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1. Мета дисципліни - отримання студентами знань з соціологічних аспектів державного 
управління, які полягають у вивченні, аналізі та роз’ясненні механізмів виникнення, 
підтримки та зміни державної влади, взаємодії з іншими соціальними інститутами.

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:
1. Знати теоретико-методологічні основи соціології державного управління як теорії 

середнього рівня, сучасні концептуальні моделі державного управління та місцевого 
самоврядування.

2. Вміти працювати з соціологічними даними, з метою забезпечення соціологічного 
супроводу системи державного управління, читати професійні соціологічні публікації 
та формулювати ідеї.

3. Мати навички застосування методів збору даних та їх аналізу; групової роботи та публічної 
дискусії.

3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна відноситься до вибіркового блоку 
«Соціологія політики». Знайомство із системою державного управління як соціальним 
інститутом розширює можливості формування професійно-орієнтованих компетенція у 
фахівців з соціології за рахунок практичного застосування соціологічного супроводу 
функціонування, системи державного управління та місцевого самоврядування. Тематичне 
наповнення дисципліни включає теоретичні та методологічні основи соціології державного 
управління, категоріальний . аналіз системи державного управління, функціонування 
державного управління як соціального інституту. Творчі завдання, індивідуальна та групова 
робота формує навички навчання в парадигмі студенгоцентрованої освіти. .

4. Завдання (навчальні цілі):
- Надати загальний огляд теоретико-методологічних засад, категоріальної бази, 

концептуальних моделей державного управління як соціального інституту.
- Ознайомлення з особливостями використання соціологічних даних у системі державного

управління. '
- Формування у студентів вмінь та навичок із забезпечення соціологічного супроводу 

системи державного управління.
- Ознайомлення із закордонним та вітчизняним досвідом впливу політико-управлінської 

культури на формування системи державного управління.
Цс спрямовано на формування наступних компетентностей:

- здатність застосовувати інструментарій соціологічної науки в дослідженні політичної сфери 
суспільства у і маркетингу в умовах суспільних змін та глобальних трансформацій (ФК43);

- здатніст ь вивчати стан суспільства як цілісності крізь призму його соціальної якості (ФК45).

5. Результати навчання за дисципліною:
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність)

Форми (та/або 
методи і технології)

Методи 
оцінювання та 

иороювий

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліниКод Результат навчання

викладання і 
навчання критерій 

оцінювання
1.1 знати теоретико-методологічні основи 

функціонування системи державного 
управління як соціального інституту

лекції, практичні, 
завдання для 
самостійної роботи

усна відповідь, 
доповнення, 
контрольні 
завдання та 
роботи

2Ü

2.1 знати категоріальну базу лекції, практичні, усна відповідь, 20
функціонування системи державного 
управління

завдання для 
самостійної робо ти

доповнення, 
контрольні 
завдання та 
роботи

2.2 вміти здійснювати обґрунтований вибір 
методу збору даних та вимірювальних 
процедур для забезпечення соціологічного 
супроводу функціонування та оцінки 
системи державного управління

лекції, практичні, 
завдання для 
самостійної роботи

усна відповідь, 
доповнення, 
контрольні 
завдання та 
роботи

20

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

3.1 удосконалення навичок комунікації практичні, завдання усна відповідь, 20
для самостійної 
роботи

доповнення,

завдання та 
роботи

3.2. робота в групі практичні, завдання 
для самостійної 
роботи

усна відповідь, 
доповнення, 
контрольні 
завдання та 
роботи

20

7. Схема формування оцінки.

— Результати навчання дисципліни (код)
Програмні результати навчання (назва) ■—----------- 1.1 2.1 2.2 3.1 3.2

Застосовувати інструментарій соціологічної науки . в дослідженні 
політичної сфери суспільства (прн48)

4- + + 4- +

7.1. Форми оцінювання студентів:

- семестрове оцінювання:
І . Робота на практичних заняттях: РН1.1, РН2.1, РН2.3, РН3.1, РНЗ.-2-40/24 балів:
2. Виконання контрольних завдань та робіт: РН1.1, РН2.1, РН2.3, РНЗ'.І. РН3.2 - 20/12 

балів..

- підсумкове оцінювання іспит. РІ-11.1, РН1.2, РН2.1 (у формі тестових завдань).- 40 
балів максимум. Мінімальний бал успішного складання (отримання загальної позитивної 
оцінки) іспиту' —24 бали.

- умоізи допуску' до підсумкового іспиту: Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість 
бітів за кри гично-рбзрахуиковий мінімум 36 балів для одержання допуску до іспиту обов'язковим 
є повторне складання контрольних робіт.

7.2 Організація оцінювання:
1. Робота на практичних заняттях, контрольні завдання-теми 1-10.
2. Кр 1 3 теми 1-5-після теми 5.
3. Кр 2 з теми 6-10- після теми 10.

7.3. Шкала відповідності оцінок
Відмінно/Excellent 90-100

Добре/Good 75-89
Задовільно / Satisfactory 60-74

Незадовільно / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни. Тематичний план лекцій та практичних занять

№ 
п/п Номері назва теми

1
лекції

Сількість ГОДИН
. Самосіійнаирактичні робота

1. Теоретико-методологічні засади соціології державного управління

1 Соціологія державного управління як теорія 
середнього рівня

4 4 6

2 Держава як атрибут соціуму 2 2 4
Державне управління як регулювання впливу держави 2 2 63 на стан та розвиток суспільства

.4
Пріоритетність у відносинах держави та суспільства, 
як підгрунтя ефективного функціонування системи 
державного управління

2 4 . 6

5' Соціальна адекватність управлінських впливів на 
суспільний розвиток

2 ■ 2 ,4 ' '

Контрольна робота / - 2 6
2. Прикладна складова соціології державного управління

6
Особливості прикладних досліджень у сфері 
державного управління

2 2 ‘ 4

■ 7
Когнітивні (описові, констатуючі) та процедурні 
(прогнозуючі та перетворюючі) моделі аналізу 
соціологічних даних

2 2 4

8 Кількісні та якісні показники діагностування та 
функціональності системи державного управління

4 4 4

9
Соціологічні методи аналізу реалізації державної 
політики

4 4 б

10
1 Іідсумкові документи дослідження функціонування 
системи державного управління (аналітичні звіти, 
довідки, записки, публікації у ЗМІ та т.п.).

2 4 4

1 Контрольна робота 2 - ■ 2 . 6
1 всього 26 34 60

Додаткова:
1. Українське суспільство: моніторині соціальних змін. Ін-т соціології НАН України,

2. Державне управління : підручник: у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. При Президентові 
України. - К., Дніпропетровськ. НАДУ, 2021. -Т.1. - 564 с.

3. Державне управління. Електронний ресурс. Режим доступу: 
https://iDS.ligazakon.net/docunient/TM029484

4. Зробимо державне управління кращим. Електронний ресурс. Режим доступу: 
ііНп5://уохц kraine.org/zrobvmo-derzhavne-upravlinnva-krashhvm/

10. Додаткові ресурси:
1. http://www.e-patti.acadentv.gov.ua/ - Державне управління: теорія та практика. 

Електронне наукове фахове видання
2. Ьир5:/лУм,ууТасеЬоок.-сотЛуа1с1і/?у=9б9622683778597 - Реформа державного 

управління - НЛМІЗ - інформаційна система управління людськими ресурсами
3.. https://niss.gov.ua - Національний інститут стратегічних досліджень

Загальний обсяг 120 год., в тому числі:
Лекцій - 26 год.
Практичні - 34 год.
Самостійна робота - 60 год.

9. Рекомендовані джерела:

Основна: (Базова)
1. Бурега В,В. Соціологія державного управління. - Донецьк: Східний видавничий дім, 

2012,- 167 с.
2. Паніко Л. Соціальна ефективність діяльності органів державної влади. Електронний

ресурс. - Режим доступу:
http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/20l 0/2010 04(7)/І Oplaodv.pdf

3. Ковбасюк Ю. Наука державного управління в умовах системних державно- 
управлінських реформ і суспільних трансформацій. Електронний ресурс. Режим 
доступу: Ьир://уіьпук.асайепіу. gov.ua/wp-content/uploads/2013/1172012-1 -3.pdf

4. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку. - 
Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. - К.: МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СН1Д в Україні», 
2015.-580с.
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https://niss.gov.ua
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