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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
  

 «Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності» є однією з 

дисциплін, що належить до тих, які створюють основну базу знань, необхідну для 

ефективної підготовки  фахівців в гуманітарній сфері, зокрема в галузі 

державного управління, соціології, культурології, для роботи в аналітичних 

службах органів місцевого самоврядування. 

 Підготовка фахівців з соціології управлінської діяльності має на меті дати 

слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем 

державного управління, місцевого самоврядування, аналізу державної політики. 

Дана дисципліна викладається на спеціалізації «Соціологія місцевого 

самоврядування і державного управління» у комплексі з такими дисциплінами як: 

«Аналіз державної політики», «Гуманітарна політика органів місцевого 

самоврядування», «Соціальна політика органів місцевого самоврядування»,  

«Соціологія державної служби», «Соціологічний аналіз державно-управлінської 

діяльності» тощо. 

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Соціологічний аналіз 

державно-управлінської діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістр міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування 

отриманих знань та навичок на практиці. 

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та 

функціями дисципліни, розглядають особливості становлення і розвитку 

соціологічного та інших видів аналізу державно-управлінської діяльності в 

сучасній Україні.  

Реформування суспільного життя України, становлення демократичної, 

правової, соціальної держави, багатопартійності та інших демократичних 

інститутів у процесі трансформації українського суспільства вимагають 
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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. 

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 
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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.  

Ключовими проблемами у соціологічному аналізі державно-управлінської 

діяльності є оптимізація теоретичних засад державного управління, нормативно-

правового, організаційного, інституційного, кадрового 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, 
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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; 

- 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 
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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 

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;  
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– 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 

аналізу державно-управлінської діяльності, відповідних законодавчих і 

підзаконних актів в обумовлені терміни засобами адміністрування. 

Отже, програма навчальної дисципліни «Соціологічний аналіз державно-

управлінської діяльності» спрямована на те, щоб дати слухачам знання 

теоретичних основ предмету та навчити їх застосовувати здобуті ними знання, 

уміння і навички на практиці.  

Дисципліна «Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності» 

викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності»  
№п/п Назва змістового модуля та теми 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціологічного 

аналізу державно-управлінської діяльності 

 
1 
 

Сутність, об’єкт та функції соціологічного аналізу. Аналіз соціологічної 

інформації. 

 
2 

Цілі, завдання та критерії аналізу державно-управлінської діяльності. 

Соціологічний аналіз суспільства як системи. 
 

3 
Використання даних соціологічного аналізу в державно-управлінській 

діяльності. Фактори ефективності 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. 

 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. 

 

6 

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

Соціологічний аналіз процесу й технологія прийняття державно-

управлінських рішень. 

 

7 

Практичні механізми здійснення соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності 

 

8 

Держава як суб’єкт управління суспільним розвитком. Соціологічний 

аналіз системи державного управління. 
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9 

Державна служба як об’єкт соціологічного аналізу. Основні концепції 

державної служби. 

 

10 

Соціологічний аналіз державної служби як суспільного та соціально-

економічного інституту 

 Змістовий модуль 3. Соціологічний аналіз в системі місцевого 

самоврядування 

11 Територіальна громада як соціально-просторовий феномен та об’єкт 

соціологічного аналізу. Соціальна мобільність в територіальних громадах.  

 

12 

Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-економічного 

та соціально-побутового підкомплексів міста 

 

13 

Аналіз компетенції, повноважень та відповідальності органів і посадових 

осіб місцевого самоврядування. Соціологічний аналіз формування зв’язків 

з громадськістю в органах місцевого самоврядування. 

Разом годин: 90 

 

Зміст 

дисципліни 

«Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності» 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу 

державно-управлінської діяльності 

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

соціологічної інформації. 

Сутність соціологічного аналізу. Об’єкт та предмет дисципліни “Соціологічний 

аналіз державно-управлінської діяльності». Мета та завдання дисципліни. Функції 

дисципліни. Основні теоретичні підходи до соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. Оцінювання: загальна модель. Методи оцінювання 

державно-управлінської діяльності. Способи опрацювання інформації в системі 
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державного управління. 

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

   Тема 2. Цілі, завдання та критерії аналізу державно-управлінської 

діяльності. Соціологічний аналіз суспільства як системи. 

  Цілі завдання та критерії соціологічного аналізу. Критерії ефективності 

соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. Соціологічний аналіз 

суспільства як системи. Головні ознаки суспільства. Основні методи 

соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. Єдність, цілісність, 

однорідність просторових вимірів держави та динаміка національних процесів.  

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. 

 Соціологічні дані. Аналіз соціологічних даних. Шляхи використання 

соціологічних даних. Фактори ефективності соціологічних досліджень. Соціальна 

структура суспільства. Наукова та суспільна діяльність як об’єкт соціологічного 

аналізу. Статистична звітність. 

 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.  

Сутність наукової парадигми соціологічного аналізу державної політики. 

Вітчизняні та зарубіжні джерела соціологічного дослідження державно-

управлінської діяльності. Становлення соціологічного аналізу державної політики 

як окремої сфери дослідження та діяльності. Сутність науково-методологічних 

основ соціологічного аналізу держаної політики. Метод наукового дослідження в 

системі державної політики. Особливості дослідження державної політики. 

Теоретичні підходи до соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. 
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Сутність та характерні риси дефініційного визначення державно-управлінської 

діяльності.    

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. 

 Сутність конструктивного взаємозв’язку державно-управлінської діяльності та 

соціально-економічних умов розвитку суспільства. Взаємозалежність соціально-

економічних, політичних, культурних та інших суспільних детермінант і 

державного управління. Соціологічне дослідження діяльності держави в умовах 

сучасного розвитку суспільства. Дослідження взаємозалежності суспільних умов і 

системи державного управління. Сутність стратегії в державній політиці. Аналіз 

стратегії планування в системі державного управління та місцевого 

самоврядування. Стратегічне планування та стратегічний менеджмент. Аналіз 

політичних стратегій в системі державного управління. Ціноутворення як процес 

кристалізації цілей в соціологічному аналізі державно-управлінської діяльності.  

 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. 

  Сутність державно-політичного рішення. Роль державно-політичного рішення 

у вирішенні державних та суспільних  проблем. Системний аналіз прийняття 

державних рішень та його принципи. Державно-політичне рішення як напрям 

державно-управлінської діяльності. Основні ознаки державно-політичних рішень. 

Сутність аналізу процесу прийняття державно-управлінських рішень. Основні 

етапи аналізу процесу прийняття державно-управлінських рішень. Формулювання 
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напряму соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. 

Концептуальні засади реалізації урядової політики.  

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

 Тема 7. Практичні механізми здійснення соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності 

 Державна політика та роль держави наприкінці цього тисячоліття. Стратегічне 

мислення. Фази процесу стратегічного планування. Сутність формулювання 

політичних проблем. Особливості формулювання проблеми в соціологічному 

аналізі державно-управлінської діяльності. Методики формулювання проблеми. 

Технології конкретизації проблеми. Сутність соціально-економічного оцінювання 

державно-управлінської діяльності. Особливості політичного оцінювання 

державно-управлінської діяльності. Цілі та проблеми оцінювання. Методологія 

соціально-економічного і політичного оцінювання державно-управлінської 

діяльності. 

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

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

Соціологічний аналіз системи державного управління. 

 Обумовленість державного управління суспільними функціями держави, 

вектором її історичної еволюції і формами. Сутність державної влади. 

Конституційна модель поділу державної влади. Державний механізм: державний 

апарат і державні організації. Державне управління і виконавча влада. Державна 

управління і місцеве самоврядування. Загальна характеристика соціологічного 

аналізу системи державного управління. Державне управління як система. 

Структурно-логічні схеми системи державного управління. 

 Література [1-3; 8; 12-15; 26; 33; 38; 42]   

 Тема 9. Державна служба як об’єкт соціологічного аналізу. Основні 

концепції державної служби. 

 Сутність державної служби як об’єкту соціологічного аналізу. Особливості 

застосування соціологічного методу дослідження в державної служби. Наукові 
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умови виникнення державної служби. Сутність концепції державної служби. 

Вітчизняні концепції державної служби. Зарубіжні концепції державної служби. 

Концепції бюрократії в західній соціології. 

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

  Тема 10. Соціологічний аналіз державної служби як суспільного та 

соціально-економічного інституту 

  Сутність соціологічного аналізу державної служби як суспільного інституту. 

Державна служба як організаційний інститут. Види державної служби та критерії 

класифікації. Державна економічна політика та її вплив на формування 

громадянського суспільства. Економічні аспекти соціологічного аналізу 

державної служби як об’єкт управління. Особливості соціологічного аналізу 

державної служби як соціального інституту. Еволюція державної служби як 

соціального інституту. Специфіка державної служби як елемента суспільної 

структури. Соціологічний аналіз культури державного службовця. 

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. 

 Сутність територіальної громади. Головні ознаки територіальної громади. 

Місце територіальної громади в системі місцевого самоврядування. 

Територіальна громада як об’єкт соціологічного аналізу.  Міська агломерація – 

сучасне високоурбанізоване середовище. Процеси соціальної мобільності в 

містах та їх класифікація. Міський спосіб життя, його риси та сутність. 

Особливості сільського способу життя. 

Література [4-6; 17; 28; 31; 34] 

  Тема 12. Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-

економічного та соціально-побутового підкомплексів міста 
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  Сутність соціологічного аналізу місцевого самоврядування як соціально-

економічного та соціально-побутового підкомплексів міста. Соціально-

економічні теорії класифікації міст. Поняття соціально-економічного 

підкомплексу міста. Містоутворюючі та містозабезпечуючі галузі, внутрішні та 

зовнішні зв’язки міста. Соціально-економічна, агропромислова інтеграція міста 

та села. Галузі матеріального і нематеріального виробництва. Структура 

соціально-побутового підкомплексу міста. Житлово-комунальне господарство, 

міський пасажирський транспорт як об’єкти соціологічного аналізу. 

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. 

 Сутність компетенції та повноваження місцевого самоврядування. Зміст 

компетенції місцевого самоврядування. Закріплення сфери компетенції та 

повноважень місцевого самоврядування в Конституції та Законах України. 

Сутність відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Основні види відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Особливості відповідальності органів та посадових осіб 

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

місцевого самоврядування як об’єкт соціологічного аналізу. Експертні оцінки 

ефективності зв’язків із громадськістю в органах місцевого самоврядування. 

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

  

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного 

пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і 

практичного матеріалу. Вибір теми – довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Соціологічний аналіз державно-
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управлінської діяльності»); прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; 

номер групи. Контрольна робота має містити план і список літератури та повинна 

складатися з вступу, кількох розділів та висновків. На останній сторінці ставиться 

дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову 

частину в установлений термін.  

У ході написання контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні 

та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної 

та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення 

даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та 

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 

позитивно. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу державно-управлінської 

діяльності. 

2. Сутність соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. 

3. Об’єкт, предмет та функції соціологічного аналізу. 

4. Аналіз соціологічної інформації. 

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

6. Соціологічний аналіз суспільства як системи. 

7. Використання даних соціологічного аналізу в державно-управлінській 

діяльності. 

8. Фактори ефективності соціологічних досліджень. 

9. Наукова парадигма соціологічного аналізу державної політики в контексті 

політичної думки. 

10.  Організаційно-правові  основи формування й функціонування соціологічного 

аналізу державно-управлінської діяльності. 

11.  Науково-методологічні основи формування й функціонування соціологічного 
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аналізу державно-управлінської діяльності. 

12.  Особливості здійснення соціологічного аналізу в сфері державного 

управління. 

13.  Особливості здійснення соціологічного аналізу в сфері державної служби. 

14.  Конструктивність взаємозв’язку соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності та соціально-економічних умов розвитку суспільства. 

15.  Аналіз стратегії державної політики.  

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

17.  Соціологічний аналіз процесу й технологія прийняття державно-

управлінських рішень. 

18. Практичні механізми здійснення соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності. 

19.  Держава як суб’єкт управління суспільним розвитком. 

20.  Соціологічний аналіз системи державного управління. 

21.  Державна служба як об’єкт соціологічного аналізу. 

22.  Основні концепції державної служби. 

23. Соціологічний аналіз державної служби як суспільного та соціально-

економічного інституту. 

24.  Соціологічний аналіз в системі місцевого самоврядування. 

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

соціологічного аналізу. 

26.  Соціальна мобільність в територіальних громадах. 

27.  Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-економічного 

підкомплексу міста. 

28.  Соціологічний аналіз місцевого самоврядування як соціально-побутового 

підкомплексу міста. 

29.  Аналіз компетенції, повноважень та відповідальності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

30.  Соціологічний аналіз формування зв’язків з громадськістю в органах 
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місцевого самоврядування. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розкрийте сутність соціологічного аналізу державно-управлінської діяльності. 

2. Назвіть головні методи оцінювання державно-управлінської діяльності. 

3. У чому полягає надійність соціологічної інформації? 

4. Розкрийте процедуру аналізу соціологічних даних. 

5. Що таке елемент соціологічного аналізу? 

6. Яким чином здійснюється аналіз соціологічних даних у державно-управлінській 

діяльності? 

7. Назвіть головні ознаки суспільства. 

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

інформації? 

9.  Висвітліть складові соціальної структури суспільства. 

10. Які ознаки суспільства впливають на ефективність соціологічного дослідження 

державно-управлінської діяльності? 

11. У чому полягають основні завдання соціологічного аналізу державно-

управлінської діяльності? 

12. Які ви знаєте основні принципи соціологічного дослідження державно-

управлінської діяльності? 

13. У чому полягає однорідність просторових вимірів держави? 

14. Назвіть головні ознаки єдності просторових вимірів держави. 

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

діяльності? 

16. У чому полягає значення консультування як елементу соціологічного аналізу 

державної політики? 

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

управлінської діяльності. 

18. Виділіть теоретичні підходи до соціологічного аналізу державно-управлінської 
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діяльності. 

19. Що таке конструктивний взаємозв’язок? 

20. Яким чином можна застосувати конструктивність взаємозв’язку в 

соціологічному аналізі державно-управлінської діяльності? 

21. Розкрийте сутність стратегії державної політики. 

22. У чому полягають особливості соціологічного дослідження стратегії в 

державно-управлінській діяльності?  

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

24. Коли застосовується системний аналіз у державній політиці? 

25. Чим відрізняється соціологічний від системного аналізу? 

26. Розкрийте сутність аналізу процесу прийняття управлінських рішень. 

27.  Що таке стратегічне мислення? 

28.  Які елементи потрібні для стратегії державної політики? 

29.  Розкрийте сутність формулювання політичних проблем. 

30.  Які основні фактори формулювання політичних проблем ви знаєте? 

31.  Виділіть основні фази аналізу припущень при структуруванні проблеми. 

32.  Обґрунтуйте роль регулюючої функції держави на сучасному етапі. 

33.  Визначте тенденцію еволюціонування сучасної Української держави і її вплив 

на формування системи державного управління. 

34.  Розкрийте сутність державної влади.  

35.  Назвіть універсальні властивості системи державного управління. 

36.  Розкрийте зміст основних структурно-логічних схем системи державного 

управління. 

37.  Розкрийте сутність поняття «державна служба». 

38.  Що таке «Соціологія державної служби»& 

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

40.  Державна служба в працях вітчизняної соціологічної думки. 

41.  Державна служба в працях зарубіжних соціологів. 

42.  Розкрийте сутність та головні ознаки концепції державної служби. 
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43. Назвіть основні види державної служби в Україні. 

44.  Розкрийте сутність державної служби як економічного інституту. 

45.  Що є предметом економічної діяльності державного апарату? 

46. У чому полягають головні ознаки державної служби як соціального інституту. 

47. Назвіть головні ознаки територіальної громади. 

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

49.  Охарактеризуйте соціально-демографічну підсистему територіальної громади. 

50.  Назвіть основні концепції територіальної громади. 

51.  Розкрийте основні риси міського способу життя. 

52.  Покажіть роль органів місцевого самоврядування в підтримці соціальної 

мобільності населення. 

53. Розкрийте сутність соціологічного аналізу системи місцевого самоврядування. 

54. Який орган є центральною ланкою адміністративно-управлінської підсистеми 

міста? 

55. Які галузі міського господарства вважаються містозабезпечуючими? 

56.  Які галузі міського господарства належать до нематеріального виробництва? 

57.  Висвітліть структуру житлово-комунального господарства міст України. 

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

аналізу? 

59. Охарактеризуйте принцип адаптації делегованих повноважень до місцевих 

умов. 

60. Дайте аналіз структури зв’язків муніципальних органів із громадськістю. 
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