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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

“Соціологія державної служби” є однією з дисциплін, які створю-
ють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки фахів-
ців у гуманітарній сфері, зокрема в галузі соціології, а також для ро-
боти в органах державної влади та управління і місцевого самовря-
дування.

Підготовка фахівців з цього напряму має на меті дати слухачам 
теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовува-
ти й обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються соціальної 
та гуманітарної політики органів державного управління і місцевого 
самоврядування, державної служби як соціального інституту та ін-
ституту громадянського суспільства.

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни “Соціологія дер-
жавної служби” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня ма-
гістр міститься як теоретичний матеріал, так і специфіка застосуван-
ня отриманих знань та навичок на практиці.

Метою навчальної дисципліни “Соціологія державної служби” 
є сприяння розвитку в студентів індивідуального пізнання вже відо-
мих суспільству знань про державне управління та державну службу 
і пізнання державно-правових явищ шляхом здобування нових знань 
про державну службу, їх систематизації та узагальнення для підви-
щення ефективності державного управління, професіоналізму, ста-
більності, авторитету державної служби і державних службовців.

Основним завданням навчальної дисципліни є оволодіння сту-
дентами знаннями курсу соціології державної служби, засвоєн-
ня ними вітчизняного та зарубіжного досвіду з соціології держав-
ної служби; набуття і застосування практичних навичок у галузі дер-
жавної служби; підвищення компетентності, порядності та професі-
оналізму нинішніх та майбутніх державних службовців; поліпшення 
управлінських послуг, які надаються державними службовцями ви-
борцям — платникам податків, та поліпшення якості життя населен-
ня України.

Становлення в Україні громадянського суспільства з перехо-
дом від забюрократизованої чиновницької моделі тоталітарного су-
спільства до відкритої демократичної системи державної служби, 
покликаної служити інтересам народу, вимагає ґрунтового науково-
методологічного забезпечення та осмислення цього процесу. На су-
часному етапі розвитку України реформування системи державно-
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го управління та державної служби є запорукою побудови громадян-
ського суспільства. Процес становлення і розвитку системи держав-
ного управління в Україні та державної служби як складової грома-
дянського суспільства потребує вирішення широкого кола питань, 
пов'язаних з побудовою демократичної держави з ринко вою економі-
кою, розвинутою системою соціальних стандартів і гарантій для кож-
ного її громадянина незалежно від місця проживання. Важлива роль 
у демократичній державі належить налагодженню ефективної систе-
ми державної служби на всіх рівнях, застосовуючи при цьому націо-
нальний історичний та зарубіжний досвід. Впровадження демокра-
тичних засад у систему державного управління та державної служби 
потребує також подальшого правового і суспільного регулювання ді-
яльності органів державної влади та управління, особливо на місцях.

У ході вивчення дисципліни студенти знайомляться з тео ретико-
методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданнями 
та функціями дисципліни, розглядають головні пріоритети соціоло-
гії державної служби. Всебічне засвоєння матеріалів курсу дає мож-
ливість студентам 

знати:
• теоретичні основи соціології державної служби та особливості 

виникнення інституту державної служби;
• поняття, головні ознаки та механізми державної служби;
• соціальну природу державної служби;
• витоки та розвиток державної служби як суспільного явища 

в країнах Стародавнього Сходу, Давній Греції та Риму;
• теорію і практику соціології державної служби в добу Сере-

дньовіччя та в Новий час;
• новітні концепції соціології державної служби;
• зарубіжні теорії соціології державної служби;
• витоки державного управління в Україні, уявлення про держав-

ну службу в контексті суспільного розвитку в добу Київської 
Русі, Галицько-Волинського князівства, Литовсько-Польський 
період та добу Речі Посполитої;

• дослідження державної служби в контексті розвитку громадян-
ського суспільства в Україні в козацько-гетьманській державі ;

• соціологічні теорії державної служби в Наддніпрянській та За-
хідній Україні в ХІХ — на початку ХХ ст. та в період Української 
революції 1917–1920 рр.;
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• дослідження державної служби як соціального інституту в пра-
цях українських радянських суспільствознавців;

• розвиток соціології державної служби в новітній історії України;
• сучасні вітчизняні соціологічні концепції державної служби;
• перспективи розвитку державної служби в контексті проведен-

ня адміністративно-територіальної реформи в Україні;
• загальнонаукові засади, методологічні проблеми та сучасні під-

ходи до соціології державної служби;
• значення державної служби як суспільного, соціально-еко но-

міч ного інституту та культурного явища;
вміти:
• аналізувати державну службу як суспільне та соціально-еко-

номічне явище з позицій соціології;
• використовувати основні теорії та концепції соціології держав-

ної служби на практиці;
• застосовувати соціологічні методи дослідження при вироб-

ленні конкретних пропозицій з розвитку державного управлін-
ня, місцевого самоврядування та державної служби.

Програма навчальної дисципліни “Соціологія державної служби” 
спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ дис-
ципліни та застосування здобутих знань, умінь і навичок на практиці.

Дисципліна “Соціологія державної служби” викладатиметься 
з ура хуванням сучасних інтерактивних методик.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СОЦІОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2
Змістовий модуль І. Теоретичні основи дисципліни “Соціологія 
державної служби”

1 Державна служба, її виникнення та сутність 
2 Предмет, основні завдання, цілі та функції соціології державної 

служби
3 Державна політика як цілеформувальний чинник діяльності 

державного апарату та державної служби. Соціальна природа 
державної служби
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1 2
Змістовий модуль ІІ. Еволюція розвитку соціологічних 
уявлень про державну службу

4 Розвиток соціологічних уявлень про державну службу в Ста ро-
давні часи

5 Теорія та практика державної служби Середньовіччя і Нового 
часу

6 Державне управління та державна служба в працях вітчизняних 
суспільствознавців
Змістовий модуль ІІІ. Загальнонаукові засади соціології дер-
жавної служби

7 Наукові умови виникнення теорії державної служби
8 Основні концепції соціології державної служби
9 Методологічні проблеми та підходи до соціології державної 

служби
Змістовий модуль IV. Державна служба як суспільний та со-
ціально-економічний інститут

10 Державна служба як суспільний та організаційний інститут. 
Модель державної служби України та перспективи розвитку

11 Державна служба як економічний інститут
12 Державна служба як соціальний інститут
13 Державна служба як культурний інститут

Разом годин: 54

ЗМІСТ 
дисципліни 

“СОЦІОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ”

Змістовий модуль І. Теоретичні основи дисципліни “Соціологія 
державної служби”

Тема 1. Державна служба, її виникнення та сутність

Сутність державної служби. Поняття “держава” та “державність”. 
Громадянське суспільство, політична система та державне управ-
ління. Держава добробуту та соціально орієнтована ринкова систе-
ма. Виникнення державної служби. Ознаки та інститути державної 
служби. Державна служба як наука та навчальна дисципліна. Мето-
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47. Які ви знаєте основні моделі державної служби?
48. Чим відрізняється служба в органах місцевого самоврядування 

від служби в органах державної влади?
49. Виділіть основні напрями розвитку соціології державної служ-

би в Україні.
50. Розкрийте сутність державної служби як економічного інсти-

туту.
51. Яка роль державної служби у формуванні та реалізації держав-

ної економічної політики?
52. Проаналізуйте роль місцевих державних адміністрацій у вико-

нанні економічних програм.
53. У чому полягає принципова модель контрактної системи на-

ймання державного службовця?
54. У чому полягають головні ознаки державної служби як соціаль-

ного інституту?
55. Чи є інститути громадянського суспільства елементами со-

ціальної структури?
56. У яких функціях виявляється соціальний характер державної 

служби?
57. Проаналізуйте роль державної служби як соціального інститу-

ту в європейських країнах.
58. Розкрийте сутність державної служби як культурного феномену.
59. У чому полягає вплив суспільства на покращення етичних норм 

державних службовців?
60. Чи може демократичне суспільство забезпечити бездоганну по-

ведінку державних службовців?

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна
1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс 

лекций. — 2-е изд., дополн. — М.: Омега-Л, 2004. — 584 с.
2. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: 

Проблеми теорії, методології, практики. — К.: Вид-во УАДУ, 
2000. — 328 с.

3. Баришніков В. М., Маршавін Ю. М., Туленков М. В., Храмов В. О. 
Державне управління та державна служба: Навч. посіб. — К.: 
ІПК ДСЗУ, 2003. — 322 с.

4. Гамаль В. П., Чукаєва В. О. Державна служба. Курс лекцій. — Д.: 
Наука і освіта, 2002. — 314 с.
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25. Назвіть основних соціологів, які розглядали проблеми держав-
ної служби в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

26. Назвіть основні етапи розвитку соціології державної служби 
в Україні-Русі та Україні в складі Російської імперії.

27. Якими були основні досягнення вивчення державної служби 
як суспільного явища часів Великого князівства Литовського?

28. Охарактеризуйте розвиток державного управління і державної 
служби як інституту громадянського суспільства в козацько-
гетьманській Україні.

29. Назвіть дореволюційних вітчизняних суспільствознавців, які 
вивчали державну службу.

30. Охарактеризуйте розвиток соціології державної служби в Укра-
їні 1917–1920 рр.

31. Наукові передумови виникнення соціології державної служби.
32. У чому полягає міждисциплінарний характер соціології дер-

жавної служби?
33. У чому полягає комплексний та багатогранний характер соціо-

логії державної служби?
34. Що є об’єктом дослідження соціології державної служби?
35. Який соціальний статус має державний службовець?
36. Розкрийте сутність та головні ознаки концепції соціології дер-

жавної служби.
37. Проаналізуйте західноєвропейські концепції бюрократії та со-

ціології державної служби.
38. Дайте порівняльну характеристику європейським та постра-

дянським концепціям соціології державної служби.
39. На яких бюрократичних принципах побудований апарат дер-

жавного управління?
40. Якими критеріями вимірюється ефективність державної служ-

би в США?
41. Які методологічні проблеми існують у соціології державної 

служби?
42. Вкажіть шляхи подолання методологічних проблем.
43. Розкрийте сутність та зміст поняття “системний підхід”.
44. Яким чином застосовується системний підхід у державному 

управлінні та державній службі?
45. Яким чином можна застосувати інституціональний підхід у со-

ціології державної служби?
46. У чому полягає значення державної служби як суспільного ін-

ституту?
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дологія соціології державної служби. Методи дисципліни “Соціоло-
гія державної служби”.

Література: основна [1; 3; 4; 6; 7; 13];
додаткова [17; 29; 31]

Тема 2. Предмет, основні завдання, цілі та функції соціології 
державної служби

Об’єкт дисципліни “Соціологія державної служби”. Предмет дис-
ципліни “Соціологія державної служби”. Мета та завдання соціології 
державної служби. Цілі та функції державної служби. Види та моде-
лі державної служби.

Література: основна [1; 3; 4; 11–13]; 
додаткова [17; 26; 30; 31]

Тема 3. Державна політика як цілеформувальний чинник
діяльності державного апарату та державної
служби. Соціальна природа державної служби

Сутність державної політики та її взаємозв’язок з державною 
службою. Механізм держави, державний апарат і державна служ-
ба в системі державного управління. Державна служба як соціальне 
явище. Соціальна природа державної служби. Походження, значення 
і роль державної служби в умовах державотворення України.

Література: основна [6; 11–13]; 
додаткова [17; 24; 28; 32; 35]

Змістовий модуль ІІ. Еволюція розвитку соціологічних уявлень 
про державну службу

Тема 4. Розвиток соціологічних уявлень про державну службу 
в Стародавні часи

Особливості розвитку уявлень про державну службу як суспіль-
ний інститут в Стародавні часи. Розвиток соціологічної думки про 
державну службу в країнах Стародавнього Сходу. Державне управ-
ління та державна служба в Стародавній Греції. Соціологічні уявлен-
ня про державну службу в Стародавньому Римі. Державна служба 
як суспільний інститут у країнах Стародавнього Сходу та античнос-
ті: порівняльна характеристика.

Література: основна [4; 7; 14; 15]; 
додаткова [24; 27]
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Тема 5. Теорія та практика державної служби Середньовіччя 
і Нового часу

Теорія і практика державної служби в добу Середньовіччя. Роз-
виток теорії та практики державного управління і державної служ-
би як суспільного інституту в епоху Нового часу. Теорія державно-
го управління та державної служби в працях філософів французь-
кого просвітництва XVIII ст. Основні здобутки Нового часу в галузі 
соціології державної служби. Соціологічні концепції державного 
управління та державної служби в країнах Європи та Америки 
в ХХ — на початку ХХІ ст. Соціологічні теорії державного управлін-
ня в країнах Сходу в ХХ — на початку ХХІ ст.

Література: основна [4; 7; 14; 15];
додаткова [24; 27]

Тема 6. Державне управління та державна служба в працях 
вітчизняних суспільствознавців

Поява і розвиток системи державного управління та державної 
служби в Україні в добу Київської Русі (ІХ — середина ХІІІ ст.). Дер-
жавна служба як суспільний інститут в Галицько-Волинському кня-
зівстві. Система державного управління та державної служби в Украї-
ні в працях вітчизняних суспільствознавців Литовсько-Польської 
доби. Державне управління та державна служба як інститут грома-
дянського суспільства в працях козацької старшини (друга полови-
на XVII — початок XVIII ст.). Соціологія державної служби в Над-
дніпрянській Україні в ХІХ — на початку ХХ ст. Вивчення держав-
ного управління та державної служби як суспільного інституту в За-
хідній Україні в ХІХ — на початку ХХ ст. Відродження та розвиток 
національної системи державної служби під час Української револю-
ції 1917–1920 рр. Державна служба в працях тогочасних суспільство-
знавців. Дослідження державного управління та державної служби 
в контексті суспільного розвитку в Українській РСР.

Література: основна [10–12; 17];
додаткова [24; 26; 28]

Змістовий модуль ІІ. Загальнонаукові засади соціології
державної служби

Тема 7. Наукові умови виникнення теорії державної служби

Міждисциплінарний характер соціології державної служби. Со-
ціологія державної служби як об’єкт теорії та історії державного 
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4. Охарактеризуйте методологію соціології державної служби.
5. Що є об’єктом та предметом дисципліни “Соціологія державної 

служби”?
6. Що є предметом дисципліни “Соціологія державної служби”?
7. Назвіть мету та основні завдання дисципліни “Соціологія дер-

жавної служби”.
8. Визначте головні функції державної служби.
9. Проаналізуйте сучасні моделі державної служби.

10. Які ви знаєте основні види державної служби?
11. Розкрийте сутність державної політики.
12. Проаналізуйте роль державної економічної політики у форму-

ванні громадянського суспільства.
13. Що таке державний апарат?
14. Яке місце посідає державна служба в системі державного управ-

ління?
15. Проаналізуйте роль державної служби в умовах державотво-

рення України.
16. У чому полягав внесок Стародавнього Єгипту та Месопотамії 

в державне управління і державну службу?
17. Стило охарактеризуйте роль мислителів і державних діячів 

Стародавньої Індії та Китаю для розвитку державної служби.
18. Розкрийте внесок Конфуція в розвиток системи державної 

служби.
19. Охарактеризуйте внесок мислителів Стародавньої Еллади в со-

ціологічні уявлення про державне управління та державну 
службу.

20. Дайте порівняльну характеристику уявленням про державну 
службу як інститут громадянського суспільства в Стародавній 
Греції та Римі.

21. Охарактеризуйте внесок працівників та державних діячів Се-
редньовіччя в теорію та практику державного управління і дер-
жавної служби як інститутів громадянського суспільства.

22. У чому полягав внесок працівників та державних діячів Нового 
часу в розвиток державної служби як інституту громадянського 
суспільства?

23. Назвіть основні зарубіжні соціологічні теорії державної служби 
в Новітню добу.

24. Дайте порівняльну характеристику соціологічним теоріям дер-
жавної служби країн Західної Європи та Сходу в Новітню добу.
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7. Державна політика як цілеформувальний чинник діяльності 
державного апарату та державної служби.

8. Соціальна природа державної служби.
9. Роль державної служби в національному державотворенні.

10. Історія розвитку соціології державної служби.
11. Еволюція розвитку світової державної служби як інституту гро-

мадянського суспільства.
12. Розвиток суспільних уявлень про державну службу в Стародав-

ньому світі.
13. Теорія і практика державної служби в Західній Європі в добу 

Середньовіччя та Новий час.
14. Соціологія державної служби в Новітню добу.
15. Соціологічні уявлення про державну службу в працях вітчизня-

них суспільствознавців.
16. Соціологія державної служби в Україні на рубежі ХІХ–ХХ ст.
17. Загальнонаукові засади соціології державної служби.
18. Основні категорії соціології державної служби.
19. Західноєвропейські концепції соціології державної служби.
20. Концепції соціології державної служби на пострадянському 

просторі.
21. Методологічні проблеми державної служби.
22. Інституціональний підхід до державної служби.
23. Державна служба як суспільний інститут.
24. Державна служба як організаційний інститут.
25. Роль державної служби в реалізації державної економічної по-

літики.
26. Соціально-економічна діяльність державних службовців.
27. Державна служба як соціальний інститут в Україні.
28. Шляхи реформування державної служби як соціального інсти-

туту.
29. Суспільне значення державної служби як культурного інсти-

туту.
30. Державна служба як культурний інститут у країнах Європи.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Розкрийте сутність поняття “державна служба”.
2. Що таке соціологія державної служби?
3. Місце державної служби (соціологія державної служби) серед 

суспільних наук.
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управління. Соціологія державної служби в механізмах державного 
управління. Державна служба як елемент місцевого самоврядуван-
ня. Основні поняття та категорії соціології державної служби. Статус 
державного службовця.

Література: основна [6; 11–13]; 
додаткова [23–25; 33; 34]

Тема 8. Основні концепції соціології державної служби

Сутність концепції соціології державної служби. Вітчизняні кон-
цепції соціології державної служби. Зарубіжні концепції соціології 
державної служби. Концепції бюрократії в західній соціології. Сучас-
ні тенденції розвитку соціології державної служби.

Література: основна [6; 11–13];
додаткова [23–25; 33; 34]

Тема 9. Методологічні проблеми та підходи до соціології 
державної служби

Сутність та основні види методологічних проблем у соціології 
державної служби. Методологія системного підходу в державному 
управлінні та державній службі. Головні аспекти теорії системного 
підходу до державної служби. Інституціональний підхід до соціології 
державної служби. Вітчизняний та зарубіжний підходи до соціології 
державної служби: порівняльна характеристика.

Література: основна [2; 11–13];
додаткова [22; 24; 25; 33; 34]

Змістовий модуль IV. Державна служба як суспільний 
та соціально-економічний інститут

Тема 10. Державна служба як суспільний та організаційний 
інститут. Модель державної служби України
та перспективи розвитку

Сутність та значення державної служби як суспільного інституту. 
Державна служба як організаційний інститут. Види державної служ-
би та критерії класифікації. Служба в органах місцевого самовряду-
вання. Посади в органах державної влади та органах місцевого само-
врядування. Управління державною службою як діяльність спеціаль-
но створених органів державної влади та їх структурних підрозділів. 
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Основні риси моделі державної служби України. Основні напрями 
розвитку соціології державної служби в Україні.

Література: основна [2; 3; 5; 8; 9; 11–13];
додаткова [18; 19]

Тема 11. Державна служба як економічний інститут

Державна служба як суб’єкт економічних відносин. Економіко-
правові функції державної служби. Державна економічна політика 
та її вплив на формування громадянського суспільства. Економічні 
аспекти державної служби як об’єкт управління. Шляхи реформу-
вання економічних відносин у сфері державної служби.

Література: основна [2; 3; 5; 8; 9; 11–13];
додаткова [16; 18; 19]

Тема 12. Державна служба як соціальний інститут

Особливості державної служби як соціального інституту. Еволю-
ція державної служби як соціального інституту. Специфіка держав-
ної служби як елемента суспільної структури. Соціальна сутність 
функціонування державної служби. Основні напрями реформування 
державної служби як соціального інституту.

Література: основна [4; 6; 8; 9; 11–13];
додаткова [16; 18; 21]

Тема 13. Державна служба як культурний інститут

Поняття культурного інституту державної служби та його скла-
дові. Формування культури державної служби в системі підготовки
кадрів. Особливості формування культури державної служби в систе-
мі перепідготовки та підвищенні кваліфікації державних службовців. 
Етика державного службовця. Зарубіжний досвід формування культу-
ри державної служби та можливості його застосування в Україні.

Література: основна [4; 6; 8; 9; 11–13];
додаткова [16; 18; 20]

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Відповідно до навчального плану студенти (слухачі) виконують 
контрольну роботу. Номер варіанта контрольної роботи студент 
визначає самостійно за останньою цифрою номера своєї залікової 
книжки.
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Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 
об сягом не менш ніж 12 сторінок друкованого тексту (Times New 
Roman, 14). Для чіткого та послідовного викладу матеріалу необхідно 
скласти план контрольної роботи, який має містити такі обов’язкові 
структурні частини:

вступ (обсягом до 2 сторінок), де висвітлюються сутність і значен-
ня теми;

основну частину, де розкривається зміст питань теми роботи, на-
водяться зауваження;

висновки, де підсумовується зібраний матеріал та містяться про-
позиції;

список використаних джерел, на які є посилання в тексті.
Контрольна робота оформлюється відповідно до методичних ви-

мог: титульна сторінка, де вказується тема роботи, прізвище та ім’я 
виконавця, його група та навчальний структурний підрозділ (інсти-
тут, кафедра), дата виконання, підпис виконавця.

У вста новлений термін роботу подають на перевірку на кафедру. 
До заліку студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено по-
зитивно.

У ході написання контрольної роботи студент має використовува-
ти вітчизняні та іноземні інформаційні матеріали, самостійно прово-
дити пошук документальної та фактографічної інформації, здійсню-
вати систематизацію та узагальнення даних, виявляти ключові мо-
менти, використовувати електронну пошту та телеконференції, за-
стосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. У разі необхідності 
слід проводити реферування документів, формуючи власні погляди 
на явища, події та процеси, базуючись на знанні граматичних форм.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

1. Теоретико-методологічні засади дисципліни “Соціологія дер-
жавної служби”.

2. Державна служба в суспільно-політичній та соціально-
економічній системах.

3. Виникнення інституту державної служби.
4. Соціологія державної служби як навчальна дисципліна.
5. Мета та завдання дисципліни “Соціологія державної служби”.
6. Вітчизняний та зарубіжний досвід теоретичних засад соціології 

державної служби: порівняльна характеристика.


