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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

«Філософські проблеми державного управління» 
Курс 1 1 
Семестр 1 1 
Обсяг кредитів 3 1 
Обсяг годин, в тому числі: 90 30 

Аудиторні 20 2 
Модульний контроль 3 - 
Семестровий контроль - - 
Самостійна робота 60 28 

Форма семестрового контролю залік залік 
 

2. Статус дисципліни: вибіркова 
3. Мета та завдання навчальної дисципліни Поглиблене вивчення філософських 
засад державного управління у процесі забезпечення системності офіційної 
політики як на загальнодержавному, так і на регіональному та місцевому рівнях. 

 
4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною 

Всебічне засвоєння матеріалів курсу надасть студентам можливість знати: 
• філософські засади державного управління та місцевого самоврядування 

для аналізу та вирішення актуальних державотворчих проблем; 
• історію й основні етапи осмислення державно управлінської проблематики 

у рамках філософського знання в Україні та світі; 
• вплив світоглядних орієнтацій і політичних ідеологій на формування стилів 

державного управління та моделей місцевого самоврядування; 
• практику застосування філософського аналізу у галузі соціально-

економічної, гуманітарної, демографічної, екологічної тощо політики;   
уміти використовувати: 

• філософські категорії у галузі державного управління та місцевого 
самоврядування, сучасні методологічні підходи щодо їхнього застосування в 
системі державної політики на центральному та місцевому рівнях; 
• технології, стилі, форми й методи організації управлінської діяльності в 

роботі органів державної влади та місцевого самоврядування; 
визначати: 

• місце і роль різних філософських концепцій у формуванні світових 
парадигм державного управління та політичного керування;  

• необхідність застосування тих чи тих філософських концепцій і доктрин у 
вітчизняній системі державного та регіонального управління й місцевого 
самоврядування; 
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• ефективність наявних форм, стилів і методів діяльності органів влади за 
результатами аналізу відповідного вітчизняного й зарубіжного досвіду їхньої 
реалізації, виходячи із проголошених орієнтирів, цілей і завдань української 
державності; 

• основні напрями вдосконалення організаційного забезпечення державного 
управління та місцевого самоврядування у контексті філософського осмислення 
управлінської діяльності; 

розробляти: 
• плани, пропозиції (проекти) державних, регіональних і галузевих програм 

соціально-економічного та гуманітарного розвитку за результатами застосування 
філософського підходу до аналізу державної політики на основі методології 
конструювання перспективних моделей державно-управлінських рішень та 
керувати процесом планування та відповідними проектами;  

• пропозиції щодо вдосконалення чинних планів діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування на основі виявлених ознак їхньої 
недосконалості за результатами вивчення й аналізу ефективності діючих 
документів, існуючої практики регулювання суспільних відносин; 

• внутрішню нормативну документацію (накази, розпорядження) щодо 
виконання завдань міжнародних, державних, регіональних, галузевих, 
міжгалузевих програм і проектів розвитку шляхом застосування методів 
системного аналізу; 

• практичні рекомендації для органів державної влади та місцевого 
самоврядування, окремих посадовців і політичних лідерів щодо вибору ними 
ефективних інструментів і варіантів національного розвитку на основі методів 
порівняльного аналізу ступеня відкритості, прогнозованої стабільності та 
ефективності; 

• механізми реалізації стратегії, стратегічні плани інституції (органу 
державного управління або місцевого самоврядування), вимоги до її програми, 
засоби і методи аналізу зовнішніх і внутрішніх факторів при плануванні, 
забезпечення єдності мети, завдань і засобів реалізації програми діяльності 
інституції; 

аналізувати: 
• проблеми, потенційні можливості і напрями розвитку філософії державного 

управління і місцевого самоврядування в Україні; 
• хід упровадження різноманітних стратегічних концепцій, доктрин і підходів 

в управлінську практику, шляхи й методи вдосконалення його інституційного та 
правового забезпечення, конкретні управлінські рішення. 
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5. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання 

 
 
№ 

Курс 1 Семестр 1 
Всього годин у семестрі 90 

 
Теми 

 

   Кількість годин, з них: 
лекції семінар 

ські 
заняття 

практ. 
Лаб. 
Зан. 
(ПЗ, 
ЛЗ) 

інд. 
конс. 
роб. 

(ІКС) 

сам. 
роб. 
студ. 
(СРС) 

Примітка 

 Змістовий модуль 1.  
Теоретико-методологічні 

засади дисципліни 

        

1 Сутність і функції 
філософського знання в 
системі державного 
управління 

 
2 

 
 

 
 
 

  
4 

 
У, ПК, Т 

2 Філософський зміст основних 
категорій державного 
управління 

 
2 

 
 

 
 

  
4 

 
У, ПК, Т 

 Змістовий модуль 2. 
Історія становлення 
філософії державного 
управління як окремої галузі 
знання 

 
 
 

  
 
 

   

3 
 

Проблема держави і влади у 
давніх суспільствах 

2  
 

 
 

 4 У, ПК, Т 
 

4 Державницька філософська 
думка європейського 
Середньовіччя 

2  
2 

 
 

  
4 

 
У, ПК, Т 

 
5 Філософія держави у добу 

Відродження і Реформації 
 
2 

 
2 

 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

 
6 

Новочасна філософія 
державного управління 

 
2 

 
 

 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

 
7 
 

Плюралізм державно-
управлінських концепцій ХІХ–
ХХ століть 

 
2 

 
2 

 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

 Змістовий модуль 3. Ідеологія, 
технологія та стиль у 
філософії державного 

управління 

      

8 Поняття ідеології, технології 
та стилю у контексті сучасних 
дослідницьких підходів  

 
2 

 
 

 
 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

9 
 

Місце і роль ідеології та 
технології в системі 
державного управління 

 
2 

  
 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

10 Онтологія взаємозв’язку 
ідеології, технології та стилю в 

 
2 

 
2 

 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 
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управлінській діяльності    
11 Ідеологічні імперативи 

технології та стилю 
впровадження 
адміністративної системи 

 
2 

 
2 

 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

12 Ідеологія, технологія та стиль 
кадрового забезпечення 
державного управління і 
місцевого самоврядування   

  
2 

 
 
 

  
5 

 
У, ПК, Т 

 Всього годин: 90 22 12   56  
 
Форми контролю: усне опитування – У  

контрольні роботи – КР 
перевірка конспектів – ПК  
перевірка завдань для самостійної роботи – СР   
реферат  
 

6. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовний модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 
складають теми 1-2 

Тема 1. Сутність і функції філософського знання в системі державного 
управління 

Тема 2. Філософський зміст основних категорій державного управління  
 
Змістовий модуль 2. Історія становлення філософії державного 

управління як окремої галузі знання складають теми 3-7  
Тема 3. Проблема держави і влади у давніх суспільствах  
Тема 4. Державницька філософська думка європейського Середньовіччя 
Тема 5. Філософія держави у добу Відродження і Реформації 
Тема 6. Новочасна філософія державного управління 
Тема 7. Плюралізм державно-управлінських концепцій ХІХ–ХХ століть 
 
Змістовий модуль 3. Ідеологія, технологія та стиль у філософії державного 

управління і місцевого самоврядування складають теми 8-12 
Тема 8. Поняття ідеології, технології та стилю у контексті сучасних 
дослідницьких підходів Тема 9. Місце і роль ідеології та технології в системі 
державного управління і місцевого самоврядування 
Тема 10. Онтологія взаємозв’язку ідеології, технології та стилю в 
управлінській діяльності  Тема 11. Ідеологічні імперативи технології та стилю 
впровадження адміністративної системи  
Тема 12. Ідеологія, технологія та стиль кадрового забезпечення державного 
управління і місцевого самоврядування   
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IV. Плани лекцій 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 
Тема 1. Сутність і функції філософського знання в системі державного 

управління 
1. Філософія як галузь знання та її зв'язок із іншими науками.  
2. Сутність філософії державного управління та місцевого самоврядування як 
навчальної дисципліни.  
3. Місце і роль філософського підходу в управлінні суспільством і державою.  
4. Функції філософського осмислення державно-управлінської проблематики.  
5. Філософські основи розробки концепцій і доктрин державного управління. 

Література [7; 11; 15; 16; 32; 46; 62; 63] 
 

Тема 2. Філософський зміст основних категорій державного управління 
1. Становлення основних державно управлінських категорій у рамках загально 
філософського знання.  
2. Феномен влади.  
3. Держава як форма суспільної організації та філософська проблема.  
4. Філософське розуміння політики як мистецтва управління державою.  
5. Основні тенденції філософського осмислення політичних явищ. 

Література [1; 7; 8; 11; 15; 16; 32; 44; 59] 
 

Змістовий модуль 2. Історія становлення філософії державного 
управління як окремої галузі знання 

Тема 3. Проблема держави і влади  у давніх суспільствах 
1. Державно-управлінська думка у давніх цивілізаціях Близького Сходу.  
2. Вчення про державу у Давньому Китаї.  
3. Формування основних ідей філософії державного управління у Давній Індії.  
4. Влада, суспільство і держава у філософських концепціях античної Греції.  
5. Теорія і практика державного управління у республіканському та 
імператорському Римі. 

Література [5; 6; 19; 31; 34; 37–39; 47; 67] 
 

Тема 4. Філософія держави у добу Відродження і Реформації 
1. Особливості європейської політичної філософії пізнього Середньовіччя.  
2. Гуманізм як принцип політичного знання та державного управління. 
3. Державницька думка представників раннього (італійського) Відродження 
(Данте Аліг'єрі, Марсилій Падуанський, Нікколо Мак'явеллі).  
4. Політико-філософські ідеї пізнього (північного) Відродження та Реформації 
(Еразм Ротердамський, Мартін Лютер, Мішель де Монтень).  
5. Утопічні державно-політичні моделі Ренесансу (Томас Мор, Френсис Бекон, 
Томмазо Кампанелла).  

Література [20; 27; 34; 38; 40; 42; 50; 51; 66] 
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Тема 5 Новочасна філософія державного управління  
1. Передумови формування новочасної парадигми державознавства.  
2. Дослідження сутності та походження держави (Томас Гоббс, Гуґо Ґроцій, 
Бенедикт Спіноза).   
3. Державницька думка Просвітництва (Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Шарль Луї 
Монтескє, Йоган Гердер, Томас Джефферсон та ін.).  
4. Становлення буржуазної теорії "розподілу влад" як політичного принципу й 
державно-управлінської доктрини.  
5. Формування перших політичних ідеологій (ліберальної і консервативної).  
6. Питання державного управління у класичній німецькій філософії (Іммануїл 
Кант, Йоган Фіхте, Ґеорґ Геґель).   

Література [12–14; 21; 22; 25; 26; 28; 33; 60] 
 

  Змістовий модуль 3. Ідеологія, технологія та стиль у філософії державного 
управління і місцевого самоврядування 

Тема 6. Місце і роль ідеології та технології в системі державного 
управління і місцевого самоврядування   
1. Роль і значення ідеології в системі державного управління та місцевого 
самоврядування. 
2. Структурні елементи ідеології в державному управлінні та місцевому 
самоврядуванні. 
3. Моделі ідеології в державному управлінні.  
4. Фактори впливу на формування національної ідеології.  
5. Сутність та основні риси технології державного управління.  
6. Рівні технології державного управління.  
7. Стадії управлінського процесу.  
8. Технологізація видів діяльності державного управління та місцевого 
самоврядування. 

Література [10; 15; 17; 23; 24; 32; 45; 48; 58; 63] 
 
Тема 7. Ідеологічні імперативи технології та стилю впровадження 

адміністративної системи  
1. Сутність і особливості ідеологічних імперативів технології та стилю 
впровадження адміністративних реформ. 
2. Мета та завдання адміністративної реформи в Україні.  
3. Форми ідеології процесу реформування.  
4. Ідеологія запровадження в Україні адміністративної реформи.  
5. Модель запровадження адміністративної реформи в Україні. 

Література [10; 18; 22; 24; 25; 30; 35; 49; 56; 57] 
 

V. Плани семінарських (практичних, лабораторних) занять 
Тема 1. Державницька філософська думка європейського Середньовіччя 

1. Суспільні трансформації пізньої античності як передумова формування 
середньовічної державознавчої парадигми.  
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2. Християнська концепція влади.  
3. Філософія держави і права Августина Аврелія. 
4. Державницька доктрина Томи Аквінського.  
5. Єретичні християнські вчення про владу і державу.   

Література [2; 9; 11; 20; 34; 36; 38; 68] 
 

Тема 2. Плюралізм державно-управлінських концепцій ХІХ–ХХ століть         
1. Завершення промислового перевороту в Європі та його роль у еволюції 
осмислення фундаментальних питань державного управління.  
2. Глобальне поширення європейських державно-управлінських моделей: 
чинники та наслідки.  
3. Ідейна диференціація державницького знання у сучасну добу.  
4. Марксистське вчення про суспільство й державу.  
5. Лібералізм як управлінська практика.  
6. Консервативна традиція державного управління.  
7. Фашизм як політична ідеологія та стиль урядування.  

  Література [3; 18; 22; 25; 34; 43; 54; 65; 68; 70] 
 

Тема 3. Онтологія взаємозв’язку ідеології, технології та стилю в 
управлінській діяльності    
1. Сутність онтології взаємозв’язку.  
2. Особливості онтології взаємозв’язку в системі державного управління та 
місцевого самоврядування.  
3. Онтологічний зміст ідеології, технології та стилю.  
4. Лібералізм та консерватизм.  
5. Стратегічний стиль в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 

Література [7; 10; 15; 35; 41; 52; 53; 62; 64; 69] 
 

7. Контроль навчальних досягнень 
 
7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 2 2 4 4 
Відвідування семінарських 
занять 

1 1 1 4 4 

Відвідування практичних занять - - - - - 
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Робота на семінарському 
занятті 

10 1 10 4 40 

Робота на практичному занятті - - - - - 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

10 - - 2 20 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - 
Разом - 43 - 98 
Максимальна кількість балів:  171 
171:100=1,71. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,71 = 
загальна кількість балів. 

- 

 
7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
1. Розкрийте взаємозв'язок філософії із іншими гуманітарними науками. 
2. Окресліть сферу застосування філософського підходу в управлінській 
практиці. 
3. Розкрийте мету та завдання дисципліни "Філософія державного управління і 
місцевого самоврядування". 
4. У чому полягають основні функції дисципліни? 
5. Висвітліть місце і роль філософії в системі державного управління та 
місцевого самоврядування. 
6. Розкрийте сутність влади як характеристики людського суспільства. 
7. Окресліть проблему філософського аналізу інституту держави. 
8. Розкрийте сутність держави як форми суспільної організації та філософської 
проблеми. 
9. Проаналізуйте сучасні тенденції філософського пізнання у царині політики. 
10.  З'ясуйте роль держави як управлінського інституту. 
11.  Охарактеризуйте основні риси державно-управлінської думки 
рабовласницьких цивілізацій Давнього Сходу. 
12.  Проаналізуйте положення давньоіндійської науки управління державою. 
13.  Дайте порівняльну характеристику давньоіндійської та давньокитайської 
концепцій управління державою. 
14.  Що є ідейною основою державного управління в рабовласницькому Китаї? 
15. Назвіть характерні особливості римської системи державного управління. 
16.  Розкажіть про основні передумови зміни підходів до осмислення феномену 
держави у ранньому Середньовіччі. 
17.  Дайте загальну характеристику християнської державницької думки. 
18.  Визначте сутність філософської концепції держави Августина Аврелія.  
19.  Розкрийте зміст державницької доктрини Томи Аквінського. 



11 
 

20.  Що Ви знаєте про єретичну державницьку думку Європи? 
21. Висвітліть головні особливості пізньосередньовічної політичної філософії. 
22.  Розкрийте політичну та соціально-економічну сутність гуманізму. 
23.  Дайте порівняльну характеристику філософії держави в добу Відродження і 
Реформації. 
24.  Назвіть основні праці з філософії державного управління і місцевого 
самоврядування в добу Реформації. 
25.  Проаналізуйте політико-філософські погляди діячів пізнього (північного) 
Відродження. 
26.  Розкрийте загальні передумови формування нової парадигми державознавства 
у XVII–XVIII століттях.  
27.  Проаналізуйте теорію "розподілу влад" як політичний принцип і державно-
управлінську доктрину.  
28.  Розкажіть про особливості становлення та головні засади ліберальної 
ідеології.  
29.  Що Ви знаєте про погляди представників класичної німецької філософії у 
галузі управління суспільством і державою?  
30.  У чому полягає сутність просвітницьких концепцій держави? 
31.  Висвітліть значення промислового перевороту як чинника розвитку системи 
державного управління.  
32.  Визначте основні передумови та наслідки глобалізації й диференціації 
західної парадигми державницького знання.  
33. Дайте оцінку лібералізму як державно-управлінської практики.  
34.  Яким чином ліберальні концепції розглядають розвиток місцевого 
самоврядування? 
35. Розкрийте місце та роль системи місцевого самоврядування в марксистській 
концепції держави. 
36.  У чому полягає необхідність розробки проблем ідеології, технології та стилю 
у контексті сучасних дослідницьких підходів? 
37.  Розкрийте сутність концепції "ідеологічного детермінізму" (назвіть 
представників). 
38.  Наскільки модернізованим є підхід до розуміння ідеології, технології та 
стилю державного управління, запропонований Т. Моргентау? 
39.  Виділіть структурні елементи системи державного управління. 
40.  Проаналізуйте методологічні принципи співвідношення категорій державне 
управління і управління державою. 
41.  Чому на сучасному етапі розвитку українського суспільства ідеологія набуває 
нових форм впливу на вирішення стратегічних завдань держави? 
42.  Назвіть основні структурні елементи ідеології в державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні. 
43.  Розкрийте принципи розмежування понять національної ідеї та національної 
ідеології. 
44.  Назвіть основні рівні технології в системі державного управління та 
місцевого самоврядування. 
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45.  Чи забезпечує технологія державного управління розвиток системи 
державного управління? 
46.  Розкрийте онтологічний зміст взаємозв’язку ідеології технології та стилю в 
державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 
47.  У чому полягає національна специфіка розуміння ідеології, технології та 
стилю в державному управлінні і місцевому самоврядуванні? 
48.  Охарактеризуйте принцип "технократизму" у державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні. 
49.  Як, на Вашу думку, ідеологія може стати "арбітровим механізмом 
гармонізації" розбіжностей між різними гілками державної влади? 
50. Яким чином у перехідний період держави застосовується корпоративно-
демократичний стиль і чи є він ефективним? 
51.  У чому полягають особливості ідеологічних імперативів технології та стилю 
впровадження адміністративних реформ?  
52.  Назвіть структурні елементи технології запровадження адміністративної 
реформи. 
53.  Виділіть основні рівні ідеології запровадження в Україні адміністративної 
реформи. 
54.  У чому полягають ідеологічні імперативи запровадження адміністративної 
реформи? 
55.  Які Ви знаєте основні моделі впровадження адміністративної реформи в 
Україні? 
56.  Виділіть структурні елементи кадрового забезпечення державного 
управління. 
57.  Яким чином здійснюється просування по службі у "формі плавної 
спадковості"? 
58.  Дайте порівняльну характеристику кадрового забезпечення системи 
державного управління і місцевого самоврядування. 
59.  Охарактеризуйте кадрове забезпечення як необхідної складової ефективності 
державного управління. 
60.  Що таке пряме та опосередковане у наданні послуг населенню? 
 

 
7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування. 
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

− Із вибором однієї правильної відповіді; 
− На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
− Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по пам’яті; 
− Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
− Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
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Критерії оцінювання:  
- виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

 
7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Залік 
 

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю. 
 

1. Теоретико-методологічні засади дисципліни "Філософія державного 
управління і місцевого самоврядування".  
2. Специфіка викладання філософії державного управління та місцевого 
самоврядування як навчальної дисципліни. 
3. Формування категоріального апарату державного управління. 
4. Особливості становлення та розвитку основних державно управлінських 
категорій у рамках загальнофілософського знання.   
5. Становлення державницьких ідей у Давньому Світі. 
6. Теорія та практика державного управління в республіканському Римі. 
7. Державницька філософська думка європейського Середньовіччя. 
8. Єретичні вчення про державу. 
9. Філософія держави у добу Відродження і Реформації. 
10. Соціально-політичні утопії Ренесансу. 
11. Дослідження сутності та походження держави (Томас Гоббс, Гуґо Ґроцій, 
Бенедикт Спіноза).  
12. Державницька думка Просвітництва (Джон Локк, Жан-Жак Руссо, Шарль Луї 
Монтескє, Йоган Гердер, Томас Джефферсон та ін.).   
13. Становлення буржуазної теорії "розподілу влад" як політичного принципу й 
державно-управлінської доктрини.  
14. Формування перших політичних ідеологій (ліберальної і консервативної).  
15. Питання державного управління у класичній німецькій філософії (Іммануїл 
Кант, Йоган Фіхте, Ґеорґ Геґель). 
16.  Плюралізм державно-управлінських концепцій ХІХ–ХХ століть. 
17. Формування та диференціація європейської парадигми державного 
управління.  
18. Європейський фашизм як управлінська альтернатива.  
19.  Ідеологія досліджень в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 
20. Технологія дослідницьких підходів в сучасному державному управлінні та 
місцевому самоврядуванні. 
21. Місце і роль ідеології та технології в системі державного управління і 
місцевого самоврядування.   
22.  Сутність та структура технології місцевого самоврядування.  
23.  Стратегічний стиль в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 
24. Онтологічний зміст ідеології в державному управління та місцевому 
самоврядуванні. 
25.  Онтологія стилю в державному управлінні та місцевому самоврядуванні. 
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26. Ідеологічні імперативи технології та стилю впровадження в Україні 
адміністративної системи. 
27.  Державно-координаційна Рада із запровадження адміністративної реформи в 
Україні. 
28. Ідеологія кадрового забезпечення державного управління і місцевого 
самоврядування. 
29. Стиль у кадровому забезпеченні державного управління і місцевого 
самоврядування.   
30. Ідеологія надання управлінських послуг населенню органами місцевого 
самоврядування.  

 
7.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 
Відмінно 100-90 
Дуже добре 82-89 
Добре 75-81 
Задовільно 69-74 
Достатньо 60-68 
Незадовільно 0-59 
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