
 

 

 



 



1. Загальні відомості про навчальну дисципліну 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні закономірності, 

філософські засади і рушійні сили публічного управління та адміністрування, 

що зумовлюють поведінку людей і спільнот у всіх сферах суспільного життя. 

 

Мета й завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Філософія управління” 

є: формування у здобувачів вищої освіти науково-практичного підходу до 

управління, засвоєння концептуальних моделей сучасного публічного 

управління та адміністрування з подальшим застосуванням їх у практичній 

діяльності з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, 

забезпечення прав і свобод людини, незмінного, стабільного розвитку на основі 

світових та європейських стандартів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни “Філософія 

управління” є:  

вміння аналізувати і реалізовувати публічну політику, ефективно 

виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти 

інноваційним процесам у сфері публічного управління та адміністрування; 

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; формування у здобувачів вищої освіти системних 

та глибоких знань про об’єкт, предмет і методи філософії управління, її 

понятійно-категоріальний апарат; основні вітчизняні та зарубіжні школи 

управління, напрями, концепції управління. Крім того, в результаті вивчення 

курсу здобувачі вищої освіти повинні підвищити рівень правової, 

методологічної та політичної культури; вміти визначити ціннісно-нормативні 

принципи аналізу різних типів управління; формувати особисту політичну і 

громадянську позиції. 

Конкретні завдання навчальної дисципліни: 

- засвоєння сутності філософії управління як вищого рівня правової 

свідомості, її специфіки і місця в системі науки,  

- з’ясування ґенези філософії управління, її об’єкту, предмету, системи 

методів, основних функцій теоретичних конструкцій; розуміння ролі 

філософської рефлексії в засвоєні сутності управління як явища соціального і 

духовного буття людини, його специфіку і місце в системі культури;  

- засвоєння основних положень управлінських систем щодо професійної 

діяльності, розуміння її найзагальніших підстав соціальної відповідальності, 

правових та етичних норм, пов’язаних зі сферою вирішення практичних 

проблем публічного управління та адміністрування;  

- творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру 

й приймати продуктивні рішення у сфері управління, з урахуванням 
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особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-

технічного прогресу; 

- розвиток умінь аналізу проблем європейської та євроатлантичної 

інтеграції, а також застосування основних управлінських та філософсько-

правових категоріальних концептів для забезпечення прийняття оптимального і 

ефективного управлінського рішення; 

- набуття вмінь виявлення основних тенденцій розвитку публічного 

управління та адміністрування; 

- об’єднання методологічних можливостей філософського та 

управлінського підходів щодо актуальних проблем вдосконалення сфери 

публічного управління та адміністрування;  

- формування навичок творчого застосовування нормативно-правових 

актів, згідно з міжнародними стандартами прав людини;  

- розвиток умінь віднаходження сутнісних властивостей управлінських 

методів та їх застосування для виявлення, вирішення та попередження 

конфліктних ситуацій у сфері публічного управління та адміністрування. 

Пререквізити: прикладна логіка, українське ділове мовлення, мистецтво 

публічного виступу, психологія управління,. 

Постреквізити: державне та регіональне управління, публічне 

адміністрування, сучасні методології науково-управлінських досліджень, 

концептуальні підходи теорії управління, євроінтеграція та міжнародне 

публічне управління, публічне адміністрування, стратегічне управління в 

публічній сфері. 

 

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  

Програмні результати навчання: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу 

публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень. 
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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. 
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2. Структура навчальної дисципліни  

 

Найменування 

показників 

Характеристика навчальної дисципліни 

заочна форма здобуття вищої освіти 

д/б ксф 

Кількість кредитів ECTS 

– 3 

рік підготовки 

1 1 

Семестр 

1 1 

Загальна кількість годин 

– 90 

Лекції 

6 6 

Семінарські 

6 6 

Практичні 

- - 

Самостійна робота 

78 78 

Вид контролю 

залік залік 
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3. Тематичний план 

(для здобувачів вищої освіти ступеня магістра за заочною формою 

навчання) 

 

№ 

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

об'єкт і завдання. 
16 4 2 2  12 

2. 

Історія і сучасний стан 

філософського осмислення 

феномену управління. 

14     14 

3. 
Теоретико-методологічні засади 

соціального управління. 
17 3 2 1  14 

4. 
Моделі управління: онтологічні та 

гносеологічні виміри. 
15 1  1  14 

5. 
Антропологічний та аксіологічний 

дискурси управлінської діяльності. 
13 1  1  12 

6. 
Філософські засади прийняття 

управлінських рішень. 
15 3 2 1  12 

Всього годин 

 
90 12 6 6  78 

Форма підсумкового контролю: залік 
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4. Плани семінарських та практичних занять 
 

Інституційна (заочна) форма здобуття вищої освіти, 

за рахунок коштів державного бюджету, 

за кошти фізичних осіб 

 

ТЕМА № 1.  Філософія  управління: предмет, об'єкт і завдання (2 год). 

 

Навчальні 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. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття: 

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. Розробіть схему, яка б узагальнювала і систематизувала чинники 

виникнення, становлення і формування філософії управління як самостійної 

науки? 

5. Обґрунтуйте, для чого керівнику підрозділу, управлінцю знання філософії 

управління? 

 

ТЕМА № 3. Теоретико-методологічні засади соціального управління 

(1 год).  

 

Навчальні 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. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття: 

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

свою думку відповідно до можливостей застосування його концепції (чи 

окремих елементів) у сучасній управлінській діяльності. 

3. Методологічні основи управління в філософії Платона. 

4. Філософія Аристотеля як методологічна основа класичного управління. 

5. Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність управлінських 

кадрів падають нижче певного допустимого рівня, то про ефективну 

діяльність організації не може бути мови". 

 

ТЕМА № 4. Моделі управління: онтологічні та гносеологічні виміри 

(1 год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття: 

1. Онтологічний вимір феномену управління.  Поняття моделі управління. 

Критерії типологізації управлінських систем. 

2. Ліберальний тип управлінських систем. 

3. Тоталітарна система управління. 

4. Демократична система управління. 

5. Гносеологічний вимір феномену управління 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття: 

1. Типологія лідерства в управлінні та система управлінських ролей. 

2. В чому проявляється єдність гносеологічного, філософського і 

аксіологічного аналізу проблем управління персоналом? 

3. Охарактеризуйте особливості застосування методу моделювання в концепції 

управління людськими ресурсами. 

4. Чи може управління вважатися фундаментальною властивістю об’єктивної 

реальності? 

5. Розкрийте сутність існуючих підходів до розуміння сутності управління з 

позицій наявності і відсутності його цілей. 

 

ТЕМА № 5. Антропологічний та аксіологічний дискурси управлінської 

діяльності (1 год). 

 

Навчальні питання до семінарського заняття: 

1. Філософсько-антропологічні аспекти управлінської діяльності.  

2. Особистість та її роль в управлінні. Поняття і типологія лідерства в 

управлінському процесі.  

3. Ціннісні характеристики управління: системний вимір.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття: 

1. 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?  

2. Цінності управлінської діяльності як система. 

http://adhdportal.com/book_3057_chapter_12_2.3._Metodologіchnі_osnovi_upravlіnnja_v_fіlosofії_Arіstotelja.html
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3. Цілі управлінської діяльності та їх результативність і гуманістичний зміст.  

4. Обґрунтуйте гуманістичні засади демократичної системи управління.  

5. Людиномірність управління як втілення його змісту та призначення 

 

ТЕМА № 6. Філософські засади прийняття управлінських рішень (1 

год). 

 

Навчальні 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. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінарського заняття: 

1. Прокоментуйте соціальні та наукові наслідки застосування афоризму: 

"Кадри вирішують все". 

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

належним чином неорганізоване,  недосконале управління".  

3. Результативність соціального управління та управлінської діяльності в 

контексті загальнометодологічних принципів і підходів. 

4. Загальні принципи філософії управління. 

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

потенціал", "людський фактор". 

 

 

5.Завдання для самостійної роботи 

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

1. Методи і стиль мислення в сучасному управлінні. 

2. Функції управління в контексті подолання  соціальних ризиків і 

конфліктів. 

3. Концепції управління: класичний і сучасний підходи. 

4. Типи управління та управлінські ролі: проблема вибору. 

5. Філософія управління в системі філософських і юридичних дисциплін. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Обґрунтуйте необхідність для керівника організації, підрозділу як 

неформального лідера сформувати власну філософію управління? 

2. 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". 
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3. 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, есе: 

1. Зародження філософії управління в країнах Стародавнього Сходу 

2. Формування морально-етичних концепцій управління в Стародавньому 

Китаї 

3. Управління як особлива форма діяльності людини в античній філософії 

докласичного і класичного періоду. 

4. Теологічні основи управління в філософії Ісидора та Фоми Аквінського. 

5. Погляди філософів епохи Відродження на проблему ефективності 

управління. 

 

Завдання для самостійного вивчення: 

1. Охарактеризуйте філософський принцип, який був покладений Сократом 

в основу науки управління. Наведіть приклади його застосування 

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

держави повинні переважати над правами особи? Чому? 

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

управлінській діяльності. 

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

Тейлора і Файоля. Відповідь обґрунтуйте, через призму застосування у 

сучасній управлінській діяльності.  

5. Дайте характеристику визначення "людина як міра всіх речей". 
 
Практичні завдання: 

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
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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. 

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, есе: 

1. Теоретико-методологічні засади класифікації філософських концепцій 

соціального управління. 

2. Економічні, політичні, наукові передумови виникнення сучасних 

концепцій соціального управління. 

3. Зарубіжний досвід управління правоохоронними органами та можливості 

його застосування в Україні. 

4. Стратегія реформування кадрової політики в правоохоронних органах 

України.  

5. Детермінанти оптимізації ефективної кадрової політики.  

 

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. Проаналізуйте особливості філософських методів та їх вплив на 

понятійно-категоріальний апарат курсу філософія управління. 

5. 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 застосування його 

концепції (чи окремих елементів) у організації роботи підрозділу. 

2. Підготуйте бібліографічний аналіз авторів, наукових шкіл та напрямків 

управління людськими ресурсами 

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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3. Обґрунтуйте 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, есе: 

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. Поясніть вислів "Якщо професіоналізм і компетентність управлінських 

кадрів падають нижче допустимого рівня, то управлінський організм 

розвалюється як єдиний соціальний організм. 

3. Охарактеризуйте метод системного аналізу і системного синтезу. 

4. В чому проявляється єдність гносеологічного, філософського і 

аксіологічного аналізу проблем управління персоналом? 

5. Охарактеризуйте метод моделювання при аналізі 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. 

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.  
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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, есе: 

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. 

 

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. 
 
Практичні завдання: 

1. Обґрунтуйте, які цінності управління на сучасному етапі українського 

державотворення є базовими, а які другорядними. Складіть 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 
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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, есе: 

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. 

 

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. 

5. Охарактеризуйте метод системного аналізу і системного синтезу щодо 

аналізу оптимальності управлінських систем. 
 
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? 
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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. Індивідуальні завдання  

Відповідно до навчального плану з навчальної дисципліни “Філософія 

управління” курсових та дипломних робіт не передбачено, але до 

індивідуальних завдань, не передбачених навчальним планом, належать: 

написання рефератів, есе, аналіз проблемних ситуацій, виконання 

практичних завдань та завдань для самостійного вивчення, підготовка 

результатів власних досліджень до виступу на конференціях тощо. 

Метою індивідуальних завдань є поглиблення, узагальнення й 

закріплення знань, які здобувачі отримують під час навчання, а також 

застосування цих знань на практиці. Виконання індивідуальних завдань 

сприяє реалізації творчих здібностей здобувачів. 

 

7. Методи навчання  

Під час освітнього процесу використовуються такі методи навчання: 

словесні, наочні, практичні, інноваційні.  

 

8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів 

навчання 

Методи контролю – усне та письмове опитування, практична перевірка, 

тестовий контроль та рейтинговий контроль тощо. Поточний контроль може 

бути реалізований у формі виконання завдань, виступів на семінарських 

заняттях, проведення контрольних робіт, колоквіумів тощо. 

Контроль самостійної роботи здійснюється шляхом перевірки 

виконаних завдань на семінарських заняттях, написання рефератів, есе тощо. 

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. 
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Розподіл балів для проведення іспиту 

Аудиторна робота  

(поточне накопичення балів) 

Підсумкови

й контроль 

Підсумков

а кількість 

балів Мах 60% екзамен 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Самостійна робота 
40 % 100 % 

8 8 9 8 8 9 10 
 

 

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 

 

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає дисципліна  

 

Обладнання, програмне забезпечення, яке використовується під час 

занять: інтерактивні, мультимедійні проектори, комп'ютери планшети, 

інтерактивні дошки, методичне забезпечення, за допомогою якого 

забезпечується якість освітньої діяльності в НАВС.  

 

10. Перелік контрольних питань для підсумкового контролю з 

навчальної дисципліни 

 

1. Визначення принципів управління як підсистеми соціального управління. 

2. Основні моделі прийняття управлінського  рішення. 

3. Ієрархія методів та підходів до осмислення соціального управління. 

4. Основні вимоги до управлінського рішення. 

5. Ознаки тоталітарної моделі управління. 

6. Філософія управління різних країн: загальне і особливе. 

7. Ліберальний тип управлінських систем та його ознаки. 

8. Обґрунтування головних елементів стилю управління. 
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9. Методологія гуманістичного управління: адаптація і інтеграція 

філософської, загальнонаукової і частково наукової методології. 

10. Критерії типологізації управлінських систем. 

11. Загальнометодологічні та специфічні принципи управлінської діяльності. 

12. Теорія ідеальних типів управління Вільяма Оучі. 

13. Класифікація та співвідношення методів, принципів та підходів до 

осмислення результативності та ефективності соціального управління. 

14. Загальна характеристика моделі управління «7С» Пітера Друкера. 

15. Основні структурні компоненти методології соціального управління.  

16. Методи вивчення особистості управлінця в системі управлінських 

відносин. 

17. Тоталітарний стиль управління: основні характеристики та особливості 

прояву. 

18. Теорія «ситуаційного підходу» (Р. Моклер, У. Реддин, Ф. Фидлер). 

19. Ліберальний тип управлінських систем. 

20. Процесуальний, системний, ситуаційний, універсальний підходи щодо 

осмислення соціального управління. 

21. Демократична система управління. 

22. Критерії типологізації управлінських систем. 

23. Теорія управлення людськими ресурсами. (Е. Шейн, Р. Петерсон, Л. 

Трейси).  

24. Модель управління: визначення та типологізація. 

25. Ліберальний тип управлінських систем та особливості його прояву в 

«Русі за збагачення праці» (Ф. Герцберга).  

26. Діалектичний взаємозв’язок принципів управління і принципів 

правоохоронної діяльності. 

27. Принципи управління концепції «людських стосунків» (Е. Мейо, М. 

Фоллет.) 

28. Філософські засади управлінського вибору в типових і нестандартних 

ситуаціях.  

29. Теорія ідеального типу адміністративної організації («бюрократії») М. 

Вебера.  

30. Оптимальне управлінське рішення та його ефективна реалізація. Оцінка 

результатів управлінського рішення. 

31. Принципи теорії управління А. Файоля та основні засади концепції 

організаційної діяльності Г. Черча. 

32. Ефективність і доцільність як основні характеристики обґрунтованого 

управлінського рішення.  

33. Проблеми управління суспільством у класичній німецькій філософії. 

Розуміння системи управління людьми в філософії І.Канта 

34. Сутність управлінського рішення та основні етапи його прийняття.  

35. Емпіризм та раціоналізм — методологічна основа системи управління в 

XVII-XIX cт. 

36. Цілі управлінської діяльності: онтологічний та антропологічний зміст. 

http://adhdportal.com/book_3057_chapter_19_Lekсіja_5._Problemi_upravlіnnja_suspіlstvom_u_klasichnіjj_nіmeсkіjj_fіlosofії.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_21_5.2._Kantіvske_rozumіnnja_sistemi_upravlіnnja_ljudmi.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_21_5.2._Kantіvske_rozumіnnja_sistemi_upravlіnnja_ljudmi.html
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37. Сучасний стан філософського осмислення феномену соціального 

управління. 

38. Цінності управлінської діяльності як конкретно-історична система. 

39. Філософські основи управління в філософії Нового часу. 

40. Філософсько-аксіологічні аспекти управлінського процесу. Аксіологія 

управління. 

41. Обґрунтування управлінських функцій у філософії середніх віків та епохи 

Відродження. 

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

управлінській діяльності. 

43. Осмислення феномену управління у філософії стародавнього світу. 

44. Соціальне управління як система відносин між людьми. Людина як об’єкт 

і суб’єкт управління. 

45. Історико-логічний, онтологічний, гносеологічний, антропологічний 

аспекти предмету філософії управління. 

46. Філософсько-антропологічні виміри управління. Антропологія 

управління. 

47. Використання інституціональних, мотиваційних, інформаційних методів 

управління . 

48.  Філософія управління в системі філософських і юридичних наук.  

49. Рефлексивне управління як спосіб формування уявлень суб’єктів про 

управлінську ситуацію та сценарії розвитку управління. 

50. Предмет, об’єкт філософії управління. 

51. Передумови виникнення філософії управління як науки та її місце в 

системі філософського і юридичного знання. 

52. Адекватність цілей і засобів в процесі підготовки та виконання 

управлінських рішень. 

53. Когнітивне моделювання як спосіб проведення системного аналізу 

управління, формування оптимального сценарію управління. 

54. Зміст методології філософії управління та її рівні. 

55. Вплив філософії управління на формування та розвиток особистості 

управлінця. 

56. Основні питання та завдання філософії управління. 

57. Типи управління та управлінські ролі: проблема вибору. 

58. Р. Оуен — реформатор методології управління. 

59. Структура філософії управління. 

60. Типологія лідерства в управлінні та система управлінських ролей: 

проблема взаємообумовленості. 

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_9_Lekсіja_2._Mіsсe_problemi_upravlіnnja_suspіlstvom_vantichnіjj_fіlosofії.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_9_Lekсіja_2._Mіsсe_problemi_upravlіnnja_suspіlstvom_vantichnіjj_fіlosofії.html
http://adhdportal.com/book_3057_chapter_18_4.2._R._Ouen_—_fіlosof_і_reformator_menedzhmentu.html
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11. Рекомендована література 

 

Основна  

Підручники 

1. Актуал

ьні проблеми філософії ХХ-ХХІ століть. За заг. ред. д-ра філос. наук І. В. 

Карівця. Навчальний посібник. Л.: Львівська політехніка, 2021. – 240 с. 

2. Бех Ю.В. Філософія управління соціальними системами : монографія ; 

Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М. 

П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – 

623 с.  

3. Воронкова В. Г. Філософія гуманістичного менеджменту 

(соціальноантропологічні виміри): монографія / В. Г. Воронкова. – 

Запоріжжя : РВВ ЗДІА, 2018. – 254 с. 

4. Гвишиани Д. М. Организация и управление. – 6-е изд., перераб. – М.: Изд-

во МПУ им. Н. Э. Баумана, 2018. –332 с. 

5. Голубкова Л.Г., Розин В.М. Философия управления. – Изд-во МГТУ, 

2019. – 608с. 

6. Горлач Микола Іванович та Кремень Василь Григорович Політологія: 

наука про політику: Підручник для студ.ВНЗ  // МОН України  - Київ: 

ЦУЛ, - 2009р.  836с.  

7. Кохановский В. П. Философия и методология науки: Учебник для высших 

учебных заведений. – Ростов на Дону: Феникс, 2009. – 576 с. 

8. Кремень В.Г., Пазиніч С.М., Пономарьов О.С. Філософія управління: 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Національний технічний ун-т 

"Харківський політехнічний ін-т". – Вид. 3-те, доп. і переробл. - Х. : НТУ 

"ХПІ", 2018. – 524 с. 

9. Маршев В.И. История управленческой мысли: Уч. для вузов по экон. спец. 

/ В.И. Маршев: Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова, экон. Ф-т. - М.: 

Инфра-М, 2014. - 739 с.  

10. Теорія управління в органах внутрішніх справ: Навчальний посібник. – К.: 

КНТ, 2007. – 884 с. 

11. Щедровицкий Г.П. Методология и философия об управленческой 

деятельности: Основные понятия и принципы: Курс лекций / Г.П. 

Щедровицкий. - М.: Путь, 2013. - 284 с. 

 

Навчальні посібники 

1. Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст] : підручник / Ред.: 

О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми: Університет. кн., 2018. – 871 с.  

2. Беззубко Л.В., Зюнькін А.Г., Калина А.В. Управління трудовими 

конфліктами: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління 

персоналом. – К. : МАУП, 2004. – 256 с. 
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3. Воронкова В. Г. Менеджмент у державних організаціях: Навч. посіб. – 

К.: "Професіонал", 2009. – 256 с.  

4. Герасимчук А.А., Тимошенко З.I., Шейко С.В. Фiлософськi основи 

менеджменту i бiзнесу : Курс лекцiй : Навч. посiб. / А.А. Герасимчук, 

З.I. Тимошенко, С.В. Шейко ; Укр.-фiн. iн-т менеджменту i бiзнесу. - К. 

: Укр.-фiн. iн-т менеджменту i бiзнесу, 2008. – 120 с.  

5. Завєтний С. О. Курс лекцій з історії філософії управління: навч. посіб. 

для студ. вищ. навч. закл. / Харківський національний технічний ун-т 

сільського господарства ім. Петра Василенка; Кафедра ЮНЕСКО 

"Філософія людського спілкування", філософії і історії України. – Х. : 

[ХНТУСГ], 2009. – 319 с. 

6. Катренко, А. В. Прийняття рішень: теорія та практика [Текст] : 

підручник / А. В. Катренко, В. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. – 

Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 447 с.  

7. Ключник Р.М. Політичний аналіз. Політична кризологія [Текст] : навч. 

посіб. / Р. М. Ключник ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпро : Ун-т ім. 

Альфреда Нобеля, 2019. - 83 с. 

8. Нагаєв В. М. Публічне адміністрування. – Х. : ХНАУ, 2018. – 278 с.  
9. Практикум з державного управління: Навч. посібник  // Київ. регіон. 

центр АПН України; Під заг. ред. Н.Р. Нижник, О.Д.Крупчана  - К.: - 

2000р.  217с.  

10. Сердюк О.Д. Теорія та практика менеджменту: Навч. посіб. – К.: ВД 

"Професіонал", 2018. –414 с. 

Додаткова література 

Монографії 

11. Абчук В.А., Гелих О.Я. Философия и теория управления: учебное 

пособие. – СПб.: Книжный Дом, 2014. 348с. 

12. Алехин В.В., Алехина Л.В., Бурега В.В., Поважный С.Ф. Философия 

управления (социально-гуманитарные проблемы): Монография / Под 

общ. ред. В.В.Алехина / Алехин В.В., Алехина Л.В., Бурега В.В., 

Поважный С.Ф. – Донецк: ДонГАУ, 1999. – 294 с. 
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