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ВСТУП 
Робоча програма вивчення навчальної дисципліни "Філософія управління" 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
спеціальності "033 філософія" 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є філософсько-методологічні 
засади управління як фундаментальна властивість об’єктивної реальності та 
універсальний принцип організації й розвитку природного і соціального буття. 

Міждисциплінарні зв’язки: Філософія, соціальна філософія, філософська 
антропологія, етика,  філософія економіки, історія філософії.. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Історико-теоретичний. 
2. Теоретико-пізнавальний. 
 
1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Метою навчальної дисципліни є опанування студентами системи знань про 

всебічний зв’язок і взаємодію людини та суспільства в управлінському процесі 
як суб’єктів й об’єктів управлінської діяльності.  

Завдання навчальної дисципліни:  
• розглянути теоретичні та методологічні основи організації управління як 

соціального процесу;  
• ознайомити студентів з управлінням як особливою формою соціальної 

діяльності людини в суспільстві;  
• з’ясувати сутність, природу, характер соціального управління, розкрити 

закономірності його функціонування в суспільстві;  
• сформувати уміння та навички методологічного аналізу управлінської 

діяльності;  
• проаналізувати гносеологічні засади управління як пізнавального процесу;  
• показати місце і роль людини в управлінському процесі. 
Вище зазначені мета та завдання, будуть реалізовані після досягненні 

наступних результатів навчання: 

Знати: 

-  класичний, некласичний і постнекласичний типи філософської 
раціональності, представленої в історії управлінської думки; 

-  філософські підстави управлінської діяльності, їх основні поняття і 
категорії; 



-  основи філософії рефлексивного управління. 
Вміти: 

-  виявляти граничні світоглядні підстави управлінської діяльності; 
-  визначати філософський зміст універсалій культури управління; 
Володіти: 

- володіти елементарними навичками філософської рефлексії; 
- володіти первинними навичками філософської рефлексії в управлінні 

критичними ситуаціями. 
В результаті вивчення навчальної дисципліни «Філософія управління» 

магістр повинен набути компетенції: критичності і самокритичності, 
вправності мислення, креативності, інтелектуальної комунікації, докладного 
розуміння філософії управління. 

Сучасний етап в розвитку суспільства характеризується поширенням 
гуманістичних тенденцій, що зумовлює зростання ролі філософських дисциплін 
в системі гуманітарних наук і вітчизняної вищої освіти. Зростає також значення 
цих дисциплін у процесі утвердження в суспільстві цінності права, свободи, 
рівності та справедливості, а також задля ефективної організації управлінської 
діяльності на основі зазначених цінностей. 

Послідовність і зміст тем, визначених навчально-тематичним планом, 
забезпечують логічно-впорядковане вивчення дисципліни. Основні питання 
курсу розкриваються на лекціях, після чого закріплюються та поглиблюються 
на семінарських заняттях та в результаті самостійної роботи студентів. 

2. СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ».  

Курс: підготовка магістрів,  Напрям, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
навчальної  дисципліни 

Кількість кредитів ECTS:   4 

 

Змістових модулів: 2 

 

Загальна кількість годин:  
120 

 

Тижневих годин: 2 

Шифр та назва напряму  

 (наприклад: 033 Філософія) 

Шифр та назва спеціальності 
(наприклад: 033 філософія) 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  

 магістр 

 

Обов’язкова 

Рік підготовки: 1 

Семестр:2 

Лекції: 20 год 

Практичні: 10 годин  

Самостійна робота: 90 
годин 

Вид контролю:  залік 



 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 години____4___ кредити 

ECTS 
3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Модуль 1. 
Тема 1. Філософія управління як навчальна дисципліна 
Філософія управління як тип інтелектуальної діяльності. Філософія 

управління: концепція, об'єкт, предмет. Суб’єкт та об’єкт управління. Типи 
управління. Роль потреб та інтересів у формуванні мотивів і цілей управлінської 
діяльності. Основні аспекти аналізу сутності управління (цільовий, 
структурний, функціональний, змістовний, організаційний, 
соціальнопсихологічний, морально-етичний). Підходи до розуміння сутності 
управління. 

Тема 2. Управлінські ідеї в історії філософії 
Місце проблеми управління суспільством в античній філософії. Управління 

як особлива форма діяльності людини в філософії Сократа. Класифікація форм 
державного управління у філософії Платона. Метрологічні основи управління в 
філософії Аристотеля. Місце управлінських функцій у філософії середніх віків 
та епохи Відродження. Теологізація системи управління суспільством в середні 
віки. Секуляризація управлінських функцій у філософії Відродження. 
Філософські основи управління суспільством у філософії Нового часу та 
Просвітництва. Р. Оуен – філософ і реформатор менеджменту. Проблема 
управління суспільством у німецькій філософії ХVІІІ-ХІХ ст. Система 
управління у філософії І. Канта. Фіхтеанська філософія діяльності та 
управлінський процес. Взаємозалежність керівника і підлеглого у філософії Г. 
Гегеля. 

Тема 3. Плюралізм управлінських концепцій ХІХ–ХХ ст. 
Зарубіжні теорії філософії управління. Школа наукового управління (Ф. 

Тейлор, Френк і Ліліан Гілберт, Г. Гантт, Г. Емерсон). Класична школа (А. 
Файоль). Школа людських відносин (Е. Мейо). Кількісна школа (Д. Марч, Г. 
Саймон, Р. Акофф, Д. Вудворд, Д. Томпсон, Н. Лоуренс). Порівняльна 
характеристика японської та американської моделі менеджменту. Теорії 
лідерства. Теорії стилю керівництва. Марксистське вчення про суспільство й 
державу.  Лібералізм як управлінська практика. 

 
 



 
Модуль 2. 

Тема 4. Соціально-філософська сутність управління 
Філософські аспекти взаємозв’язку управління та інформації. Роль 

соціального управління в розвитку суспільства.  Сутність поняття інформації. 
Проблеми і суперечності управління в соціальних системах. 

Тема 5. Соціальне управління 
Природа і сутність суперечностей соціального управління. Суперечності 

управління в соціальних системах. Філософські аспекти проблеми підготовки 
фахівців. Основні проблеми соціального управління. Сучасність і проблеми 
соціального управління. 

Тема 6. Управління як соціальний процес. Управлінська діяльність 
Поняття та сутність управлінського рішення, його типологізація та 

класифікація. Головні моделі та технології прийняття управлінського рішення.  
Основні етапи прийняття управлінського рішення. Світоглядно-методологічні 
засади прийняття правильного управлінського рішення. Основні методи 
прогнозування: класифікація прогнозів. Евристичні методи обґрунтування й 
прийняття рішень. Політичні рішення: сутність, технології прийняття і 
впровадження. 

Тема 7. Управління як пізнавальний процес: епістемологічні засади 
Гносеологічний вимір феномену управління. Когнітивне моделювання як 

спосіб проведення системного аналізу ситуації, так і синтезу сценаріїв 
управління її розвитком. Рефлексивне управління як спосіб формування уявлень 
суб’єктів про ситуацію, яка відбиває певну інформацію про ситуацію та 
сценаріїв розвитку ситуацій у напрямку, бажаному для управляючого суб’єкта з 
використанням інституціональних, мотиваційних, інформаційних методів 
управління. Онтологічні, гносеологічні, антропологічні, аксіологічні та 
праксеологічні аспекти прийняття управлінських рішень. 
Тема 8.  Людина в соціальному управлінні 

Людина як суб’єкт і об’єкт управління. Гуманістичні підвалини 
взаємовідносин між суб’єктом і об’єктом управління. Людина, індивід, особа, 
особистість як категорії (загальні поняття) антропологічного дискурсу в 
філософії управління. Теорія управління людськими ресурсами. (Е. Шейн, Р. 
Петерсон, Л. Трейсі). Школа «соціальних систем». Г. Саймон. 

Тема 9. Філософський зміст основних категорій управління  



Політичне, соціальне та економічне управління як стимулюючий елемент 
соціальних змін. Феномен влади. Держава як форма суспільної організації та 
філософська проблема. Філософське розуміння політики як мистецтва 
управління. Основні тенденції філософського осмислення політичних явищ 
управління. 

Тема 10. Онтологія взаємозв’язку ідеології, технології та стилю в 
управлінській діяльності 

Онтологічний вимір феномену управління. Поняття моделі управління. 
Критерії типологізації управлінських систем. Гносеологічний вимір феномену 
управління. Співтворча модель управління: можливість індивідуального 
самовираження, створення надійних і стійких засобів керування, наявність 
механізмів, що забезпечують рівність можливостей усіх, забезпечення умов для 
позитивного саморозвитку як організації, так і кожного її члена, «перспективна 
рефлексія», реалізації принципу полілогічності.  

 
4.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
Теми  Лекції Практичні, 

семінарські 
Самостійна 
робота 

Всього годин Форма 
контролю 

Модуль І 

Тема 1. Філософія 

управління як 

навчальна 

дисципліна 

2 2 9 13 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 2. Управлінські 

ідеї в історії 

філософії 

2  9 11 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 3. Плюралізм 

управлінських 

концепцій ХІХ–ХХ 

ст. 

2 2 9 13 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Модуль ІІ 

Тема 4. Соціально-

філософська сутність 

управління 

2 2 9 13 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 5. Соціальне 

управління 

2  9 11 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 



Тема 6. Управління 

як соціальний 

процес. Управлінська 

діяльність 

2 2 9 13 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 7. Управління 

як пізнавальний 

процес: 

епістемологічні 

засади6 

 

2  9 11 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 8.  Людина в 

соціальному 

управлінні 

2 2 9 13 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 9. 

Філософський зміст 

основних категорій 

управління  

2  9 11 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Тема 10. Онтологія 

взаємозв’язку 

ідеології, технології 

та стилю в 

управлінській 

діяльності 

2  9 11 Відповідь, 
Перевірка 
консп. 
 

Всього: 20 10 90 120  

 
5. ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ  З КУРСУ "ФІЛОСОФІЯ УПРАВЛІННЯ". 

1. Предмет «Філософії управління» як навчальної дисципліни.  
2. Філософські засади науки управління. 
3. Філософія управління як прикладна філософська дисципліна 
4. Філософська рефлексія як метод філософії управління. 
5. Мета і основні завдання курсу «Філософія управління». 
6. Критика застарілих понять теорії управління. 
7. Уточнення концептуального апарату теорії управління. 
8. Роль філософії в управлінській діяльності. 
9. Філософський аспект управлінської діяльності. 
10. Що дає філософія управління? 
11.  Соціальне управління епохи Стародавнього світу. 



12.  Спеціалізація управлінської діяльності – управління як мистецтво 
(Античність, Середньовіччя і Новий час). 

13. . Наукове управління початку ХХ століття. 
14.  Загальнокультурний сенс поняття «управління». 
15.  Об'єктивна природа (походження) управлінської діяльності. 
16.  Структурні елементи управлінської діяльності (її елементарні 
дії, функції). 
17.  Методологічні функції управлінських дій. 
18.  Продуктивна здатність самоврядування. Синергія як міра розвитку 
19.  Ухвалення рішення як заключний акт самосвідомості людини в культурі. 
20.  Творчий сенс рефлексивного управління. 
21.  Рефлексивне походження управлінської синергії. 
22.  Зовнішнє рефлексивне управління критичними ситуаціями. роль 

філософської рефлексії в цьому. 
23.  Основні завдання рефлексивного осмислення критичної ситуації  

суб'єктом зовнішнього управління. 
24.  Основні цикли філософсько-методологічної рефлексії над стратегіями 

управління критичними ситуаціями. 
25.   Роль зовнішньої філософської рефлексії в управлінні екстремальними 

ситуаціями. 
26.  Роль визначальною філософської рефлексії в управлінні ситуаціями 

невизначеності. 
27.  Філософські проблеми інформаційної безпеки прийдешньої середовища. 
28.  Управління як об’єкт філософського аналізу 
29. Концепція «гуманного управління» Конфуція 
30. Типи управління та управлінські ролі: проблеми вибору 
31. Принципи теорії управління А. Файоля. 
32. Теорія ідеального типу адміністративної організації  М. Вебера 
33. Плюралізм управлінських концепцій ХІХ–ХХ ст. 
34. Лібералізм — ідеологія буржуазного суспільства. 
35. Філософія влади Нікколо Макіавеллі. 
36. Держава як управлінський інститут. 
 
6.  САМОСТІЙНА  РОБОТА  СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота здійснюється з метою поглибленого засвоєння 

навчального матеріалу, визначеного для самостійних занять: підготовка до 



наступних занять та контрольних заходів; формування у студентів навичок та 
вмінь самостійної пізнавальної діяльності та здатностей до критичного 
мислення. Даний вид роботи студента забезпечує формування самостійності як 
важливої риси особистості студента.  Зміст самостійної роботи студента 
визначається робочою програмою навчальної дисципліни, відповідними 
методичними матеріалами, завданнями, рекомендаціями викладача. Самостійна 
робота студента є одним із завершальних видів навчальної діяльності студента 
та має дві цілі: формування самостійності студента і розвиток здібностей, знань, 
вмінь здобувача освітніх послуг. 

Мета цих методичних матеріалів і полягає в тому, аби спрямувати працю 
студентів, пробудити у них бажання самостійного осмислення найважливіших 
теоретико-методологічних питань. Самостійна робота студента забезпечується 
відповідними інформаційно-методичними засобами: підручниками, навчально-
методичними посібниками,  хрестоматіями, методичними вказівками з 
організації самостійної роботи. СРС  складається з  питань, проблемно-
пошукових ситуацій, які й покликані активізувати розумову діяльність. 
Відповідь на кожні вправу, тест чи запитання формується на основі вивчення 
відповідних розділів підручника чи посібника, першоджерел.  

Формою контролю за якістю самостійного накопичення знань з курсу  
«Філософія управління» можуть бути реферативні праці, контрольні роботи, 
участь студентів у роботі на семінарських заняттях, наукових конференціях. 
Перелічені форми вияву ефективності самостійної роботи студентів не лише 
поглиблюють знання з філософсько-політичної тематики та стимулюють їх 
інтерес до подібних знань, виробляючи навички наукового пошуку, а й в цілому 
сприяють підвищенню загального рівня інтелектуальної, а отже й професійної 
підготовки студентів. 

Теми  самостійної роботи 
1. У чому полягає сутнісна специфіка філософського знання?  
2. Розкрийте взаємозв’язок філософії з іншими гуманітарними науками. 
3. Виділіть предмет та об’єкт дисципліни 
4. У чому полягають основні функції дисципліни? 
5. Охарактеризуйте філософські основи концепцій управління 
6. Розкрийте сутність влади як характеристики людського суспільства. 
7. Розкрийте сутність плюралізму. 
8. Що ви знаєте про погляди представників класичної німецької філософії у 

галузі управління суспільством і державою? 



9. Покажіть місце держави у філософії томізму. 
10. Здійсніть джерелознавчий аналіз категорій ідеології, технології та стилю.  
11. Наскільки модернізованим є підхід до розуміння ідеології, технології та 

стилю управління, запропонований Т. Моргентау? 
12. Розкрийте принципи розмежування понять національної ідеї та 

національної ідеології. 
13. Від чого залежить ефективність ідеології?  
14. Які фактори впливають на характер управлінської технології? 
15. У чому полягає сутність онтології взаємозв’язку? 
16. Розкрийте сутність демотивуючого стилю управління. 
 
7. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 
1. Філософські засади науки управління. 
2. Управління як об’єкт філософського аналізу.  
3. Проблема управління у філософії стародавнього світу. 
4. Концепція «гуманного управління» Конфуція. 
5. Методологічні основи управління в філософії Аристотеля. 
6. Емпіризм та раціоналізм — теоретична основа системи управління в 

XVII-XIX cт. 
7. Типи управління та управлінські ролі: проблеми вибору. 
8. Екзистенційні виміри управлінських процесів. 
9. Роль соціальних, духовних потреб, інтересів та загальнолюдських 

цінностей у визначенні пріоритетів управлінської діяльності. 
10.  Принципи теорії управління А. Файоля. 
11. Теорія ідеального типу адміністративної організації  М. Вебера. 
12. Секуляризація управлінських функцій в філософських поглядах 

мислителів Відродження. 
13. Антропологічний та аксіологічний дискурси управлінської діяльності 
14. Філософські засади прийняття управлінських рішень. 
15. Поняття ідеології, технології та стилю у контексті сучасних 

дослідницьких підходів. 
16. Формування та диференціація європейської парадигми державного 

управління. 
17. Плюралізм управлінських концепцій ХІХ–ХХ ст. 
18.  Лібералізм — ідеологія буржуазного суспільства. 
19. Філософія влади Нікколо Макіавеллі. 



20. Соціально-політичні утопії Ренесансу. 
21. Філософія управління у добу Відродження і Реформації. 
22. Держава як управлінський інститут. 
 
8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ 
 

Модулі 

Види роботи   

Модуль1 

(балів) 

Модуль2 

(балів) 

 

Разом 

(балів) 

 

Лекції 

 

5 4 9 

Практичні 

 

28 14 41 

Самостійна робота 8 4 12 

Підсумковий 

контроль 

  10 

Всього   72  

Семестровий 

контроль 

залік  До 28  балів 

 
9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:  
90–100 балів – відмінно (А);   
83–89  балів – дуже  добре (В);  
75–82 балів  – добре  (С);  
68–74 балів  – задовільно  (D); 
60–67 балів  – достатньо  (E); 
35–59 балів – незадовільно  з можливістю повторного складання (FX);  
1–34  балів  – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 
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