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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Реформування суспільного життя України, становлення демократичної, 

правової, соціальної держави, багатопартійності та інших демократичних 

інститутів у процесі трансформації українського суспільства вимагають 

підготовки нового покоління аналітиків, консультантів, експертів, викладачів, 

організаторів для системи державного управління, партій, рухів, засобів 

масової інформації, центрів, фондів та інших структур, системного підвищення 

їхньої кваліфікації. Нині в Україні практично не вироблено кваліфікаційного 

аналізу державної політики та механізмів впровадження політики у зв’язку з 

відсутністю як методик, наукової та навчально-методичної літератури, так і 

спеціально підготовлених фахівців. Це складне й відповідальне завдання, від 

вирішення якого безпосередньо будуть залежати наші успіхи в усіх сферах 

життєдіяльності українського суспільства. 

Державно-управлінська діяльність відіграє надзвичайно важливу роль у 

суспільному житті, соціально-економічних та суспільно-політичних 

перетвореннях України. Саме вона покликана своєчасно виявляти головні  

проблеми розвитку суспільства, аналізувати їх, установлювати причини 

виникнення, складнощі, суперечливість та знаходити шляхи вирішення цих 

проблем. У сферах  державного управління, а також місцевого самоврядування 

приймаються відповідні державно-політичні рішення, розробляється 

відповідний інструментарій, створюється механізм їх реалізації.  

Таким чином, цим продиктована необхідність детального аналізу державно-

управлінської діяльності, особливо в умовах перехідного стану, в якому зараз 

перебуває Україна, а також потреба дослідження історичного й міжнародного 

досвіду її розробки та впровадження, вивчення відповідних науково-

теоретичних надбань, що, насамперед, сприятиме з’ясуванню особливостей 

складної динаміки державної стратегії й тактики, допоможе зрозуміти основні 

закономірності й механізми її впровадження в Україні. 
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У даній дисципліні за допомогою соціологічного аналізу досліджуються 

особливості розвитку державно-управлінської діяльності (системи державного 

управління, державної служби, місцевого самоврядування). 

Державно-управлінську діяльність можна розглядати з точки зору її 

всебічного аналізу, в тому числі соціологічного, який репрезентується як 

прикладна дисципліна із застосуванням методик ситуативно-аргументованих 

відповідей на суспільні запити та обговорення, творчий розвиток, критичний 

підхід і комунікативність інформації. Водночас соціологічний аналіз державно-

управлінської діяльності - це професійна робота, послідовно-систематичний 

аналітичний процес та здатність кваліфіковано його здійснити, чого постійно 

потребує суспільний розвиток.  

Процес розробки і впровадження соціологічного аналізу в державно-

управлінську діяльність є багатогранним тому, характеризуючи його, не можна 

застосовувати однакові критерії, оскільки кожна проблема потребує 

індивідуального вирішення. Для аналізу в державному управлінні часто 

використовуються теоретичні класифікаційні підходи і моделі.  

Самостійна робота студентів є важливою складовою навчального процесу, 

яка сприяє активізації засвоєння студентом знань та їх реалізації, а також 

формує вміння навчатися і займатися науковою роботою. Самостійна робота є 

основним засобом опанування навчального процесу студентами у вільний від 

занять час. 

 Метою самостійної роботи є сприяння якнайглибшому засвоєнню 

студентами знань з «Соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності», ознайомлення їх з основними поняттями дисципліни, поглиблене 

вивчення теоретичних засад та практичних механізмів державного управління 

та місцевого самоврядування, процесами та подіями як на 

загальнонаціональному, так і регіональному рівнях, шляхів їхньої оптимізації. 

При виробленні, здійсненні, забезпеченні системності соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності на різних рівнях передбачено узгодження 
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позицій загальнонаціональної та регіональних еліт. Ефективність моделі 

державного управління в різних сферах тісно взаємопов’язана з необхідністю 

здійснення державою цілісної системної політики у соціальній, економічній, 

гуманітарній, оборонно-безпековій, міжнародній сферах. Також методичні 

матеріали передбачають опанування в  повному обсязі навчальної програми та 

формуванню самостійності як особистісної риси та важливої професійної 

якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. 

  Завданням самостійної роботи студентів є засвоєння певних знань, умінь, 

навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх застосування при 

виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також виявлення прогалин у 

системі знань із предмета. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Соціологічний аналіз державно-

управлінської діяльності» становить приблизно 65 % часу, необхідного для 

виконання основної освітньої програми з урахуванням рекомендацій 

Міністерства освіти та науки України щодо кількості годин аудиторних занять 

на тиждень. Зміст самостійної роботи студента з дисципліни «Соціологічний 

аналіз державно-управлінської діяльності» визначається навчальною 

програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями викладача. У 

пропонованих методичних рекомендаціях розглядаються форми самостійної 

роботи студентів, порядок організації та контролю самостійної роботи. 

Подаються основні питання з курсу дисципліни, питання для самоконтролю, 

теми рефератів, а також тестові завдання. У ході вивчення даної дисципліни 

студенти знайомляться з теоретико-методологічними засадами, предметом, 

об’єктом, метою, завданнями та функціями дисципліни, розглядають історію 

розвитку, а також світові моделі аналізу державно-управлінської діяльності.  

Ключовими проблемами у соціологічному аналізі державно-управлінської 

діяльності є оптимізація теоретичних засад державного управління, 

нормативно-правового, організаційного, інституційного, кадрового 
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забезпечення, функціонального наповнення у різних сферах суспільного буття, 

ефективне вироблення єдиної державної політики в Україні. Його цілісність є 

одним з ключових чинників подальшого утвердження України як 

демократичної правової держави. Саме тому, державно-управлінська діяльність 

має носити цілісний багатовимірний характер, зумовлюючи водночас її 

узгодження з забезпеченням розвитку місцевого самоврядування. Нагальні 

проблеми національного розвитку зумовлюють нерозв’язаність проблем 

взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування (ОМС). Позиції місцевих еліт адміністративно-територіальних 

одиниць України через надмірну централізацію та концентрацію управління 

часто еволюціонують у бік протистояння.  

Вивчаються сучасні моделі та шляхи розвитку соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності у рамках державної гуманітарної політики 

та інформаційної політики в Україні, стратегія, державні, регіональні, галузеві і 

відомчі соціологічні програми у різних сферах державної, регіональної, 

місцевої, муніципальної політики, шляхи їхнього втілення в життя.  Всебічне 

засвоєння матеріалів курсу дає можливість студентам знати:  

–  засади (теоретичні, правові), форми і методи соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності для вирішення національних та 

регіональних проблем державотворення;  

–  основні напрями становлення та розвитку державно-управлінських процесів у 

незалежній Україні;  

–  теорію і практику залучення світового досвіду в управління та регулювання 

національними і регіональними державотворчими процесами. 

Вивчити: 

- сутність технології соціологічного аналізу та його основних етапів; 

- шляхи та засоби узагальнення соціологічної інформації; 

- методику інтерпретації отримання соціологічних даних; 
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- основні засоби надійності і форми використання соціологічної інформації в 

практиці державно-управлінської діяльності; 

- сутність механізму ефективності соціологічних досліджень, визначити його 

етапи і роль в удосконаленні системи управління сучасними організаціями. 

Уміти використовувати: 

- категорії планування, прогнозування, проектування, сучасні методологічні 

підходи оптимізації механізмів соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності; 

- засади, форми, методи управління і регулювання аналізу державно-

управлінської діяльності для вирішення проблем державного управління та 

місцевого самоврядування; 

- технологію, форми й методи визначення стратегічних пріоритетів 

соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. 

Визначати: 

– оптимальні шляхи соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності та їхнє місце у загальній системі інформаційного забезпечення 

діяльності органів державного управління та ОМС;  

– ефективність діючих засад, механізмів, форм і методів соціологічного 

аналізу за результатами аналізу інформаційних програм та проектів, вітчизняного й 

зарубіжного досвіду їх вироблення та реалізації, використовуючи методи 

системного, порівняльного та інституційного аналізу; 

– показники успішності інформаційних планів, порядків, програм, проектів на 

найближчу й віддалену перспективу на основі існуючого стану державного 

управління України за умови наявних концептуальних, інформаційних, кадрових, 

фінансових ресурсів у межах чинного правового поля шляхом зіставлення 

ресурсів і потреб;  

– основні напрями вдосконалення засад та механізмів соціологічного 

аналізу державно-управлінської діяльності; 

– вузлові проблеми та напрями соціологічного аналізу, застосовуючи 
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комплексний підхід до аналізу державної політики та регіональних процесів за 

результатами вивчення кількісних і якісних параметрів та показників, 

здійснених (впроваджених) державних (недержавних, за участю держави) 

інформаційних планів, проектів, програм, використовуючи методи системного, 

структурно-функціонального, кореляційно-регресивного аналізу. 

 Розробляти: 

–  плани, програми, проекти державних, регіональних і галузевих 

інформаційних програм національного розвитку за результатами 

соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності України на основі 

методології конструювання інформаційних моделей виходячи із 

концептуального, ресурсного, кадрового, інформаційного забезпечення та 

механізмів упровадження державно-управлінських рішень;  

– пропозиції щодо вдосконалення чинного нормативно-правового 

забезпечення аналізу державної політики на міжнародному, зарубіжному, 

регіональному, муніципальному, комунальному рівнях;  

– проекти нормативно-правових актів, спрямовані на підтримку різних сфер 

соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності, інформаційних 

процесів в українських регіонах, забезпечення функціонування структур, які 

побудовані на різних формах власності, на засадах конституційно-правової 

регламентації законодавчого та нормотворчого процесів; 

–  практичні рекомендації для органів державного управління й місцевого 

самоврядування щодо вибору ефективних засад, інструментів і варіантів 

регулювання та управління станом розроблення і реалізації соціологічного 

аналізу державно-управлінської діяльності на основі методів порівняльного 

аналізу стану розвитку системи державного управління і регіональних 

інформаційних процесів, міри їхньої узгодженості, рівня ефективності. 

Аналізувати проблеми, ресурсний потенціал, напрями вироблення і 

реалізації державно-управлінської діяльності. 

Контролювати виконання заходів вироблення та реалізації соціологічного 
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аналізу державно-управлінської діяльності, відповідних законодавчих і 

підзаконних актів в обумовлені терміни засобами адміністрування. 

Отже, методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи з 

дисципліни «Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності» 

спрямовані на те, щоб дати студентам знання теоретичних основ предмету, а 

також навчити застосовувати здобуті знання, вміння і навички на практиці. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності» 

Назва змістового модуля та теми 

Кількість годин 

лекції Семінарські 

(практичні) 

заняття 

Самостійна 

робота 

студентів 

Змістовий модуль 1.                                                                                                          

Теоретико-методологічні засади 

соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності 

   

1. Сутність, об’єкт та функції 

соціологічного аналізу. Аналіз 

соціологічної інформації. 

 

2 

 

 

 

4 

2. Цілі, завдання та критерії аналізу 

державно-управлінської діяльності. 

Соціологічний аналіз суспільства як 

системи. 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

3. Використання даних соціологічного 

аналізу в державно-управлінській 

діяльності. Фактори ефективності 

 

 

2 

  

 

4 
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соціологічних досліджень.  

4. Наукова парадигма соціологічного 

аналізу державної політики в контексті 

політичної думки. Науково-

методологічні та організаційно-правові  

основи формування й функціонування 

соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Змістовий модуль 2. Особливості 

здійснення соціологічного аналізу в 

сфері державного управління та 

державної служби 

   

5.Конструктивність взаємозв’язку 

соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності та соціально-

економічних умов розвитку суспільства. 

Аналіз стратегії державної політики. 

 

 

2 

  

 

4 

6. Державно-політичне рішення та його 

роль у вирішенні суспільних проблем. 

Соціологічний аналіз процесу й 

технологія прийняття державно-

управлінських рішень. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 

7. Практичні механізми здійснення 

соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності 

 

2 

  

5 

8. Держава як суб’єкт управління 

суспільним розвитком. Соціологічний 

аналіз системи державного управління. 

 

2 

  

5 



11 
 

9. Державна служба як об’єкт 

соціологічного аналізу. Основні 

концепції державної служби. 

 

2 

 

2 

 

5 

10. Соціологічний аналіз державної 

служби як суспільного та соціально-

економічного інституту 

2 2 5 

Змістовий модуль 3.                                                                                                                               

11. Територіальна громада як соціально-

просторовий феномен та об’єкт 

соціологічного аналізу. Соціальна 

мобільність в територіальних громадах.  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

12. Соціологічний аналіз місцевого 

самоврядування як соціально-

економічного та соціально-побутового 

підкомплексів міста 

  

2 

 

5 

13. Аналіз компетенції, повноважень та 

відповідальності органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Соціологічний аналіз формування 

зв’язків з громадськістю в органах 

місцевого самоврядування. 

  

 

 

2 

 

 

 

5 

Разом годин: 90 20 10 60 
 

Зміст  

самостійної роботи з 

дисципліни  

«Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціологічного 
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аналізу державно-управлінської діяльності 

Тема 1. Сутність, об’єкт та функції соціологічного аналізу. Аналіз 

соціологічної інформації. 

1. Сутність соціологічного аналізу. 

2. Об’єкт та предмет дисципліни “Соціологічний аналіз державно-

управлінської діяльності». 

3. Мета та завдання дисципліни. Функції дисципліни. 

4. Основні теоретичні підходи до соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності.  

5. Оцінювання: загальна модель.  

6. Методи оцінювання державно-управлінської діяльності. 

7. Способи опрацювання інформації в системі державного управління. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності. 

2. Назвіть головні методи оцінювання державно-управлінської діяльності. 

3. Які методи використовуються при підвищенні соціологічної інформації? 

4. У чому полягає надійність соціологічної інформації? 

5. Розкрийте процедуру аналізу соціологічних даних. 

6. Що таке елемент соціологічного аналізу? 

7. Які існують раціональні та інші методи оцінювання державно-управлінської 

діяльності? 

8. Що таке експертиза? 

9. Які ви знаєте експертні методи? 

10.  Назвіть головні ознаки суспільства. 

Теми рефератів: 

1. Теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. 

2. Сутність соціологічного аналізу. 



13 
 
3. Об’єкт та функції соціологічного аналізу. 

4. Аналіз соціологічної інформації. 

5. Надійність соціологічної інформації. 

6. Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності як система. 

Тестові завдання: 

І. При кодуванні інформації використовується: 

а) наскрізна нумерація всіх позицій; 

б) нумерація варіантів лише в межах одного запитання; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Предметом вивчення дисципліни "Соціологічний аналіз державно-

управлінської  діяльності" є: 

а) діяльність органів державної влади та управління; 

б) державна політика; 

в) діяльність органів місцевого самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Об’єктом вивчення дисципліни "Соціологічний аналіз державно-

управлінської  діяльності" є: 

а) діяльність органів державної влади та управління; 

б) державна політика; 

в) діяльність органів місцевого самоврядування; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 
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ж) правильних відповідей немає. 

IV. Процедура аналізу соціологічних даних включає: 

а) опрацювання інформації; 

б) узагальнення інформації; 

в) інтерпретацію отриманої інформації;  

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. До раціональних методів оцінювання 

державно-управлінської діяльності належать: 

а) планування та оцінювання потреб; 

б) оцінювання процесу; 

в) структурна визначеність; 

г) впливи; 

д) ефективність. 

VI. До основних методів підвищення соціологічної інформації належать: 

а) метод внутрішнього контролю; 

б) метод зовнішнього контролю; 

в) аналітичний метод; 

г) соціологічний метод; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 

е) правильні відповіді «в» і «г»; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає.  

                                  Література [9; 12; 13; 20; 22; 24; 25; 35; 41; 43; 44; 50]   

                                     

  Тема 2. Цілі, завдання та критерії аналізу державно-управлінської 
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діяльності. Соціологічний аналіз суспільства як системи. 

1. Цілі завдання та критерії соціологічного аналізу. 

2. Критерії ефективності соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності.  

3. Соціологічний аналіз суспільства як системи.  

4. Головні ознаки суспільства. 

5. Основні методи соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. 

6. Єдність, цілісність, однорідність просторових вимірів держави та динаміка 

національних процесів.  

Питання для самоконтролю: 

1. Які ознаки суспільства впливають на ефективність соціологічного 

дослідження державно-управлінської діяльності? 

2. У чому полягають основні завдання соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності? 

3. Назвіть головні ознаки суспільства. 

4. Які ви знаєте основні принципи соціологічного дослідження державно-

управлінської діяльності? 

5. У чому полягає однорідність просторових вимірів держави? 

6. Назвіть головні ознаки єдності просторових вимірів держави. 

7. Які ви знаєте головні принципи державного управління? 

8. Виділіть основні критерії механізмів державного управління та місцевого 

самоврядування. 

Теми рефератів: 

1. Цілі, завдання та критерії аналізу державно-управлінської діяльності.  

2. Соціологічний аналіз суспільства як системи. 

3. Критерії ефективності соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності.  

4. Чинники, пріоритети, напрями реалізації державної політики.  

5. Принципи соціологічного дослідження державно-управлінської діяльності. 
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Тестові завдання: 

І. До головних принципів державно-управлінської діяльності не належить 

принцип: 

а) законності; 

б) системності; 

в) систематичності; 

г) дієвості; 

д) контролю; 

е) гласності; 

є) прозорості у здійсненні. 

ІІ. До основних критеріїв механізмів державно-управлінської діяльності 

належать: 

а) критерії ефективності; 

б) критерії практичної значущості; 

в) соціально-економічні критерії; 

г) суспільно-політичні критерії; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в" і "г"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

 ІІІ. До основних видів аналізу державної політики в Україні належать наступні 

види: 

               а) системний аналіз; 

               б) стратегічний аналіз; 

               в) цілісний аналіз; 

 г) аналіз розвитку державного контролю в регіонах України; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в " і "г"; 

є) правильні відповіді "а" і "в"; 
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ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

IV. Знайдіть неправильну відповідь. До головних ознак суспільства належать:  

а) територія; 

б) універсальність;  

в) статистична інформація; 

г) соціально-культурні цінності; 

д) інтегративність. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. До головних елементів, що характеризують 

суспільство як цілісність, належать: 

а) статусно-рольові позиції; 

б) соціологічна інформація; 

в) соціальні інститути; 

г) соціально-ціннісні й культурні елементи. 

VІ. Чи може використовуватися системний аналіз під час дослідження 

державно-управлінської діяльності? 

а) так; 

б) ні. 

Література [9; 12; 13; 20; 22; 24; 25; 35; 41; 43; 44; 47]  

 Тема 3. Використання даних соціологічного аналізу в державно-

управлінській діяльності. Фактори ефективності соціологічних 

досліджень. 

1. Соціологічні дані. Аналіз соціологічних даних. 

2. Шляхи використання соціологічних даних. 

3. Фактори ефективності соціологічних досліджень. 

4. Соціальна структура суспільства. 

5. Наукова та суспільна діяльність як об’єкт соціологічного аналізу. 

6. Статистична звітність. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Яким чином здійснюється аналіз соціологічних даних у державно-

управлінській діяльності? 

2. Які існують методи збору, обробки, аналізу та інтерпретації соціологічної 

інформації? 

3. Висвітліть складові соціальної структури суспільства. 

4. Назвіть основні методи соціологічного дослідження державно-

управлінської діяльності. Дайте їм загальну характеристику. 

5. У чому полягає особливість використання методів соціологічного 

дослідження державно-управлінської діяльності? 

6. З якими методами пов’язана статистична звітність? 

7. Якими методами збору первинної соціологічної інформації ви 

скористаєтеся для аналізу виборчої кампанії до владних структур? 

8. Назвіть основні методи соціологічного опитування. 

Теми рефератів: 

1. Використання даних соціологічного аналізу в державно-управлінській 

діяльності. 

2. Фактори ефективності соціологічних досліджень. 

3. Шляхи використання соціологічних даних у державно-управлінській 

діяльності. 

4. Методи соціальної статистики. 

5. Методи збору, обробки, аналізу та інтерпретації соціальної інформації. 

Тестові завдання: 

І. Використання соціологічних даних на практиці має певну самостійність, що 

проявляється:   

а) у прикладному значенні вироблених рекомендацій;  

б) у врахуванні інформації з інших джерел; 

в) у залученні до соціологічного дослідження нових учасників по мірі реальності його 

здійснення; 
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г) у ефективності соціологічних досліджень; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 

е) правильні відповіді «в» і «г»; 

є) правильні відповіді «а» - «в»; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Під час експертних опитувань 

використовують наступні методи:  

а) метод системного аналізу; 

б) біографічний метод; 

в) метод експертних оцінок; 

г) статистичний аналіз емпіричної інформації. 

ІІІ. Статистична звітність пов’язана зі: 

а) статистичним обліком; 

б) системним аналізом; 

в) математичним методом; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

IV. До основних методів соціологічного опитування належать: 

а) анкетування як спосіб збору соціологічної інформації;  

б) інтерв’ю; 

в) телефонне інтерв’ю; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 
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ж) правильних відповідей немає. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. До основних методів збору, обробки, 

аналізу та інтерпретації соціальної інформації належать:  

а) вивчення документів; 

б) інтерв’ю; 

в) контент-аналіз документів; 

г) вимірювання та кодування інформації в тексті; 

д) спостереження. 

VІ. Ефективність соціальної роботи вимірюється за допомогою соціологічних 

засобів із застосуванням статистики, що враховує: 

а) управлінські дії та рішення; 

б) суб’єкти соціального управління; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

 

 Література [9; 12; 13; 20; 22; 24; 25; 35; 41; 45; 46; 48]  

Тема 4. Наукова парадигма соціологічного аналізу державної політики в 

контексті політичної думки. Науково-методологічні та організаційно-

правові  основи формування й функціонування соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності.  

1. Сутність наукової парадигми соціологічного аналізу державної політики. 

2.   Вітчизняні та зарубіжні джерела соціологічного дослідження державно-

управлінської діяльності.  

3. Становлення соціологічного аналізу державної політики як окремої сфери 

дослідження та діяльності. 

4. Сутність науково-методологічних основ соціологічного аналізу держаної 

політики.  

5. Метод наукового дослідження в системі державної політики.  
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6. Особливості дослідження державної політики. 

7. Теоретичні підходи до соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності. 

8. Сутність та характерні риси дефініційного визначення державно-

управлінської діяльності.    

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність наукової парадигми соціологічного аналізу державної 

політики. 

2. Висвітліть особливості становлення і розвитку аналізу державної політики як 

окремої сфери дослідження.  

3. Розкрийте сутність джерельної бази дослідження. 

4. Які ви знаєте основні праці з соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності? 

5. У чому полягає значення консультування як елементу соціологічного аналізу 

державної політики? 

6. Розкрийте роль та значення системного аналізу в оцінці державно-

управлінської діяльності. 

7. Розкрийте сутність науково-методологічних основ соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності.  

8. У чому полягає науково-методологічне наповнення змісту соціологічного 

аналізу державної політики в Україні? 

9. Виділіть теоретичні підходи до соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. 

10. У чому полягає європейський підхід до соціологічного аналізу державної 

політики? 

Теми рефератів: 

1. Наукова парадигма соціологічного аналізу державної політики в контексті 

політичної думки.  
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2. Науково-методологічні основи формування й функціонування 

соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності.  

3. Організаційно-правові основи формування й функціонування соціологічного 

аналізу державно-управлінської діяльності.  

4. Специфіка дефініційного визначення державної політики.  

5. Літературно-джерельна база дослідження соціологічного аналізу державної 

політики. 

6. Вітчизняні джерела дослідження соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. 

7. Вітчизняний та зарубіжний досвід науково-методологічних та організаційно-

правових основ аналізу державної політики: порівняльна характеристика. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. Системна концепція Т. Парсонса розглядає 

суспільство як глобальну систему, елементи якої мають специфічні функції і 

статуси. Така система складається з наступних підсистем, кожна з яких виконує 

певну функцію: 

а) економіка - адаптація до зовнішнього середовища; 

б) політика - досягнення поставленої цілі; 

в) право - інтеграція;  

г) культура - латентне підтримання стереотипів; 

д) суспільство - система державного управління. 

ІІ. У працях В. Дана з аналізу державної політики поєднані наступні підходи: 

а) синтез критичних поглядів щодо аналізу державної політики; 

б) власне аналіз державної політики;  

в) поєднання виключно академічних підходів аналізу системи державного управління 

з практичною діяльністю; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 
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є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності є надзвичайно 

важливим у тому, що:  

а) дослідження політики - це аналіз розвитку, управління (адміністрування), 

впровадження й оцінювання політичних ініціатив, рішень та дій;  

б) дослідження політики - це процес ґрунтовного навчання або вдосконалення на 

основі врахування й вивчення помилок та недоліків; 

в) кроки суспільних змін є швидшими й ефективно досконалішими, якщо знання 

ґрунтується на законах економіки й політики, глобалізації та професійності; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

IV. Враховуючи, що державна політика - це "набір цінностей, цілей та знарядь, 

пов’язаних з визначенням суспільних проблем, що вимагають уваги", 

виділяють наступні важливі аспекти науково-методологічного наповнення 

змісту поняття соціологічного аналізу державної політики в Україні:  

а) визначення й аналіз основних теоретико-методологічних підходів до аналізу 

державної політики як системного явища суспільно-політичних процесів; 

б) систематизація теорії й розробка методології аналізу державної політики; 

в) змістове наповнення поняття відповідним теоретико-методологічним змістом; 

г) аналіз державної політики як багатовекторної системи, що відображає динамічну 

єдність і взаємодію основних сфер суспільного життя; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в" і "г"; 

є) усі відповіді правильні. 

V. Дослідження В. Бакуменка "Формування державно-управлінських рішень: 
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проблеми теорії, методології, практики" розглядає: 

а) теоретичні та методологічні підходи до формування державно-управлінських 

рішень як одного з основних напрямів діяльності у сфері державного управління; 

б) загальний стан теорії та методології формування державно-управлінських рішень;  

в) аналіз державної політики; 

г) перспективні напрями досліджень у сфері державного управління та місцевого 

самоврядування; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в" і "г"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

VI. Джерельно-матеріальна база соціологічного аналізу державно-

управлінської складається з: 

а) документів; 

б) фінансового обрахування; 

в) наукових та оцінювальних знань; 

г) людських знань; 

д) дослідження комунікативної політики; 

е) правильні відповіді "а" і "б"; 

є) правильні відповіді "в" - "д"; 

ж) усі відповіді правильні; 

з) правильних відповідей немає. 

Література [9; 12; 13; 20; 22; 24; 25; 35; 41; 45; 46; 49] 

 Змістовий модуль 2. Особливості здійснення соціологічного аналізу в 

сфері державного управління та державної служби  

  Тема 5. Конструктивність взаємозв’язку соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності та соціально-економічних умов 

розвитку суспільства. Аналіз стратегії державної політики. 
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1. Сутність конструктивного взаємозв’язку державно-управлінської діяльності 

та соціально-економічних умов розвитку суспільства. 

2. Взаємозалежність соціально-економічних, політичних, культурних та інших 

суспільних детермінант і державного управління. 

3. Соціологічне дослідження діяльності держави в умовах сучасного розвитку 

суспільства. 

4. Дослідження взаємозалежності суспільних умов і системи державного 

управління.  

5. Сутність стратегії в державній політиці. Аналіз стратегії планування в 

системі державного управління та місцевого самоврядування.  

6. Стратегічне планування та стратегічний менеджмент.  

7. Аналіз політичних стратегій в системі державного управління. 

8. Ціноутворення як процес кристалізації цілей в соціологічному аналізі 

державно-управлінської діяльності.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке конструктивний взаємозв’язок? 

2. Яким чином можна застосувати конструктивність взаємозв’язку в 

соціологічному аналізі державно-управлінської діяльності? 

3. Накресліть схему навколишнього середовища (оточення). 

4. Яким чином здійснюється оцінювання результатів політики? 

5. Побудуйте ефективну суспільну систему. 

6. Розкрийте сутність стратегії державної політики. 

7. У чому полягають особливості соціологічного дослідження стратегії в 

державно-управлінській діяльності?  

8. Що таке стратегічне планування? 

9. Яким чином здійснюється стратегічне планування в державному управлінні 

та місцевому самоврядуванні? 

10. Яким чином здійснюється прогнозування політичних процесів в органах 
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державної влади та управління? 

 Теми рефератів: 

1. Конструктивність взаємозв’язку соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності та соціально-економічних умов розвитку 

суспільства.  

2. Аналіз стратегії державної політики. 

3. Корелятивні відносини держави й суспільної сфери. 

4. Структурно-функціональні особливості державно-управлінської 

діяльності. 

5. Умови та динаміка державно-політичних процесів. 

6. Науково-прогностичні цілі державно-управлінської діяльності. 

7. Соціологічне дослідження стратегії в державній політиці України.  

Тестові завдання: 

І. Схема дослідження політичної сфери державно-управлінської діяльності 

включає: 

а) політичну теорію та політичні структури; 

б) організаційну поведінку та адміністративне прийняття рішень; 

в) об’єктивний та суб’єктивний аналіз; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і  "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІ. Про ринкові невдачі та економічне обґрунтування державного втручання в 

суспільне життя досить детально йдеться в численних дослідженнях, передусім 

про неспроможність ринку як ситуації, коли неврегульований ринок не може 

спрацювати ефективно. Сюди традиційно відносять: 

а) суспільні блага; 

б) зовнішні ефекти; 
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в) природні монополії; 

г) інформаційну асиметрію; 

д) існування неповної (недосконалої) конкуренції; 

е) неспроможності ринку з огляду на соціальні, моральні й політичні чинники; 

є) правильні відповіді "а" і "б"; 

ж) правильні відповіді "в" і "г"; 

з) правильні відповіді "д" і "е"; 

и) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Підготовка прогнозу створює основу для розробки прогнозу державного 

регулювання економіки, що включає наступні етапи: 

а) формування цільової функції; за допомогою механізму прийняття державно-

політичних рішень визначаються черговість цілей та їхні бажані величини;  

б) формування пакету варіантів економічної політики для забезпечення досягнення 

цілей програми; 

в) оцінка результатів ресурсного забезпечення всіх проектів (складання бюджетів, 

визначення системи управління й контролю над виконанням програми); 

г) формулювання критеріїв для оптимізації вибору одного з варіантів програми; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в" і "г"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

IV. Максимально допустимі межі втручання держави в економіку повинні 

охоплювати наступні сфери: 

а) перерозподіл доходів; 

б) сферу зайнятості; 

в) монополізм та інфляцію; 

г) розвиток фундаментальних наукових досліджень та пов’язаних  з ними значних 

інвестицій  з довгими термінами окупності, високим ступенем ризику і 

невизначеністю щодо прибутку; 
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д) реалізація національних інтересів у світовій економіці; 

е) правильні відповіді "а" і "б"; 

є) правильні відповіді "в" - "д"; 

ж) усі відповіді правильні. 

V. До основних принципів дослідження прогнозування державно-управлінської 

діяльності належать наступні принципи:  

а) з прогнозуванням слід ознайомлювати всіх службовців організації - видимість цілі; 

б) прогнозування повинне містити всі аспекти життєдіяльності організації - 

реалістичність виконання планів; 

в) прогнозування має відображати зміни в зовнішньому середовищі (жодна 

організація не може довго існувати без змін, якщо змінюється середовище); 

г) прогнозування необхідно здійснювати за допомогою керівництва (словом і ділом); 

д) прогнозування може відображати майбутнє втручання зацікавлених груп ("бажане 

майбутнє" можуть задовольнити виключно спільні організації); 

е) правильні відповіді "а" і "б"; 

є) правильні відповіді "в" - "д"; 

ж) усі відповіді правильні. 

 Література [1-3; 8; 12-15; 26; 38; 42]   

 Тема 6. Державно-політичне рішення та його роль у вирішенні суспільних 

проблем. Соціологічний аналіз процесу й технологія прийняття державно-

управлінських рішень. 

1. Сутність державно-політичного рішення. 

2. Роль державно-політичного рішення у вирішенні державних та суспільних  

проблем. 

3. Системний аналіз прийняття державних рішень та його принципи. 

4. Державно-політичне рішення як напрям державно-управлінської діяльності. 

5. Основні ознаки державно-політичних рішень. 

6. Сутність аналізу процесу прийняття державно-управлінських рішень. 

7. Основні етапи аналізу процесу прийняття державно-управлінських рішень. 
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8. Формулювання напряму соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності. 

9. Концептуальні засади реалізації урядової політики.  

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке державно-політичне рішення? 

2. Яким чином приймається державно-політичне рішення в Україні? 

3. Коли застосовується системний аналіз у державній політиці? 

4. Чим відрізняється соціологічний від системного аналізу? 

5. Назвіть основні принципи соціологічного аналізу державно-управлінських 

рішень. 

6. Розкрийте сутність аналізу процесу прийняття управлінських рішень. 

7. Яким чином можна сформулювати проблему? 

8. Що таке аналіз проблеми? 

9. Виділіть основні стадії визначення проблеми. 

Теми рефератів: 

1. Державно-політичне рішення та його роль у вирішенні суспільних проблем.  

2. Соціологічний аналіз процесу й технологія прийняття державно-

управлінських рішень. 

3. Умови й динаміка державно-управлінських процесів.   

4. Умови й динаміка державно-політичних процесів за кордоном. 

5. Технологія прийняття державно-політичних рішень. 

6. Аналітичні ролі та вимоги щодо вироблення і надання порад-рекомендацій. 

Тестові завдання: 

І. Знайдіть неправильну відповідь. До основних етапів процесу формулювання 

державно-управлінських рішень належать: 

а) етап усвідомлення проблеми; 

б) етап планування вирішення проблеми; 

в) етап пошуку варіантів вирішення проблеми; 

г) етап прийняття рішення; 
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д) етап аналізу політики. 

ІІ. Системний аналіз прийняття державних рішень характеризується 

наступними принципами:  

а) врахування зовнішнього середовища як рівнозначної сторони розгляду; 

б) розгортання мети від моменту висунення до кінцевого результату, до якого 

призводить її реалізація; 

в) ієрархічний (багаторівневий спосіб) висунення мети (цілі), аналіз взаємозв’язків 

між цілями на всіх рівнях управління; 

г) чітке структурування управлінської ситуації за ступенем наявної в ній 

невизначеності;  

д) прийняття рішення як результат вибору, у зв’язку з чим виявляється якомога 

більша кількість альтернативних варіантів управлінських гіпотез; 

е) багатокритеріальний підхід до оцінки того варіанта, який може бути визнаний 

найкращим, тобто оптимальним; 

є) правильні відповіді "а" і "б"; 

ж) правильні відповіді "в" і "г"; 

з) правильні відповіді "д" і "е"; 

и) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Серед значної кількості типологій рішень Т. Климентович поділяє рішення 

за наступними ознаками:  

а) коло суб’єктів що беруть участь у виборі напряму дії політики; 

б) рівень інтеграції сфери соціальних інтересів об’єкта, керівництва чи адресата 

рішення; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

IV. Основними ознаками державно-політичних рішень є:  

а) цілеспрямованість на вирішення проблем державного значення й рівня; 

б) прийняття державно-політичних рішень державними інституціями; 

в) оформлення державно-політичних рішень у вигляді нормативно-цільових 
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документів та організаційно-розпорядчих рішень; 

г) належність до державно-політичних відносин (як складники); 

д) формування на основі суспільно-політичних впливів - відповідь на проблему; 

е) обов’язковість для виконання; 

є) першочерговість забезпечення ресурсами; 

ж) оцінювання результативності й ефективності; 

з) правильні відповіді "а" і "б"; 

и) правильні відповіді "в" і "г"; 

і) правильні відповіді "д" і "е"; 

ї) правильні відповіді "є" і "ж"; 

к) усі відповіді правильні. 

V. Визначення проблеми у сфері державного управління - це визначення 

державних проблем, які потребують державної реакції. Для цього слід 

переконатися, що:  

а) проблема стосується значної частини суспільства; 

б) вона постала внаслідок образи, порушення загальноприйнятих норм, поглядів, 

звичаїв чи традицій; 

в) її причиною є існуюча державна політика; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

Література [1-3; 8; 12-15; 23; 26; 38; 42]   

 Тема 7. Практичні механізми здійснення соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності 

1. Державна політика та роль держави наприкінці цього тисячоліття. 

2. Стратегічне мислення. Фази процесу стратегічного планування. 

3. Сутність формулювання політичних проблем. 
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4. Особливості формулювання проблеми в соціологічному аналізі державно-

управлінської діяльності.  

5. Методики формулювання проблеми. Технології конкретизації проблеми. 

6. Сутність соціально-економічного оцінювання державно-управлінської 

діяльності. 

7. Особливості політичного оцінювання державно-управлінської діяльності. 

8. Цілі та проблеми оцінювання. Методологія соціально-економічного і 

політичного оцінювання державно-управлінської діяльності. 

Питання для самоконтролю: 

1. Що таке стратегічне мислення? 

2. Які елементи потрібні для стратегії державної політики? 

3. Чому ставиться такий великий наголос на стратегічні підходи до розробки 

політики? 

4. Розкрийте сутність формулювання політичних проблем. 

5. Які основні фактори формулювання політичних проблем ви знаєте? 

6. Виділіть основні фази аналізу припущень при структуруванні проблеми. 

7. Розкрийте сутність соціально-економічного оцінювання державно-

управлінської діяльності. 

8. У чому полягають цілі оцінювання? 

Теми рефератів: 

1. Практичні механізми здійснення соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. 

2. Розробка й аналіз державної політики.  

3. Втілення державної політики: стратегічні підходи до планування політики.  

4. Соціально-економічне й політичне оцінювання державної політики. 

5. Напрями поглиблення демократичних чинників аналізу і впровадження 

державної політики. 

6. Політичне оцінювання державно-управлінської діяльності.  

Тестові завдання: 
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І. Особливостями політичних проблем є те, що вони:  

а) виникають у формі, що не дає змоги їх легко розв’язати; 

б) часто бувають погано сформульованими або погано структурованими; 

в) залежать від політичних рішень, які є відповіддю на проблеми; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІ. Вертикальними стосунками є: 

а) стосунки між державними службовцями й політиками в процесі розробки політики; 

б) стосунки між державними службовцями та іншими службовцями - посередниками 

в процесі планування політики;   

в) стосунки між державними службовцями одного державного органу влади та 

державними службовцями інших владних структур, щоб вирішувати політичні 

проблеми, які вимагають розширення організаційних кордонів; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "а" і "в"; 

е) правильні відповіді "б" і "в"; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. Основними етапами стратегічного 

планування соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності є:  

а) прогнозування; 

б) планування; 

в) призначення; 

г) вплив довкілля; 

д) стратегічне планування політики на практиці. 

IV. Системне оцінювання використовується для: 

а) виправдання та легітимізації вже прийнятих рішень; 

б) відстоювання політики перед спонсорами, громадськістю, виборцями; 
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в) ритуального оцінювання – відповідність умовам «грошодавців»; 

г) уникнення дискусій щодо майбутніх напрямків політики; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 

е) правильні відповіді «в» і «г»; 

є) усі відповіді правильні. 

V. До основних методів аналізу конкретизації проблеми належать: 

а) класифікаційний аналіз; 

б) аналіз припущень; 

в) ієрархічний аналіз; 

г) синектичний аналіз; 

д) правильні відповіді "а" і "б"; 

е) правильні відповіді "в" і "г"; 

є) усі відповіді правильні. 

Література [1-3; 8; 12-15; 26; 38; 42]   

 

 Тема 8. Держава як суб’єкт управління суспільним розвитком. 

Соціологічний аналіз системи державного управління. 

1. Обумовленість державного управління суспільними функціями держави, 

вектором її історичної еволюції і формами. 

2. Сутність державної влади. Конституційна модель поділу державної влади. 

3. Державний механізм: державний апарат і державні організації. 

4. Державне управління і виконавча влада. 

5. Державна управління і місцеве самоврядування. 

6. Загальна характеристика соціологічного аналізу системи державного 

управління. 

7. Державне управління як система. Структурно-логічні схеми системи 

державного управління. 

Питання для самоконтролю: 
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1. Обґрунтуйте роль регулюючої функції держави на сучасному етапі. 

2. Розкрийте обумовленість змісту і пріоритетності функцій державного 

управління, його видів і типів суспільними функціями держави, вектором її 

історичної еволюції і формами. 

3. Визначте тенденцію еволюціонування сучасної Української держави і її 

вплив на формування системи державного управління. 

4. Розкрийте сутність державної влади.  

5. Що таке державні механізми? 

6. Назвіть універсальні властивості системи державного управління. 

7. Охарактеризуйте просту і складну системи державного управління. 

8. Розкрийте зміст основних структурно-логічних схем системи державного 

управління. 

Теми рефератів: 

1. Держава як суб’єкт управління суспільним розвитком.  

2. Соціологічний аналіз системи державного управління. 

3. Обумовленість державного управління суспільними функціями держави. 

4. Обумовленість державного управління суспільним вектором історичної 

еволюції держави. 

5. Місцеве самоврядування як складова державного управління. 

6. Соціологічний аналіз взаємодії органів державного управління та місцевого 

самоврядування в соціально-економічній сфері. 

Тестові завдання: 

І. Системою є:  

а) сукупність взаємозв'язаних елементів, що утворює певну цілісність, яка 

набуває властивостей, що не зводяться до суми властивостей її складових 

елементів; 

б) внутрішньо організована єдність відповідних елементів, що являє собою нову 

якість порівняно з випадковим набором певних елементів; 

в) цілісна, організована на єдиній правовій основі сукупність інститутів, 
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функцій, відносин, процесів, принципів і методів управління суспільним 

розвитком; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІ. Функціями держави є: 

а) основні змістові напрями її діяльності, які відображають сутність і призначення 

державного управління суспільним розвитком; 

б) основні напрями діяльності держави щодо управління економікою, політичною, 

соціальною, культурною та правоохоронною сферами; 

в) основні напрямки діяльності держави в сфері оборони, дипломатії, 

зовнішньоекономічної, зовнішньополітичної, культурно-інформаційної сфери, а 

також глобального співробітництва; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІІ. Система державного управління - це: 

а) сукупність взаємозв'язаних елементів, що утворює певну цілісність, яка 

набуває властивостей, що не зводяться до суми властивостей її складових 

елементів; 

б) внутрішньо організована єдність відповідних елементів, що являє собою нову 

якість порівняно з випадковим набором певних елементів; 

в) цілісна, організована на єдиній правовій основі сукупність інститутів, 

функцій, відносин, процесів, принципів і методів управління суспільним 

розвитком; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 
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д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

IV. Зовнішніми функціями держави є: 

а) основні змістові напрями її діяльності, які відображають сутність і призначення 

державного управління суспільним розвитком; 

б) основні напрями діяльності держави щодо управління економікою, політичною, 

соціальною, культурною та правоохоронною сферами; 

в) основні напрямки діяльності держави в сфері оборони, дипломатії, 

зовнішньоекономічної, зовнішньополітичної, культурно-інформаційної сфери, а 

також глобального співробітництва; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні. 

V. Внутрішніми функціями держави є: 

а) основні змістові напрями її діяльності, які відображають сутність і призначення 

державного управління суспільним розвитком; 

б) основні напрями діяльності держави щодо управління економікою, політичною, 

соціальною, культурною та правоохоронною сферами; 

в) основні напрямки діяльності держави в сфері оборони, дипломатії, 

зовнішньоекономічної, зовнішньополітичної, культурно-інформаційної сфери, а 

також глобального співробітництва; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні. 

  Література [1-3; 8; 12-15; 26; 33; 38; 42]   
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 Тема 9. Державна служба як об’єкт соціологічного аналізу. Основні 

концепції державної служби. 

1. Сутність державної служби як об’єкту соціологічного аналізу. 

2. Особливості застосування соціологічного методу дослідження в державної 

служби. 

3. Наукові умови виникнення державної служби. 

4. Сутність концепції державної служби. 

5. Вітчизняні концепції державної служби. 

6. Зарубіжні концепції державної служби. 

7. Концепції бюрократії в західній соціології. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність поняття «державна служба». 

2. Що таке «Соціологія державної служби»? 

3. Коли виникли перші соціологічні уявлення про державну службу? 

4. Розкрийте особливості державної служби як об’єкту системного аналізу. 

5. Державна служба в працях вітчизняної соціологічної думки. 

6. Державна служба в працях зарубіжних соціологів. 

7. Розкрийте сутність та головні ознаки концепції державної служби. 

8. Проаналізуйте західноєвропейські концепції бюрократії та соціології 

державної служби. 

Теми рефератів: 

1. Державна служба як об’єкт соціологічного аналізу.  

2. Основні концепції державної служби. 

3. Основні концепції соціології державної служби. 

4. Західноєвропейські концепції державної служби. 

5. Концепції державної служби на пострадянському просторі. 

6. Теоретичні основи соціологічного аналізу державної служби. 

Тестові завдання: 
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І. Державною службою є: 

а) державний правовий і соціальний інститут, який здійснює в рамках своєї 

компетенції реалізацію цілей та функцій органів державної влади шляхом 

професійного виконання службовцями своїх посадових обов’язків і повноважень, що 

забезпечують взаємодію держави й громадян у реалізації їх інтересів, прав та 

обов’язків;  

б) публічно-правові відносини, що виникають між особами, які займають посади 

державної служби в органах державної влади та інших державних органах, в тому 

числі в їх апараті, та державою під час провадження цими особами (державними 

службовцями) на професійній основі діяльності щодо реалізації державно-владних 

повноважень з отриманням за це заробітної платні за рахунок коштів державного 

бюджету; 

в) професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті 

щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну 

платню за рахунок державних коштів; 

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «б» і «в»; 

е) правильні відповіді «а» і «в»; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІ. Державна служба органічно пов’язана з:  

а) економічними відносинами;  

б) політичними структурами; 

в) ідеологічними формами; 

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «а» і «в»; 

е) правильні відповіді «б» і «в»; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних інститутів державної служби 
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належать: 

а) правовий; 

б) організаційний; 

в) виконавчий; 

г) економічний; 

д) культурний; 

е) соціальний. 

IV. Основними методами соціології державної служби є:  

а) загальнонаукові методи; 

б) конкретно-наукові методи; 

в) пізнавальні методи; 

г) математичні методи; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 

е) правильні відповіді «а» і «в»; 

є) правильні відповіді «а» і «г»; 

ж) усі відповіді правильні. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. Поняття «бюрократія» вживається в 

таких значеннях: 

а) соціальний організм, результат соціальних антагонізмів, протиріч, конфліктів 

і матеріалізація як організаційно-управлінського, так і політичного відчуження; 

б) державна служба; 

в) система управління, що здійснюється за допомогою відокремленого від 

суспільства апарату влади, який стоїть над суспільством, має специфічні 

функції і привілеї, прошарок людей, пов’язаних із цією системою. 

Література [13; 15; 17; 19; 27; 29; 30; 32; 40] 

 

  Тема 10. Соціологічний аналіз державної служби як суспільного та 

соціально-економічного інституту 

1. Сутність соціологічного аналізу державної служби як суспільного інституту. 
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2. Державна служба як організаційний інститут. Види державної служби та 

критерії класифікації. 

3. Державна економічна політика та її вплив на формування громадянського 

суспільства. 

4. Економічні аспекти соціологічного аналізу державної служби як об’єкт 

управління. 

5. Особливості соціологічного аналізу державної служби як соціального 

інституту. 

6. Еволюція державної служби як соціального інституту. 

7. Специфіка державної служби як елемента суспільної структури. 

8. Соціологічний аналіз культури державного службовця. 

Питання для самоконтролю: 

1. У чому полягає значення соціологічного аналізу державної служби як 

суспільного інституту? 

2. Назвіть основні види державної служби в Україні. 

3. Чим відрізняється служба в органах місцевого самоврядування від служби в 

органах державної влади? 

4. Розкрийте сутність державної служби як економічного інституту. 

5. Що є предметом економічної діяльності державного апарату? 

6. Яку участь бере державна служба в формуванні та реалізації державної 

економічної політики? 

7. У чому полягають головні ознаки державної служби як соціального 

інституту? 

8. Чи є інститути громадянського суспільства елементами соціальної структури? 

Теми рефератів: 

1. Соціологічний аналіз державної служби як суспільного інституту. 

2. Соціологічний аналіз державної служби як соціально-економічного 

інституту. 
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3. Модель державної служби України та перспективи розвитку. 

4. Державна служба як культурний інститут. 

5. Державна служба як соціальний інститут. 

6. Перспективи розвитку соціологічного аналізу державної служби в Україні. 

Тестові завдання: 

І. Соціальні інститути виконують у суспільстві:  

а) функції державного управління; 

б) функції соціального контролю; 

в) функції соціального управління; 

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «б» і «в»; 

е) правильні відповіді «а» і «в»; 

є) усі відповіді правильні. 

ІІ. Публічна служба включає:  

а) державну службу; 

б) муніципальну службу; 

в) цивільну службу; 

г) мілітаризовану службу; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 

е) правильні відповіді «в» і «г»; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Предметом економічної діяльності державного апарату є:  

а) унормування обігу ресурсів; 

б) оцінка використання ресурсів; 

в) прийняття рішень з соціально-економічного розвитку держави та суспільства; 

г) державний фінансовий контроль; 

д) правильні відповіді «а» і «б»;  

е) правильні відповіді «в» і «г»; 
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є) усі відповіді правильні. 

IV. Статус державного службовця визначається:  

а) заміщенням посади державного службовця, запровадженої державою чи 

органом державної влади; 

б) отриманням рангу; 

в) виборністю; 

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «а» і «в»; 

е) правильні відповіді «б» і «в»; 

є) усі відповіді правильні. 

V. Знайдіть неправильну відповідь. Державна служба як культурний інститут 

розглядається в наступних аспектах:  

а) соціокультурна діяльність людини; 

б) соціально-економічна діяльність людини; 

в) ступені розвитку особистості; 

г) результати культурної діяльності людини. 

Література [13; 15; 17; 19; 27; 29; 30; 32; 39] 

 

 Змістовий модуль 3. Соціологічний аналіз в системі місцевого 

самоврядування 

 Тема 11. Територіальна громада як соціально-просторовий феномен та 

об’єкт соціологічного аналізу. Соціальна мобільність в територіальних 

громадах. 

1. Сутність територіальної громади. Головні ознаки територіальної громади. 

2. Місце територіальної громади в системі місцевого самоврядування. 

3. Територіальна громада як об’єкт соціологічного аналізу.  

4. Міська агломерація – сучасне високоурбанізоване середовище. 

5. Процеси соціальної мобільності в містах та їх класифікація. 

6. Міський спосіб життя, його риси та сутність. 
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7. Особливості сільського способу життя. 

Питання для самоконтролю: 

1. Назвіть головні ознаки територіальної громади. 

2. У чому полягає значення територіальної громади як об’єкту соціологічного 

аналізу?  

3. Розкрийте сутність та зміст поняття «управлінська структура міста». 

4. Охарактеризуйте соціально-демографічну підсистему територіальної 

громади. 

5. Назвіть основні концепції територіальної громади. 

6. Що таке соціальна мобільність? 

7. Розкрийте основні риси міського способу життя. 

8. Покажіть роль органів місцевого самоврядування в підтримці соціальної 

мобільності населення. 

Теми рефератів: 

1. Територіальна громада як соціально-просторовий феномен та об’єкт 

соціологічного аналізу.  

2. Соціальна мобільність в територіальних громадах. 

3. Територіальна громада як об’єкт соціологічного аналізу. 

4. Міський соціум як штучно створена територіально поселенська спільність. 

5.  Види мобільності в територіальних громадах. 

6. Соціальна мобільність в територіальних громадах. 

Тестові завдання: 

І. Управлінська структура міста визначається як: 

а) система інститутів, організацій та установ, що займаються керівництвом, 

плануванням, регулюванням і контролем усіх основних соціальних та економічних 

процесів, які відбуваються на території міста; 

б) сукупність класів, соціальних прошарків, що не належать до класів, і соціальних 

груп, які виділяють усередині класів і прошарків у місті, та систему їх 

взаємовідносин; 
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в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Територіальною громадою є:  

а) сукупність жителів об’єднаних постійним проживанням у межах села, селища, 

міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або 

добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають адміністративний центр; 

б) сукупність громадян України, котрі спільно проживають у міському чи сільському 

поселенні, мають колективні інтереси і визначений законом правовий статус; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Знайдіть неправильну відповідь. До основних концепцій розвитку 

територіальних громад належать:  

а) економічна концепція; 

б) політична концепція; 

в) соціологічна концепція; 

г) функціональна концепція; 

д) екологічна концепція. 

IV. Соціальною мобільністю є: 

а) сукупність соціальних переміщень людей, тобто зміна ними свого статусу; 

б) перехід індивіда з однієї соціальної групи до іншої, розташованої на тому ж самому 

рівні; 

в) переміщення індивіда з одного місця до іншого при збереженні колишнього 

статусу;  

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «б» і «в»; 

е) правильні відповіді «а» і «в»; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

V. Соціальна мобільність поділяється на:  
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а) індивідуальну; 

б) групову; 

в) організовану; 

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «б» і «в»; 

е) правильні відповіді «а» і «в»; 

є) усі відповіді правильні. 

Література [4-6; 17; 28; 31; 34] 

  Тема 12. Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-

економічного та соціально-побутового підкомплексів міста 

1. Сутність соціологічного аналізу місцевого самоврядування як соціально-

економічного та соціально-побутового підкомплексів міста.  

2. Соціально-економічні теорії класифікації міст. 

3. Поняття соціально-економічного підкомплексу міста.  

4. Містоутворюючі та містозабезпечуючі галузі, внутрішні та зовнішні зв’язки 

міста. 

5. Соціально-економічна, агропромислова інтеграція міста та села. 

6. Галузі матеріального і нематеріального виробництва. 

7. Структура соціально-побутового підкомплексу міста.  

8. Житлово-комунальне господарство, міський пасажирський транспорт як 

об’єкти соціологічного аналізу. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте сутність соціологічного аналізу системи місцевого самоврядування. 

2. Яким чином застосовується соціологічний аналіз стосовно діяльності органів 

місцевого самоврядування?  

3. Дайте соціально-економічну теорію класифікації міст. 

4. Який орган є центральною ланкою адміністративно-управлінської підсистеми 

міста? 

5. Які галузі міського господарства вважаються містозабезпечуючими? 
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6. Які галузі міського господарства належать до нематеріального виробництва? 

7. Висвітліть структуру житлово-комунального господарства міст України. 

8. Покажіть основні напрямки побутового обслуговування населення з боку 

органів місцевого самоврядування. 

Теми рефератів: 

1. Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-економічного 

підкомплексу міста. 

2. Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-побутового 

підкомплексу міста. 

3. Соціологічний аналіз місцевого самоврядування. 

4. Місцеве самоврядування та соціально-побутовий підкомплекс міста. 

5. Місцеве самоврядування та розвиток соціальної інфраструктури населених 

пунктів.  

6. Соціологічний аналіз соціально-економічного розвитку міст. 

Тестові завдання: 

І. Центральною ланкою адміністративно-управлінської підсистеми міста є: 

а) міська державна адміністрація; 

б) міська Рада народних депутатів; 

в) мер міста; 

г) територіальна громада міста. 

ІІ. Знайдіть неправильну відповідь. На основі спеціалізації виділяють наступні 

типи міст: 

а) промислові міста; 

б) транспортні міста; 

в) науково-просвітницькі та культурні міста; 

г) центри ігорного бізнесу; 

д) курортно-оздоровчі центри. 

ІІІ. До головних підсистем міста належать: 

а) соціально-демографічна підсистема; 
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б) природно-екологічна підсистема; 

в) культурна підсистема; 

г) економічна підсистема; 

д) правильні відповіді «а» і «б»; 

е) правильні відповіді «в» і «г»; 

є) усі відповіді правильні.  

IV. Місто як систему можна представити як зв'язок:  

а) адміністративно-управлінської системи міста; 

б) економічної підсистеми; 

в) соціальної підсистеми; 

г) правильні відповіді «а» і «б»; 

д) правильні відповіді «б» і «в»; 

е) правильні відповіді «а» і «в»; 

є) усі відповіді правильні.  

V. Знайдіть неправильну відповідь. До соціально-побутової підсистеми міста 

належать: 

а) житлово-комунальне господарство та побутове обслуговування населення; 

б) міське управління внутрішніх справ; 

в) міський пасажирський транспорт; 

г) зв'язок (у частині обслуговування населення); 

д) охорона здоров’я, фізкультура, соціальне забезпечення, освіта; 

е) культура і мистецтво; 

є) кредитування і державне страхування. 

Література [10; 11; 13; 17; 21; 34; 37]  

 

 Тема 13. Аналіз компетенції, повноважень та відповідальності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування. Соціологічний аналіз формування 

зв’язків з громадськістю в органах місцевого самоврядування. 

1. Сутність компетенції та повноваження місцевого самоврядування. 
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2. Зміст компетенції місцевого самоврядування. 

3. Закріплення сфери компетенції та повноважень місцевого самоврядування в 

Конституції та Законах України. 

4. Сутність відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

5. Основні види відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

6. Особливості відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

7. Соціальна сутність зв’язків із громадськістю в органах місцевого 

самоврядування як об’єкт соціологічного аналізу. 

8. Експертні оцінки ефективності зв’язків із громадськістю в органах місцевого 

самоврядування. 

Питання для самоконтролю: 

1. Розкрийте структуру компетенції місцевого самоврядування об’єкту 

соціологічного аналізу. 

2. Яким чином компетенція місцевого самоврядування розглядається в 

соціології? 

3. Що таке суб’єкти муніципальних правовідносин з точки зору соціологічного 

аналізу? 

4. Охарактеризуйте принцип адаптації делегованих повноважень до місцевих 

умов. 

5. Охарактеризуйте делеговані повноваження органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування об’єкту соціологічного аналізу. 

6. Що можна віднести до кола суб’єктів відповідальності у муніципальному 

праві? 

7.  У чому полягають експертні оцінки ефективності зв’язків із громадськістю 

в органах місцевого самоврядування? 

8. Дайте аналіз структури зв’язків муніципальних органів із громадськістю. 
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Теми рефератів: 

1. Соціологічний аналіз компетенції та повноважень місцевого 

самоврядування.  

2. Законодавче забезпечення компетенції та повноважень органів місцевого 

самоврядування. 

3. Соціологічне дослідження міжнародних стандартів законодавчого 

забезпечення компетенції та повноважень органів місцевого самоврядування. 

4. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування як 

об’єкт соціологічного аналізу. 

5. Соціологічний аналіз формування зв’язків з громадськістю в органах 

місцевого самоврядування. 

Тестові завдання: 

І. Предмети відання - це: 

а) сфери суспільного життя, на які спрямована його регулююча діяльність; 

б) права та обов’язки органу, якими він наділяється стосовно його предметів відання, 

тобто для вирішення тих питань, що становлять ці предмети відання; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІ. Повноваження - це: 

а) сфери суспільного життя, на які спрямована його регулююча діяльність; 

б) права та обов’язки органу, якими він наділяється стосовно його предметів відання, 

тобто для вирішення тих питань, що становлять ці предмети відання; 

в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

ІІІ. Стосовно змісту поняття компетенції місцевого самоврядування, то 

Європейська хартія місцевого самоврядування передбачає, що він має 

визначитися на основі дотримання таких принципів:   

а) принципу правової автономності місцевого самоврядування; 

б) принципу повноти повноважень місцевого самоврядування та необмеженості 



51 
 
самоврядних прав; 

в) принципу субсидіарності; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні; 

ж) правильних відповідей немає. 

IV. За своєю структурою повноваження виконавчих органів сільських, 

селищних, міських, районних у містах радах включають: 

а) власні повноваження; 

б) делеговані повноваження; 

в) розмежувальні повноваження; 

г) правильні відповіді "а" і "б"; 

д) правильні відповіді "б" і "в"; 

е) правильні відповіді "а" і "в"; 

є) усі відповіді правильні. 

V. Чи є ефективним соціологічне дослідження зв’язків органів місцевого 

самоврядування із громадськістю?   

а) так ; 

б) ні; 

в) ваш варіант. 

Література [4-7; 10; 11; 13; 21; 31; 36]  
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