
вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності при 
використанні знань для вирішення практичних завдань. 

4 

Добрий рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має ґрунтовні 
знання навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні 
помилки. Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен 
використовувати знання для вирішення практичних завдань. Може 
охарактеризувати склад (зміст) явища (або внутрішню побудову явища) 
та його елементів. Може обґрунтувати призначення явища, яке 
конкретизується у його функціях (напрямках впливу на інші явища). 
Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та 
протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами 
навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та 
наведенням прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний 
тип мислення. 

5 

Відмінний рівень компетентності. Здобувач вищої освіти має 
системні знання глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в 
якому легко орієнтується, володіє категоріально-понятійним апаратом, 
вміє пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, 
висловлювати і обґрунтовувати свої судження. Може навести 

                                                
2Здобувачу вищої освіти слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний 

рейтинг компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
3Здобувачу вищої освіти слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний 

рейтинг компетентності і може привести до академічної заборгованості. 
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особливості інтерпретації правових явищ в різних теоріях, загальне та 
відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і в 
міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, 
простору). Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в 
Україні. Відповідь надається на основі знань державних програм, 
концепцій, проектів нормативно-правових актів, а також наукових 
досліджень вітчизняних та закордонних вчених. Даний рівень 
компетентності передбачає грамотний, логічний виклад відповіді (як в 
усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення. При 
відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення. 

Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти з 

дисципліни визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу 

здобувача вищої освіти отриманого на семінарських та практичних заняттях з 

урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом 

опанування навчальної дисципліни помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12) 

з округленням результату до цілого числа. 

Середньоарифметичний бал здобувача вищої освіти визначається шляхом 

додавання усіх балів отриманих на семінарських та практичних заняттях з 

урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи протягом 

опанування навчальної дисципліни поділених на кількість відповідей здобувача 

вищої освіти з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)4. При 

визначені середньоарифметичного балу здобувача вищої освіти необхідною 

умовою його зарахування є те, що відповідні бали мають бути отриманні 

здобувачем вищої освіти не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У 

разі невиконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал 

здобувача вищої освіти менший 2,5, здобувач вищої освіти вважається 

таким, що має академічну заборгованість і не допускається до підсумкового 

контролю.5 

13.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів вищої освіти 

Відповідно до навчального плану підсумковий контроль з навчальної 

дисципліни “Філософія права” передбачений у формі екзамену. 

Залік з перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що 

забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами 

підсумкового контролю які пропонуються здобувачу вищої освіти. 

Максимальна кількість балів з підсумкового контролю здобувачів вищої освіти 

становить 40 балів. Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати 
                                                

4Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для 

того щоб не мати академічної заборгованості здобувач вищої освіти має відповідати більше ніж на 50% занять 

тобто на 3 парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на 

другому занятті він не підготувався і отримав 0 балів (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті 

здобувач вищої освіти був у добовому наряді отримав Н яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому 

– 4 бали. Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок 

(3+0+4+3+4)÷5=2,8. Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача вищої освіти буде 2,8 × 

12 = 33,6 ≈ 34. 
5З метою спрощення обрахунку рейтингу компетентності з навчальної здобувача вищої освіти 

пропонується провести експеримент з електронним журналом в якому обрахунок повинен проводитись 

автоматично. Тобто науково-педагогічні працівники лише вносять бали до журналу, а рейтинг компетентності з 

навчальної роботи здобувача вищої освіти обраховується автоматично за визначеною формулою. 
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кількість здобувачів вищої освіти у навчальній групі не менше ніж на 5 

одиниць. 

Білети підсумкового контролю мають складатися з теоретичних і 

практичних питань. Білети підсумкового контролю мають відповідати таким 

вимогам: 

– кожне питання бажано розпочинати словами: обґрунтувати..., 

проаналізувати..., дати оцінку..., довести... тощо, щоб забезпечити перевірку 

вміння здобувачів вищої освіти використовувати набуті знання для вирішення 

практично спрямованих завдань; 

– складність білетів має бути приблизно однаковою і дозволяти здобувачу 

вищої освіти за час, відведений для відповіді, глибоко та повно розкрити зміст 

усіх питань; 

– при формулюванні завдань (питань) необхідно використовувати поняття, 

терміни, назви, позначення тощо відповідно до програми навчальної 

дисципліни. 

Кількість питань в білеті підсумкового контролю з навчальних дисциплін 

визначається кафедрою з урахуванням специфіки дисципліни6. 

Оцінювання компетентності здобувача вищої освіти під час підсумкового 

контролю здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за 

кожне питання. Виставляючи рівень компетентності, науково-педагогічний 

працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими 

критеріями(табл. 1). 

Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача вищої освіти 

визначається шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача 

вищої освіти отриманого за кожне питання білету підсумкового контролю 

помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату до цілого 

числа. 

Середньоарифметичний бал здобувача вищої освіти підсумкового 

контролю визначається шляхом додавання усіх балів отриманих за кожне 

питання білету підсумкового контролю поділених на кількість питань білету з 

округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)7. 

 

13.2.3. Рейтинг наукової роботи здобувача вищої освіти 
За результатами семестрової наукової роботи здобувача вищої освіти його рейтинг 

компетентності з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності 

такої роботи. 

                                                
6Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на 

самостійну роботу. 
7Наприклад, здобувач вищої освіти відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання 

отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно йогозагальний рейтинг з 

підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, 

здобувач вищої освіти відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 
4 бали, за трете 5 балів. Відповідно йог озагальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами 

складанняекзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32. Або ще приклад, здобувач вищої освіти відповідаючи на білет 

підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з 

підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((4+5)÷2)×8 = 36. 
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Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів вищої освіти нараховуються з 

урахуванням рівнів результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові 

бали визначаються згідно з таблицею (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень  

здобувача вищої освіти 

Результати творчої роботи здобувача вищої освіти 

Рівень 

результативності та 

додаткові бали 

Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, 

призове місце на конкурсі наукових робіт здобувачів вищої 

освіти факультету (інституту), приз за експонат на виставці 

курсантських (студентських) робіт, доповідь на 

факультетській (інститутській) науковій конференції та ін. 

І рівень, 

факультетський 

(інститутський) – 5 

балів 

Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття 

до розгляду заявки на патент та ін. 

ІІ рівень,  академічний 

– 10 балів  

Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, 

МВС декілька досягнень ІІ рівня, участь у 

республіканських виставках, національних олімпіадах, 

отримання державного патенту, заявка на закордонне 

патентування. 

III рівень, 

міністерський, 

міжвузівський – 15 

балів 

Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на 

міжнародних конференціях і семінарах, участь 

у міжнародних олімпіадах, конкурсах та виставках, 

отримання закордонного патенту. 

IV рівень, 

міжнародний 

– 20 балів 

 

13.3. Фіксація результатів компетентності здобувача вищої освіти 
Для занесення результатів компетентності здобувача вищої освіти у відомість обліку 

успішності, залікову книжку здобувача вищої освіти використовується таблиця 

співвідношення між рейтингом здобувача вищої освіти та ECTS оцінками (табл. 3). 

 

Розподіл балів для проведення іспиту 

 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумковий 

контроль 

Підсумкова кількість 

балів 

Мах 60% екзамен 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 
40% 100% 

10 10 10 10 10 10 
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Шкала оцінювання: національна та ESТС 

Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 відмінно   А відмінне виконання 

85-89 
добре  

B вище середнього рівня 

75-84 C загалом хороша робота 

66-74 

задовільно  

D непогано 

60-65 
E виконання відповідає 

мінімальним критеріям 

35-59 

незадовільно 

Fx необхідне перескладання 

1-34 
F необхідне повторне 

вивчення курсу 
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