
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 

освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування»  

 

Освітнього рівня  бакалавр 

Спеціальності  281 «Публічне управління та адміністрування» 

Галузь знань  28 «Публічне управління та адміністрування» 

 

1. Назва освітньої компоненти   ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ 
                                                                                                   

 

2. Тип  основна                                                                                                                                                                             

 

3. Обсяг: 
Кредитів ECTS Годин 

За видами занять: 

Лекцій Семінар 
Практичних 

занять 

Лабораторних 

занять 

Самостійна 

підготовка 

3 90 30 30 - - 30 

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі 

Освітні 

компоненти, які 

передують 

вивченню 

1. Філософія 

2. Соціальна психологія 

3. Групова динаміка та комунікації 

Освітні 

компоненти, для 

яких є базовою 

1. Політологія та політтехнології. 

2. Профілактика і запобігання соціальних конфліктів.  

3. Адміністративний менеджмент 

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців: 

Компетенції відповідно до ОПП 

1.Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями  

2.Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій  
3.Здатність бути критичним і самокритичним 

4.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

5.Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел 

6.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності) 
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Компетенції відповідно до вимог роботодавців 

1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва та розв’язання конфліктів  

2. Здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування 

3. Здатність створювати позитивний імідж українського публічного управлінця на вітчизняному та міжнародному рівнях, використовуючи 

систему елементів професійної компетентності державного службовця  

4. Здатність ефективно застосовувати технології стратегічного управління людськими ресурсами в професійній діяльності публічного управлінця  

5. Здатність до аналітичної діяльності з управління інноваційною діяльністю в публічному управлінні  

6. Результати навчання відповідно до ОПП 

1.Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства 

2.Володіти інструментарієм та методологією проведення iнформацiйного аналiзу та ефективно їх використовувати в професійній діяльності  

3.Вміти формувати iнформацiйнi ресурси та знати процеси пiдготовки iнформацiйних продуктів в професійній діяльності 

7. План вивчення освітньої компоненти 

Змістовний 

розділ  
Вид заняття Тема  Знати Вміти  

План 

заняття 

Лекція, 

методична 

розробка 

Розділ 1. Управління в системі філософського аналізу 

 

Лекція 1 

Тема: Філософія 

управління: предмет, 

об'єкт, мета і завдання. 

1. Знання понятійно-

категоріального апарату 

філософії управління 

2. Знання онтологічного, 

антропологічного, 

епістемологічного та 

етичного аспектів 

управління як засобу 

гармонізації суспільних 

відносин.  

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

Лекція 2 

Тема: Історія та сучасний 

стан філософського 

осмислення феномену 

управління. 

Знання історичних етапів 

розвитку та сучасного стану 

філософського осмислення 

феномену управління. 
 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 3 

Тема: Управління як 

об’єкт філософського 

пізнання. 

Знання змісту основних 

понять, структури теорії 

управління та основних 

підходів до аналізу змісту 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 
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управлінської діяльності. 

Лекція 4 

Тема: Сучасна парадигма 

управління: зміст, 

специфіка, особливості  

формування. 

 

Знання змісту, специфіки та 

особливостей  формування. 

сучасної парадигми 

управління 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 5 
Тема: Системний аналіз 

управління соціумом 

Знання особливостей  

управління суспільними 

відносинами як цілісною 

соціальною системою.  

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 1 

Тема: Філософія 

управління: предмет, 

об'єкт і завдання.  
 

 

Уміння використовувати 

філософську методологію 

для розуміння суті 

управління.  

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 2 

 Тема: Історія та 

сучасний стан 

філософського 

осмислення феномену 

управління.  

 

Уміння здійснювати 

управлінські функції в 

сучасному суспільстві, 

враховуючи соціокультурні 

чинники 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 3 

Тема: Управління як 

об’єкт філософського 

пізнання.  

 

Уміння здійснити 

емпіричний та 

функціональний аналіз 

управлінської діяльності 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 4 
Тема: Сучасна парадигма 

управління 
 

Уміння впроваджувати в 

практику сучасні ефективні 

методи управління 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 5 
Тема: Системний аналіз 

управління соціумом 
 

Уміння здійснювати 

системний аналіз стосовно 

ефективного управління 

соціальними процесами 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 1. Філософія 

управління: предмет, 

об'єкт і завдання. 

 

1. Знання понятійно-

категоріального апарату 

філософії управління 

2. Знання онтологічного, 

антропологічного, 

Уміння при здійсненні 

управлінської діяльності 

мислити раціонально, 

послідовно і 

аргументовано 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 
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епістемологічного та 

етичного аспектів 

управління як засобу 

гармонізації суспільних 

відносин.  

Самостійна 

робота 

Тема 2. Історія та 

сучасний стан 

філософського 

осмислення феномену 

управління.  

 

Знання історичних етапів 

розвитку та сучасного стану 

філософського осмислення 

феномену управління. 
 

Уміння здійснювати 

управлінські функції в 

сучасному суспільстві, 

враховуючи соціокультурні 

чинники  

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 3. Управління як 

об’єкт філософського 

пізнання. 

 

Знання змісту основних 

понять, структури теорії 

управління та основних 

підходів до аналізу змісту 

управлінської діяльності. 

Уміння здійснити 

емпіричний та 

функціональний аналіз 

управлінської діяльності 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 4. Сучасна 

парадигма управління: 

зміст, специфіка, 

особливості  формування. 

 

Знання змісту, специфіки та 

особливостей  формування. 

сучасної парадигми 

управління 

Уміння впроваджувати в 

практику сучасні ефективні 

методи управління 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 5. Системний аналіз 

управління соціумом 

 

Знання особливостей  

управління суспільними 

відносинами як цілісною 

соціальною системою. 

Уміння здійснювати 

системний аналіз стосовно 

ефективного управління 

соціальними процесами 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Розділ 2. Основні засади філософського осмислення управління 

Лекція 6 
Тема: Онтологія 

соціального управління 

Знання механізму 

управління, структури 

управління, процесу і 

результату управління.  

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

    Лекція 7 
 Тема: Гносеологія 

соціального управління  

Знання суб'єктно-об'єктного 

змісту соціального 

управління.   
 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 8 
Тема: Наука в системі 

соціального управління  

Знання  особливостей 

функціонування науки і її 
 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie
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використання в системі 

соціального управління. 

rse/view.ph

p?id=928 

w.php?id=928 

Лекція 9 

Тема: Моделі 

управління: онтологічний 

та гносеологічний 

виміри. 

Знання  особливостей 

ліберального та 

тоталітарного типів 

управлінських систем 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 10 

Тема: Теоретико-

методологічні засади 

соціального управління. 

Знання теоретико-

методологічних засад 

соціального управління 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

Лекція 11 

Тема: Антропологічний 

та аксіологічний 

дискурси управлінської 

діяльності. 

Знання про антропологічні 

засади та соціокультурні 

передумови управлінської 

діяльності. 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 12 

Тема: Проблема свободи 

в соціальному 

управлінні. 
 

Знання онтологічних, 

гносеологічних та 

соціальних вимірів свободи. 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 13 

Тема: Аксіологічні 

проблеми філософії 

управління 

Знання про роль соціальних, 

духовних потреб, інтересів 

та загальнолюдських 

цінностей у визначенні 

пріоритетів управлінської 

діяльності. 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 14 

 Тема:  Філософські 

засади прийняття 

управлінських рішень 

Знання про онтологічні, 

гносеологічні, 

антропологічні та 

праксеологічні аспекти 

прийняття управлінських 

рішень. 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Лекція 15 

Тема: Проблема 

конфлікту у філософії 

управління. 

Знання про суть соціального 

конфлікту, управління ним 

та розв’язання його. 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 6 
Тема: Онтологія 

соціального управління  
 

Уміння визначити  мету, 

засоби, умови управління, 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
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властивості об'єкта 

управління 

rse/view.ph

p?id=928 

w.php?id=928 

Семінар 7 
Тема: Гносеологія 

соціального управління   

Уміння  використовувати 

загальнонаукові та 

креативні методи пізнання 

у професійній діяльності 

управлінця 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 8 
Тема: Наука в системі 

соціального управління 
 

 

Здатність застосовувати 

теоретичні знання для 
ефективної управлінської 

діяльності  

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

Семінар 9 

Тема: Моделі управління: 

онтологічний та 

гносеологічний виміри.  
 

Уміння використовувати 

різні моделі управління для 

ефективного здійснення 

управлінських рішень 

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 10 

Тема: Теоретико-

методологічні засади 

соціального управління.  

 

Уміння використовувати 

різні методи визначення 

ефективності управлінської 

діяльності.  

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 11 

Тема: Діалектика та її 

методологічне значення 

для наукового пізнання і 

аналізу соціального 

управління 

 

Володіння навичками 

системного підходу до 

вирішення професійних 

проблем 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

Семінар 12 

Тема: Антропологічний 

та аксіологічний 

дискурси управлінської 

діяльності. 

 

Уміння управляти 

явищами суспільного 

життя з точки зору їх 

сутності та значення у 

загальній культурі людства  

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 13 

Тема: Філософські засади 

прийняття управлінських 

рішень.  
 

Уміння співвідносити 

спеціально-наукові й 

технічні завдання з 

масштабами гуманістичних 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 
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цінностей 

Семінар 14 

Тема: Регулятивний 

механізм управлінської 

діяльності. 
 

Уміння здійснювати різні 

види соціального 

контролю. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Семінар 15 

Тема: Проблема 

конфлікту у філософії 

управління. 

 

Уміння використовувати 

функції управління у 

подоланні соціальних 

ризиків і конфліктів. 

Уміння брати  участь і 

відстоювати свої 

переконання в дискусіях 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 6. Онтологія 

соціального управління 

Знання механізму 

управління, структури 

управління, процесу і 

результату управління. 

Уміння визначити  мету, 

засоби, умови управління, 

властивості об'єкта 

управління 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема  7. Гносеологія 

соціального управління 

 

Знання суб'єктно-об'єктного 

змісту соціального 

управління.   

Уміння  використовувати 

загальнонаукові та 

креативні методи пізнання 

у професійній діяльності 

управлінця 

http://dl.dut

.edu.ua/cou
rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 8. Наука в системі 

соціального управління 

Знання  особливостей 

функціонування науки і її 

використання в системі 

соціального управління. 

Здатність застосовувати 

теоретичні знання для 
ефективної управлінської 

діяльності 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 9. Моделі 

управління: онтологічний 

та гносеологічний 

виміри. 

Знання  особливостей 

ліберального та 

тоталітарного типів 

управлінських систем 

Уміння використовувати 

різні моделі управління для 

ефективного здійснення 

управлінських рішень 

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 10. Теоретико-

методологічні засади 

соціального управління. 

Знання теоретико-

методологічних засад 

соціального управління 

Уміння використовувати 

різні методи визначення 

ефективності управлінської 

діяльності. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 11. Діалектика та її 

методологічне значення 

Знання про  

діалектику та її 

Володіння навичками 

системного підходу до 
http://dl.dut
.edu.ua/cou

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie
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для наукового пізнання і 

аналізу соціального 

управління 

методологічне значення для 

наукового пізнання і аналізу 

соціального управління 

вирішення професійних 

проблем 

 

rse/view.ph

p?id=928 

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 12. 

Антропологічний та 

аксіологічний дискурси 

управлінської діяльності. 

Знання про антропологічні 

засади та соціокультурні 

передумови управлінської 

діяльності. 

Уміння управляти 

явищами суспільного 

життя з точки зору їх 

сутності та значення у 

загальній культурі людства  

 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 13. Філософські 

засади прийняття 

управлінських рішень. 

Знання про онтологічні, 

гносеологічні, 

антропологічні та 

праксеологічні аспекти 

прийняття управлінських 

рішень. 

Уміння співвідносити 

спеціально-наукові й 

технічні завдання з 

масштабами гуманістичних 

цінностей 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема14. Регулятивний 

механізм управлінської 

діяльності. 

Знання про особливості 

регулятивних процесів в 

управлінській діяльності 

Уміння здійснювати різні 

види соціального 

контролю. 

http://dl.dut

.edu.ua/cou

rse/view.ph
p?id=928 

http://dl.dut.ed
u.ua/course/vie

w.php?id=928 

Самостійна 

робота 

Тема 15. Проблема 

конфлікту у філософії 

управління. 

 

Знання про суть соціального 

конфлікту, управління ним 

та розв’язання його. 

Уміння використовувати 

функції управління у 

подоланні соціальних 

ризиків і конфліктів. 

Уміння брати  участь і 

відстоювати свої 

переконання в дискусіях  

 

http://dl.dut
.edu.ua/cou

rse/view.ph

p?id=928 

http://dl.dut.ed

u.ua/course/vie
w.php?id=928 

8. Мова вивчення освітньої компоненти 

українська 

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти 

1. Гаєвська О.Б. Управління як соціальний феномен / О.Гаєвська. – К.: КНЕУ, 2009. – 160 с. https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20013  

2. 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. http://old.udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/Filosofiya_kurs%20lekciy_istoriya%20filosofii.pdf  

3. Зайченко О. І., Кузнецова В. І. Управління людськими ресурсами: навч. пос. /за наук. ред. О. І. Зайченко. – Івано� Франківськ, «Лілея�НВ», – 

2015. – 232 с. http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.pdf  

https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/20013
http://old.udhtu.edu.ua/public/userfiles/file/Filosofiya_kurs%20lekciy_istoriya%20filosofii.pdf
http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/uprav_l_resurs.pdf
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4. Культура управління : монографія / Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Крутій О. М, Пономарьов О. С., Харченко А. О. . – 

Харків: НУЦЗУ, 2018. – 218 с. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%

BD%D1%82%D1%8B/Downloads/%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%90%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0

%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%AF.pdf  

5. Управлiння людськими ресурсами: фiлософськi засади : навч. посiбник / пiд ред. В.Г. Воронкової ; [В.Г. Воронкова, А.Г. Белiченко, О.М. 

Попов та iн.]; Запорiз. держ. iнж. акад. К. : Професiонал, 2006. 567 с. https://westudents.com.ua/knigi/335-upravlnnya-lyudskimi-resursami-

voronkova-vg.html  

6. Конспект лекцій з курсу«Філософія науки - частина І» освітньо-наукової програми третього(доктор філософії ) рівня вищої освіти з усіх 

спеціальностей и форм навчання. Укладач Кравцов Ю.С.Кам’янське, ДДТУ, 2017 - 91 с  http://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/practic/7-16-kl32.pdf  

7. Безкоштовні електорнні підручники онлайн «Гуманітарні науки» (http://www.сhitalca.html).  

8. Додаткові філософські ресурси комп’ютерної мережі INTERNET (http://www.epistemelinks.com/link/PhiLink.html).  

9. Перелік основних довідників тематичних ресурсів з філософії у комп’ютерній мережі INTERNET (http://www.philosophy.ru/linx/ linx1.html).  

10. Посилання “The Perseus Project: An Evolving Digital Library on Ancient Greece” (http://www.philosophy.ru/linx/linx1.html).  

11. Посилання “Exploring Plato’s Dialogues”, а також сервер “Philosophy in Cyberspace” (http://www.philosophy.ru/linx/linx1.html).  

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою 

Поточний контроль – тестові завдання та завдання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Семестровий контроль – екзамен.  

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти 

Для проведення практичних занять з метою формування загальних та фахових компетенцій використовується спеціалізована навчальна 

лабораторія "Віртуальний офіс", яка оснащена сучасними комп’ютерами та ліцензійним програмним забезпеченням 
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