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“Аналіз державної політики” є однією з дисциплін, яка сприяє підготовці фахівців у галузі державного управління, місцевого самоврядування та державної служби як теоретиків, так і практиків.
Підготовка фахівців у сфері менеджменту організацій, а також соціології місцевого самоврядування і державного управління, має на
меті дати слухачам теоретичні знання та виробити в них практичні
навички опрацьовувати й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які
стосуються особливостей здійснення аналізу державної політики,
ознайомлення з основними поняттями дисципліни, поглиблене вивчення наукових засад та практичних механізмів системи державного
управління та місцевого самоврядування, а також державної політики і державної служби в новітній історії України як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях, шляхів їхньої оптимізації.
У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни “Аналіз державної
політики” для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліст
та магістр розглядається як теоретичний матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань та навичок на практиці.
Державна політика відіграє провідну роль у суспільному житті.
Саме вона покликана своєчасно виявляти та аналізувати назрілі проблеми розвитку суспільства, встановлювати причини їх виникнення
та виробляти шляхи розв’язання. У сфері державної політики приймаються відповідні державно-політичні рішення, розробляється відповідний інструментарій, створюється механізм їх реалізації.
Реформування суспільного життя України, становлення демократичної, правової, соціальної держави, багатопартійності та інших
демократичних інститутів у процесі трансформації українського суспільства потребує 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 здійснюється кваліфікаційний аналіз державної політики та механізмів впровадження 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 залежатимуть наші успіхи в
усіх сферах життєдіяльності українського суспільства.
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За умовах перехідного стану, в якому зараз перебуває Україна,
потреба дослідження історичного та міжнародного досвіду з розробки і впровадження державної політики, 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.
Державну політику можна розглядати з позицій її всебічного
аналізу, який репрезентується як прикладна дисципліна із застосуванням методик ситуативно аргументованих відповідей на суспільні запити та обговорення, творчий розвиток, критичний підхід і комунікативність інформації. Водночас аналіз державної політики — це
професійна робота, послідовно-систематичний аналітичний процес
та здатність кваліфіковано його здійснити, чого постійно потребує
суспільний розвиток.
Процес розробки і впровадження державної політики є багатобарвним, тому, характеризуючи його, не можна застосовувати однакові
критерії, оскільки розв’язання кожної проблема потребує індивідуального підходу. Для аналізу в політичних науках часто використовуються теоретичні класифікаційні підходи і моделі.
Студенти мають ознайомитись з теоретико-методологічними
засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями та функціями
дисципліни, особливостями розвитку аналізу державної політики в
системі державного управління та місцевого самоврядування, методикою та основними методами аналізу державної політики.
Це дасть змогу
знати:
• сутність та наукові парадигми аналізу держаної політики;
• літературно-джерельну базу аналізу державної політики;
• науково-методологічні основи аналізу державної політики, зокрема теоретичні підходи та організаційні засади вказаної сфери
діяльності;
• становлення та розвиток аналізу державної політики;
• специфіку дефініційного визначення державної політики;
• вітчизняні та зарубіжні школи з вивчення державної політики,
зробити порівняльну характеристику їхньої діяльності;
• основні методи державної політики, а також особливості застосування системного аналізу в системі державного управління і
місцевого самоврядування;
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• змістові та структурно-функціональні особливості державного
управління і місцевого самоврядування; взаємозв’язок державної політики та соціально-економічного розвитку країни, суспільства;
• корелятивні відносини та типологію в аналізі державної політики;
• модельний аналіз державної політики, роль інформаційних технологій в її аналізі;
• моделі осягнення державно-політичних процесів (елітна, раціональна, інкрементальна (нарощувальна);
• умови та динаміку аналізу державної політики, включаючи державно-політичне рішення, аналіз процесу та технологію прийняття державно-політичних рішень, аналітичні ролі та вимоги
щодо вироблення і надання порад-рекомендацій; параметри,
критерії та процедури вибору політики;
• основні етапи державної політики;
• визначення проблеми у сфері державної політики;
• формулювання основних напрямків вирішення проблем та втілення в життя поставлених завдань і прийнятих рішень в системі державного управління та місцевого самоврядування;
• практичні механізми здійснення аналізу державної політики,
зокрема розробку й аналіз державної політики, вибір знарядь
політики; соціально-економічне та політичне оцінювання державної політики і напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу та впровадження державної політики.
Дисципліна “Аналіз державної політики” викладатиметься з урахуванням найсучасніших інтерактивних методик.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дисципліни
“АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ”

1

2
Змістовий модуль IV. Практичні механізми здійснення
аналізу державної політики

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

10

Розроблення та аналіз державної політики. Втілення державної політики: стратегічні підходи до планування політики

1

2

11

Формулювання проблеми та аналіз політики. Вибір знарядь
політики

12

Соціально-економічне та політичне оцінювання державної
політики. Напрями поглиблення демократичних чинників
аналізу і впровадження державної політики

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні засади
аналізу державної політики
1

Теоретичні та оцінювальні підходи до аналізу державної
політики

2

Наукова парадигма аналізу політики в контексті політичної
думки. Літературно-джерельна база дослідження державної
політики

3

Науково-методологічні та організаційно-правові основи
формування й функціонування аналізу політики. Специфіка
дефініційного визначення державної політики

ЗМІСТ
дисципліни
“АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ”

Змістовий модуль II. Змістові й структурнофункціональні особливості державної політики. Умови та
динаміка державно-політичних процесів

Змістовий модуль I. Теоретико-методологічні засади аналізу
державної політики

4

Конструктивність взаємозв’язку державної політики
та соціально-економічних умов розвитку суспільства.
Корелятивні відносини держави та суспільної сфери

Тема 1. Теоретичні та оцінювальні підходи до аналізу
державної політики

5

Аналіз стратегії державної політики. Науково-прогностичні
цілі державної політики

6

Типологія державної політики та модельний аналіз
державно-політичних процесів
Змістовий модуль III. Умови та динаміка державнополітичних процесів

6

Разом годин: 108

7

Державно-політичне рішення, його роль у розв’язанні
суспільних проблем

8

Аналіз процесу й технологія прийняття державнополітичних рішень. Аналітичні ролі та вимоги щодо
вироблення і надання порад-рекомендацій

9

Параметри, критерії та процедури вибору політики

Сутність аналізу державної політики. Об’єкт та предмет дисципліни. Мета та завдання аналізу державної політики. Функції аналізу державної політики. Аналіз політики та наука. Основні теоретичні підходи до аналізу державної політики. Оцінювання: загальна модель.
Методи оцінювання державної політики.
Література: основна[1; 5; 7; 9; 15; 16];
додаткова [23; 35; 38]
Тема 2. Наукова парадигма аналізу політики в контексті
політичної думки. Літературно-джерельна база
дослідження державної політики
Сутність наукової парадигми аналізу державної політики. Історіографічний доробок російських (українських) і радянських вче7

них. Становлення аналізу державної політики як окремої сфери дослідження. Сутність джерельної бази з аналізу державної політики.
Види джерел з аналізу державної політики. Вітчизняні джерела з
аналізу державної політики. Зарубіжні джерела з аналізу державної
політики.
Література: основна [1; 5; 7; 9; 12; 17; 18];
додаткова [23; 38]
Тема 3. Науково-методологічні та організаційно-правові
основи формування й функціонування аналізу
політики. Специфіка дефініційного визначення
державної політики
Сутність науково-методологічних основ аналізу політики. Метод
наукового дослідження в системі державної політики. Особливості
дослідження державної політики. Теоретичні підходи до аналізу державної політики. Організаційно-правові засади формування і функціонування аналізу політики. Сутність та характерні прикмети дефініційного визначення державної політики.
Література: основна [2; 5; 7; 12; 18];
додаткова [24; 27; 38]
Змістовий модуль II. Змістові й структурно-функціональні
особливості державної політики. Умови
та динаміка державно-політичних
процесів
Тема 4. Конструктивність взаємозв’язку державної
політики та соціально-економічних умов розвитку
суспільства. Корелятивні відносини держави та
суспільної сфери
Сутність конструктивного взаємозв’язку державної політики та
соціально-економічних умов розвитку суспільства. Взаємозалежність
соціально-економічних, політичних, культурних та інших суспільних
детермінант і державної політики. Дослідження діяльності держави в
умовах сучасного розвитку суспільства. Дослідження взаємозалежності суспільних умов і системи державного управління. Сутність корелятивних відносин. Особливості корелятивних відносин в аналізі
8

державної політики. Втручання держави в різні сфери життя суспільства. Аналіз функцій держави в економічній сфері.
Література: основна [2; 6; 8; 9; 11; 14; 18];
додаткова [34; 36; 39]
Тема 5. Аналіз стратегії державної політики. Науковопрогностичні цілі державної політики
Сутність стратегії в державній політиці. Роль концепції в розробці
стратегії державної політики. Аналіз стратегії планування в системі
державного управління та місцевого самоврядування. Стратегічне
планування та стратегічний менеджмент. Аналіз політичних стратегій в системі державного управління. Сутність науково-прогностичних цілей державної політики. Ціноутворення як процес кристалізації цілей в аналізі державної політики.
Література: основна [1; 4; 5; 8; 18];
додаткова [24; 29]
Тема 6. Типологія державної політики та модельний аналіз
державно-політичних процесів
Сутність типології державної політики. Дослідження типів державної політики. Інформаційно-аналітичні процеси в аналізі державної політики. Модельний аналіз державно-політичних процесів. Моделі осягнення державно-політичних процесів. Раціональна модель
осягнення державно-політичних рішень. Інкрементальна (нарощувальна) модель. Елітна модель осягнення державно-політичних рішень.
Література [2; 3; 9; 14; 18; 26; 30; 33]
Змістовий модуль III. Умови та динаміка державно-політичних
процесів
Тема 7. Державно-політичне рішення, його роль
у розв’язанні суспільних проблем
Сутність державно-політичного рішення. Роль державно-політичного рішення у розв’язанні державних проблем. Системний аналіз
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прийняття державних рішень та його принципи. Державно-політичне рішення як напрям державної політики. Основні ознаки державно-політичних рішень.
Література: основна [3; 4; 8; 10; 18];
додаткова [19; 22; 31–33]
Тема 8. Аналіз процесу й технологія прийняття державнополітичних рішень. Аналітичні ролі та вимоги щодо
вироблення і надання порад-рекомендацій.
Розкрийте сутність аналізу процесу прийняття державно-політичних рішень. Назвіть основні етапи аналізу процесу прийняття
державно-політичних рішень. Усвідомлення (формулювання проблеми). Формулювання напряму державної політики. Стратегія
державної політики. Процес набуття законного статусу. Механізм
впровадження політики в життя. Оцінювання результатів політики.
Концептуальні засади реалізації урядової політики.
Література: основна [1; 3; 8; 13; 18];
додаткова [24; 26; 40]

вання та прогнозування державної політики. Керівництво та зміни.
Процес стратегічного планування. Втілення політики: методи стратегічного планування політики. Вади раціональних методів при їх застосуванні до процесу вироблення рішень. Практична логіка прирісних методів. Поєднання та узгодження раціонального та прирісного
методів у плануванні політики.
Література: основна [3; 6–8; 13; 16];
додаткова [26; 31; 37]
Тема 11. Формулювання проблеми та аналіз політики. Вибір
знарядь політики
Сутність формулювання політичних проблем. Особливості формулювання проблеми в системі аналізу державної політики. Методики формулювання проблеми. Технології конкретизації проблеми.
Проблемний аналіз. Таксономія знарядь політики. Вибір знарядь
політики і рекомендації щодо вибору. Критерії вибору знарядь аналізу політики.
Література: основна [3; 6–8; 13; 16];
додаткова [26; 31; 37]

Тема 9. Параметри, критерії та процедури вибору політики
Сутність та основні ознаки параметрів, критеріїв і процедур вибору
політики. Види критеріїв державної політики. Вибір специфічних критеріїв. Вибір політики: базові підходи. Методологія оцінок вибору. Невизначеності вибору політики. Раціональність вибору політики. Впровадження як чинник вибору політики. Парадокси вибору політики.
Література: основна [3; 4; 8; 10; 18];
додаткова [20; 22; 35]
Змістовий модуль IV. Практичні механізми здійснення аналізу
державної політики
Тема 10. Розроблення та аналіз державної політики. Втілення державної політики: стратегічні підходи
до планування політики

Тема 12. Соціально-економічне та політичне оцінювання
державної політики. Напрями поглиблення
демократичних чинників аналізу і впровадження
державної політики
Сутність соціально-економічного оцінювання державної політики. Особливості політичного оцінювання державної політики. Цілі та
проблеми оцінювання. Методологія соціально-економічного і політичного оцінювання державної політики. Критерії та підходи оцінювання. Напрямки поглиблення демократичних чинників аналізу
державної політики. Аналіз державної політики за умов ліберальної
демократії.
Література: основна [3; 6–8; 18];
додаткова [21; 28; 29; 31]

Державна політика та роль держави на сьогодні. Стратегічне мислення. Фази процесу стратегічного планування. Стратегічне плану10
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Відповідно до навчального плану слухачі виконують контрольну
роботу. Її варіант визначається за останньою цифрою номера залікової книжки.
Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 обсягом не менш ніж 12 сторінок друкованого тексту (Times
New Roman, 14). Для чіткого та послідовного висвітлення матеріалу необхідно скласти план контрольної роботи, він має містити такі
обов’язкові структурні частини:
• вступ (обсягом до 2 сторінок) — висвітлюються суть і значення
теми;
• основну частину — розкривається зміст питань теми, наводяться зауваження;
• висновки — робляться підсумки та містяться пропозиції;
• список використаних джерел, на які є посилання в тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних вимог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я
виконавця, його група, навчальний структурний підрозділ (інститут,
кафедра), дата виконання та підпис виконавця.
У встановлений термін подається на перевірку на кафедру. До заліку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено позитивно.
Для 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. За необхідності слід проводити
реферування документів, формуючи власні погляди на явища, події
та процеси, спираючись на знання граматичних форм.
ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1.
2.
3.
4.
5.
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Теоретико-методологічні засади аналізу державної політики.
Теоретичні підходи до аналізу державної політики.
Раціональні методи оцінювання державної політики.
Наукова парадигма аналізу політики в контексті політичної думки.
Літературно-джерельна база дослідження аналізу державної політики.

6. Науково-методологічні основи формування й функціонування
аналізу державної політики.
7. Організаційно-правові основи формування й функціонування
аналізу державної політики.
8. Вітчизняний та зарубіжний досвід науково-методологічних, організаційно-правових основ аналізу державної політики: порівняльна характеристика.
9. Структурно-функціональні особливості державної політики.
10. Корелятивні відносини держави й суспільної сфери.
11. Аналіз стратегії державної політики.
12. Науково-прогностичні цілі державної політики.
13. Дослідження стратегії в державній політиці.
14. Модельний аналіз державно-політичних процесів.
15. Інформаційно-аналітичні технології в аналізі державної політики.
16. Умови державно-політичних процесів в Україні.
17. Умови й динаміка державно-політичних процесів за кордоном.
18. Роль державно-політичного рішення у розв’язанні суспільних
проблем.
19. Аналіз прийняття державно-політичних рішень.
20. Основні етапи аналізу державної політики.
21. Параметри та критерії вибору політики.
22. Методологія оцінок та невизначеності вибору політики.
23. Практичні механізми здійснення аналізу державної політики.
24. Стратегічні підходи до планування політики.
25. Формулювання проблеми та аналіз політики.
26. Зарубіжний досвід формулювання проблем та аналізу політики.
27. Характеристики і використання класифікаційного аналізу в державній політиці.
28. Соціально-економічне оцінювання державної політики.
29. Напрями поглиблення демократичних чинників впровадження
державної політики.
30. Напрями поглиблення демократичних чинників аналізу державної політики.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Розкрийте сутність поняття “аналіз державної політики”.
2. У чому полягає предмет дисципліни?
3. Висвітліть мету та завдання аналізу державної політики.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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Покажіть основні функції дисципліни.
Які ви знаєте теоретичні підходи до аналізу державної політики?
Що таке структурна визначеність?
Накресліть загальну модель оцінювання державної політики.
Які існують раціональні та інші методи оцінювання державної
політики?
Висвітліть особливості становлення і розвитку аналізу державної
політики як окремої сфери дослідження.
Які ви знаєте основні праці з аналізу державної політики?
Назвіть вітчизняні праці з аналізу державної політики.
У чому полягає значення консультування як елементу аналізу державної політики?
Назвіть головні механізми з аналізу державної політики.
У чому полягає роль інформаційних технологій при аналізуванні
державної політики?
Розкрийте роль та значення системного аналізу в оцінці державної політики.
Розкрийте сутність науково-методологічних основ аналізу державної політики.
У чому полягає науково-методологічне наповнення змісту аналізу державної політики в Україні?
Назвіть основні методи наукового дослідження державної політики.
Що таке політичний аналіз в системі державного управління?
З яких причин є важливим дослідження державної політики?
Виділіть теоретичні підходи до аналізу державної політики.
У чому полягає європейський підхід до аналізу державної політики?
У чому полягає специфіка дефініційного визначення аналізу державної політики?
Що таке конструктивний взаємозв’язок?
Висвітліть зв’язок державної політики та соціально-економічного розвитку суспільства.
Охарактеризуйте особливості аналізу соціально-економічних
умов як суб’єкта та об’єкта впливу політики.
Яким чином здійснюються корелятивні відносини в державній
політиці?
Побудуйте ефективну суспільну систему.
На чому ґрунтується теорія суспільного вибору?
Визначіть основні цілі аналізу державної політики.

31. Розкрийте сутність стратегії державної політики.
32. У чому полягають особливості дослідження стратегії державної
політики?
33. Що таке стратегічне планування?
34. Яким чином здійснюється стратегічне планування в державній
політиці?
35. Чим відрізняються стратегічні інтереси від стратегічного вибору?
36. Які методи застосовуються при викладанні стратегічного планування в державній політиці?
37. Яким чином здійснюється прогнозування політичних процесів в
органах державної влади та управління?
38. Проаналізуйте особливості державної стратегії України.
39. Розкрийте сутність типології державної політики.
40. Охарактеризуйте модельний аналіз державно-політичних процесів.
41. Покажіть основні моделі державно-політичних процесів.
42. Що таке процедурна політика?
43. Які ви знаєте інформаційно-аналітичні технології?
44. Які ви знаєте інформаційно-прогнозні технології?
45. Розкрийте сутність моделі державної політики.
46. Що таке державно-політичне рішення?
47. Яким чином приймається державно-політичне рішення в Україні?
48. Коли застосовується системний аналіз у висвітленні державної
політики?
49. Назвіть основні принципи системного аналізу державно-політичних рішень.
50. Яким чином здійснюється дослідження державно-політичних рішень як основи державної політики?
51. Назвіть головні ознаки державно-політичних рішень.
52. Що таке діяльний підхід до державно-політичного рішення?
53. Які ви знаєте рівні інтеграції інтересів у державній політиці?
54. Розкрийте сутність аналізу процесу прийняття управлінських рішень.
55. У чому полягає динаміка аналізу процесу й технології прийняття
державно-управлінських рішень?
56. Розкрийте механізми створення проблемної ситуації при аналізі
державної політики.
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57. Яким чином можна визначити проблему у сфері державної політики?
58. Висвітліть процес і технологію прийняття управлінських рішень.
59. У чому полягають ціннісні орієнтації та етичні норми впровадження державної політики?
60. Висвітліть процес надання порад-рекомендацій.
61. У чому полягає сутність критеріїв державної політики?
62. Які основні принципи державної політики ви знаєте?
63. Назвіть базові підходи в аналізі державної політики.
64. Методологія оцінок вибору державної політики?
65. У чому полягає раціональність вибору політики?
66. Які ви знаєте парадокси вибору політики?
67. Виділіть головні недоліки демократичної системи виборів.
68. У чому полягають основні переваги демократичної системи виборів?
69. Які елементи потрібні для стратегії державної політики?
70. Чому робиться наголос на стратегічних підходах при розробці
політики?
71. Які елементи є спільними для планування стратегічної політики
та аналізу?
72. Назвіть основні етапи стратегічного планування аналізу державної політики.
73. Чим відрізняються процеси стратегічного менеджменту від стратегічного планування?
74. Які сильні сторони можна виявити при розробці стратегічної
політики стосовно України?
75. Які зміни можуть статися у разі застосування принципів розроблення стратегічної політики до роботи органів державної влади
України?
76. Розкрийте сутність формулювання політичних проблем.
77. Які основні фактори формулювання політичних проблем ви знаєте?
78. Виділіть основні фази аналізу припущень при структуруванні
проблеми.
79. Розкрийте сутність та зміст поняття “проблемний аналіз”.
80. Які основні знаряддя аналізу державної політики ви знаєте?
81. Яким чином здійснюється розроблення ключових стратегій?
82. Назвіть основні критерії вибору знарядь політики і рекомендації
стосовно варіантів.
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83. Що таке придатність для адміністрування в аналізі державної
політики?
84. Розкрийте сутність соціально-економічного оцінювання державної політики.
85. Які основні проблеми оцінювання державної політики ви знаєте?
86. Назвіть основні критерії оцінювання державної політики.
87. Яким чином здійснюється оцінювання результативності та ефективності?
88. Висвітліть особливості оцінювання державної політики за сучасних умов розвитку України.
89. Назвіть основні напрямки поглиблення аналізу держаної політики.
90. Які ви знаєте основні зовнішні ознаки ліберальної демократії?
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