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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти публічного 
управління» складена для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та 
адміністрування» магістерської програми «Державна служба», 
«Місцеве самоврядування»». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є  управлінські 
відносини, процеси управління і властивості суб'єктів 
соціального управління незалежно від рівнів управлінської ієрархії, а 
також закономірності, особливості, умови, форми, функції та методи їх 
управлінської діяльності.  

На даний час в провідних державах світу утвердилося розуміння 
того, що найкращі результати на шляху прогресивного суспільного 
розвитку можуть бути досягнуті при реалізації ідеології партнерства 
між владою і суспільством. Враховуючи це, державним управлінцям на 
всіх рівнях важливо проникнутися цією ідеологією, знати 
методологічний інструментарій, за допомогою якого можна налагодити 
ефективний діалог між органами влади і громадянами, а також вміти 
використовувати цей методологічний інструментарій у своїй 
практичній діяльності. Розглядаються шляхи подолання негативних 
явищ та патологій у державному управлінні, технології зниження 
корупції та протидії її проявам. Акцентується увага на забезпеченні 
відкритості в діяльності органів державної влади, впровадженні 
концепції та механізмів взаємодії держави і громадянського 
суспільства. Обґрунтовується, що розвиток державно-приватного 
партнерства та вплив “третього сектору” сприяють оновленню 
державного управління в аспекті впровадження європейських практик.  

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Соціологічні аспекти 
публічного управління» є складовою частиною циклу професійної 
підготовки для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 
за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 
магістерської програми «Державна служба». Вивчення курсу 
передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із суміжних 
курсів – «Статистика», «Основи наукових досліджень», 
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Публічне управління» та 
дисциплін, що безпосередньо формують компетенції фахівця 
відповідної спеціальності, цілеспрямованої роботи над вивченням 
спеціальної літератури, активної роботи на лекціях, практичних 
заняттях, самостійної роботи та виконання поставлених задач.  
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Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами 
вищої освіти України. 

 

Анотація 

Підвищення ефективності державного управління хвилює учених, 
політиків та державних службовців провідних країн світу, у яких 
формуються гуманістичні моделі демократичного урядування. За 
останні роки кардинально змінилася якість державного управління в 
країнах Європейського Союзу. Склалася цілісна система відкритого, 
демократичного, раціонального та гуманістичного публічного 

урядування. Оскільки Україна орієнтована на європейський вектор 
розвитку, то за таким управлінням її майбутнє. Тому вже сьогодні 
потрібно засвоювати прогресивні європейські норми, стандарти, моделі 
і технології державного управління. Актуалізувати забезпечення 
державних службовців та службовців органів місцевого 
самоврядування сучасними та перспективними знаннями щодо 
модернізації державного управління. Розкривати бачення основних 
напрямів розвитку державного управління, проводити системний аналіз 
накопиченого в сучасному світі досвіду його вдосконалення, наводити 
характеристики конкретних технологій управлінської діяльності. 
Сьогодні державні службовці та службовці органів місцевого 
самоврядування мають поєднувати ці досягнення зі світовим досвідом. 
Тільки за цих умов можливе перетворення України в успішну державу. 

Ключові слова: державного управління, організація, ефективність, 
інструменти, методи, європейський вектор, демократичне урядування. 

                                                       Аbstract 
    By increasing the effectiveness of the work that has been really studied, 
the political and civil servants of the leading countries of the world are using 
the form of humanistic models of democratic use. In recent years, the level 

of governance in the European Union has changed dramatically. A coherent 
system of open, democratic, rational and humanistic public governance has 
been established. As far as Ukraine is concerned, it is developing on 
European vector development, so it manages its followings. So today we 
mean progressive European norms, standards, models and management 
technologies. Update the provision of state and local government officials 
with up-to-date and up-to-date knowledge regarding the modernization of 
public administration. To reveal the vision of the basic directions of 

development of public administration, to carry out a systematic analysis of 
the experience gained in the modern world of its improvement, to give the 
characteristics of specific technologies of administrative activity. Today, 
civil servants and local government officials need to combine these 
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achievements with global experience. Only under these conditions can 
Ukraine be transformed into a successful state. 

 

Keywords: public administration, organization, efficiency, tools, methods, 
European vector, democratic governance. 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Денна та заочна 
форма навчання 

Кількість кредитів – 4,5 

Галузь знань  
28 «Публічне 
управління та 

адміністрування» 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 281 
«Публічне управління 
та адміністрування» 

освітньо-

професійними 
програмами 

«Державна служба», 

«Місцеве 
самоврядування»  

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання:   

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 135 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 

Самостійної роботи 
студента – 5 

Рівень вищої освіти: 
другий 

(магістерський) 

 

24 год.        6 год. 
Практичні, 
семінарські 

22 год.        6 год. 

Лабораторні     – 

Самостійна робота 

89 год.        123 год. 
Індивідуальні 

завдання: - 
Вид контролю: 

залік 

Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 
індивідуальної роботи становить: 
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для денної форми навчання 34% до 66%, 

для заочної форми навчання 9% до 91%. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

  

Мета навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти публічного 

управління» – формування у слухачів сучасних практичних знань, 
умінь і навичок щодо структури, законів розвитку, поведінки людини в 
публічному управлінні. Вивчення даного курсу надасть можливість 
магістрам опанувати систему логічно завершених знань про соціологію 
та соціологічну сферу суспільства, набути адекватних умінь і навичок. 

Завданнями дисципліни є набуття вмінь і знань про основні 
соціологічні аспекти в публічному управлінні; щодо  

- знати та розуміти основні соціологічні концепції; 
- виробити навики застосування здобутих знань в практиці 

діяльності державного службовця; 
- аналізувати сучасні тенденції соціологічного розвитку держави; 
- володіти соціологічними аспектами при виконанні функцій 

державного службовця. 
Після вивчення даного курсу студенти повинні  
знати: 
- роль соціологічної науки в реформуванні українського 

суспільства; 
- основні показники демократичної соціологічної свідомості; 
- системне бачення взаємозв’язку соціології із державним 

управлінням. 
вміти: 
- з’ясувати основні завдання соціологічної науки в сучасній 

Україні; 
- засвоїти понятійно-категоріальний апарат соціологічної; 
- сформувати поглиблене знання про сутність державної 

соціологічної політики та управління, соціологічної системи, держави, 
органів місцевого самоуправління, їх структури закономірностей 
розвитку та функцій; 

- засвоїти основи соціологічної культури необхідні для 
застосування соціологічних знань у сфері державного управління. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та правові засади механізму 

залучення громадськості до вирішення питань місцевого значення. 
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Тема 1. Становлення соціологічної науки в Україні. 
Роль соціологічної науки в реформуванні українського 

суспільства. Основні напрями вітчизняної соціологічної науки. 
Сучасний стан соціології в Україні: наукова база, періодичні видання, 
наукові кадри. Зміст та мета соціологічної просвіти.  

 

Тема 2. Об’єкт соціології в державній службі. 
Сутність державної соціологічної політики, її структура та види. 

Суб’єкти та об’єкти соціології. Соціологія та державна влада. 
Соціологічна система суспільства та її складові елементи. Сутність, 
зміст та специфіка державного управління. Сутність державної служби 
та її еволюція. Функціонування державної служби. Місцеве 
самоврядування. 

 
Тема 3. Соціологічна система суспільства як взаємодія владних 

інститутів. 
Поняття соціологічної системи. Місце і роль соціологічної 

системи у життєдіяльності суспільства. Поняття та головні напрями 
соціології суспільства. Характер і особливості соціологічної системи 
України на сучасному етапі. 

 

Змістовий модуль 2.  
Тема 4. Взаємодія держави та громадянського суспільства.  

Сутність соціологічної системи суспільства. Функції 
соціологічної системи суспільства. 

Держава – головний інститут соціологічної системи суспільства. 
Сутність, ознаки та функції держави. Місцеве самоврядування: 
поняття, ознаки, межі. Централізація і децентралізація виконавчої 
влади. Розвиток місцевого самоврядування в Україні. Форми держави. 
Форми державного правління. Форми державного устрою. Організація 
державної влади в Україні. 

 

Тема 5. Державне управління в контексті суспільних змін. 
Основні фактори змін управління. Зміни управління під впливом 

глобалізації. Зміни управління під впливом змін національного 
суспільства. Основні напрями вдосконалювання управління. 
Постмодерністська тенденція розвитку управління. 

 
Тема 6. Шляхи підвищення ефективності державного 

управління. 
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Актуалізація питання вдосконалення ефективності державного 
управління. Підвищення ефективності державного управління: цикл 
Демінга і зворотний зв’язок. Природний шлях підвищення 
ефективності державного управління. Цілісний підхід до підвищення 
ефективності управління в державному секторі. Концепції підвищення 
ефективності державного управління. 

 
Тема 7. Гуманізація системи державного управління. 

Сучасні аспекти гуманістичної орієнтації державного управління. 
Гуманітарна ефективність державного управління. Гуманітарна 
експертиза в державному управлінні. Гуманістичний світогляд та 
гуманітарна практика. 

 

Тема 8. Запобігання корупції як соціальне явище  
Визначення поняття “корупція”. Корупція в сучасних умовах. 

Причини корупції. Аспекти протидії корупції. Запобіжні дії проти 
корупції. Заходи протидії корупції. Стримування корупції. Запобігання 

передумовам корупції. 
 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

 і тем         

Кількість годин 

Денна та заочна форма 

 у
сь

ог
о у тому числі 

л п лаб ін ср 

1 8 9 10  11 12 13 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та правові засади механізму 
залучення громадськості до вирішення питань місцевого 

значення 

Тема 1. Становлення 
соціологічної науки в Україні - 2,5/0,5 2,5/0,5 - - 11/15 

Тема 2. Об’єкт соціології в 
державній службі - 2,5/0,5 2,5/0,5 - - 11/15 

Тема 3. Соціологічна система 
суспільства як взаємодія 
владних інститутів 

- 
2,5/0

5 
2,5/0,5 - - 11/15 

Разом за змістовим модулем 1 - 7,5/1,5 7,5/1,5 - - 33/45 

 

Змістовий модуль 2. Особливості механізму залучення громадськості 
до вирішення питань місцевого значення 
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Тема 4. Взаємодія держави та 
громадянського суспільства 

- 2,5/0,52,5/0,5 -  11 / 15 

Тема 5. Державне управління в 
контексті суспільних змін 

- 2,5/0,52,5/0,5 - - 11 / 15 

Тема 6. Шляхи підвищення 
ефективності державного 
управління 

- 2,5/0,52,5/0,5 - - 11 / 15 

Тема 7. Гуманізація системи 
державного управління 

- 2,5/0,5 2,5/0,5 - - 11 / 15 

Тема 8. Запобігання корупції 
як соціальне явище  - 6,5/1,5 4,5/1,5 - - 12 / 18 

Разом за змістовим модулем 2 - 16,5/3514,5/3,5 - - 56/78 

Усього годин - 24/6 22/6 - - 89/123  

 

 
5. Практичні заняття 

№ 
з/п Назва тем 

Обсяг 
навчальних 

годин  
 1 Тема 1. Становлення соціологічної науки в Україні  2,5 / 0,5 

 2 Тема 2. Об’єкт соціології в державній службі  2,5 / 0,5 

3 Тема 3. Соціологічна система суспільства як 
взаємодія владних інститутів  

 2,5 / 0,5 

4 Тема 4. Взаємодія держави та громадянського 
суспільства 

 2,5 / 0,5 

5 Тема 5. Державне управління в контексті суспільних 
змін 

2,5 / 0,5 

6 Тема 6. Шляхи підвищення ефективності 
державного управління 

2,5 / 0,5 

7 Тема 7. Гуманізація системи державного управління 2,5 / 0,5 

8 Тема 8. Запобігання корупції як соціальне явище 4,5 / 1,5 

Разом 22 / 6 

 

6. Самостійна робота 

Модулі, змістові модулі та теми навчальної дисципліни 
Кількість 

годин  
Становлення соціологічної науки в Україні  11 / 15 

Об’єкт соціології в державній службі  11 / 15 
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Соціологічна система суспільства як взаємодія владних 
інститутів  

11 / 15 

Взаємодія держави та громадянського суспільства  11 / 15 

Державне управління в контексті суспільних змін  11 / 15 

Шляхи підвищення ефективності державного управління 11 / 15 

Гуманізація системи державного управління 11 / 15 

Запобігання корупції як соціальне явище  12 / 18 

Разом 89 / 123  

 

7. Методи навчання 
 

При викладанні навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти 
публічного управління» застосовується слайдова презентація (у 
програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні 
матеріали та графічні схеми. 

На практичних заняттях застосовуються: 
 ситуаційні завдання; 
 кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 
 моделюючі вправи; 
 роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних 

вправ; 
 складання есе. 

 

8. Методи контролю 
 

Згідно з навчальним планом дисципліни «Соціологічні аспекти 
публічного управління» передбачена форма підсумкового контролю – 
залік. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою наступним 
чином: 

- результати поточного контролю оцінюються за шкалою від 0 до 
100 балів, які за згодою студента можуть бути зараховані як остаточний 
результат; 

- студент має право скласти підсумковий контроль у вигляді заліку, де 
може додатково отримати від 0 до 40 балів. У такому випадку до набраних 
під час заліку балів додається 60 балів поточного контролю. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 
проводиться у письмовій формі або за допомогою комп’ютерного 
тестування. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 
тестові та теоретичне запитання. 

Контроль самостійної роботи проводиться: 
з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
з практичних занять – з допомогою перевірка виконаних завдань. 
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Підсумковий контроль знань відбувається на заліку допомогою 
комп’ютерного тестування чи у письмовій формі у вигляді залікових 
білетів, які включають 20 тестів (одна правильна відповідь з трьох 
запропонованих). 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 
підсумкового контролів є такі: 

– виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

– глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 
навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 
рекомендованих літературних джерелах; 

– вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх взаємозв’язку і 
розвитку; 

– характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 
лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

– вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання 
практичних задач; 

– вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що 

виконуються на практичних, семінарських, лабораторних, 
індивідуальних заняттях та консультаціях, результати самостійної 
роботи студентів) проводиться за наступними критеріями. Ситуаційні 
вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у % від 
кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого 
числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 
Т1 Т2 Т3 МК1 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 МК2 

100 
12 12 12  12 12 12 13 15  
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою 

90–100 зараховано  

82–89 
_-  

74–81 

64–73 
-  

60–63 

35–59 Не зараховано з можливістю повторного 
складання 

0–34 Не зараховано з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Соціологічні 
аспекти публічного управління» включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) 
по всіх темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

2. Пакети тестових завдань по змістовному модулю і в цілому по 
всьому курсу дисципліни. 

 
11. Рекомендована література 

 
Базова література 

1. Актуальні аспекти державного управління: досвід країн Балтії та 
Канади / Л. Вілкончюс, П. Вілкс, Б. Генбері та ін. ; за заг. ред. І. В. 
Розпутенка, Б. Лессера ; Нац. акад. держ. упр.при Президентові України 
; Ін-т підвищення кваліфікації керів. кадрів. – К. : К.І.С., 2004. – 266 c. 

2. Аудит адміністративної діяльності : навч. посіб. / А. О. Чемерис, 
М. Д. Лесечко, Р. М. Рудніцька, О. М. Чемерис. – Л. : НВФ “Укр. 
технології”, 2003. – 208 с. 

3. Афонін Е. А. Громадська участь у творенні та здійсненні 
державної політики / Е. А. Афонін, Л. В. Гонюкова, Р. В. Войтович. – К. 
: Центр сприяння інституц. розвитку держ.служби, 2006. – 160 с. 
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4. А. Ю. Мартинов. Історична соціологія // Енциклопедія історії 
України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії 
України НАН України. — К. : Наук. думка, 2005. — Т. 3 : Е — Й. — 
С. 572. — 672 с. : іл. — ISBN 966-00-0610-1. 

5. Бакуменко В. Д. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / В. 
Д. Бакуменко. – К. :ВПЦ АМУ, 2011. – 444 с. 

6. Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества : 
пер. с англ. / Зигмунт Бауман. – М. : Изд-во “Весь мир”, 2004. – 188 с. 

7. Бєльська Т. Комунікаційна взаємодія влади та громадськості в 
інформаційному суспільстві / Т. Бєльська // Публічне управління : 
теорія та практика [Текст] : зб. наук пр. – Х. : ХарРІНАДУ 
«ДокНаукДержУпр», 2012. – № 3 (11). – С. 163–169. 

8.  Бочковський О. І. Вступ до націології [Електронний ресурс] / О. І. 
Бочковський. – Мюнхен, 1991–1992 . – Режим доступу : 

http://ukrstor.com/ukrstor/natiologia.html. 

9. Будзан Б. Менеджмент в Україні: сучасність і перспективи / 
Богдан Будзан. – К. : Видво Соломії Павличко “Основи”, 2001. – 349 с. 

10. Вебер М. Избранные произведения : пер. с нем. / М. Вебер ; сост. 
и общ. ред. Ю. Н. Давыдова. – М. : Прогресс, 1990. 

11. Верменич Я. В. Теоретико-методологічні проблеми історичної 
регіоналістики в Україні / Я. В. Верменич. – К. : Ін-т історії України 
НАН України, 2003. – 516 с. 

12. Взаємодія органів державної влади з інститутами 
громадянського суспільства : навч.посіб. / Ю. П. Сурмін, А. М. 
Михненко, Т. П. Крушельницька, Л. І. Загайнова та ін. – К. : НАДУ, 
2011. – 388 с. – (Бібліотека магістра). 

13. Відносини між державою і громадянським суспільством : 
матеріали “круглого столу”. – К., 2003. – 115 с. 

14. Волес В. Творення політики в Європейському Союзі / В. Волес, 

Г. Волес ; пер. з англ. Р. Ткачук. – К. : Вид-во Соломії Павличко 
“Основи”, 2004. – 871 с.  

15. ВумекДж. П. Бережливое производство: как избавиться от 
потерь и добиться процветания вашей компании : пер. с англ. / Дж. П. 
Вумек, Д. Т. Джонс. – 2-е изд. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 473 

с. 

16. Геєць В. М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія 
взаємодії та розвитку / В. М. Геєць ; НАН України ; Ін-т економіки та 
прогнозування НАН України. – К., 2009. – 864 с. 

17. Державне управління : підручник : у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. 
при Президентові України ; ред. кол. : Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. 

http://www.history.org.ua/?encyclop&termin=Istorychna_sociologija
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%9D%D0%90%D0%9D_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9660006101
http://ukrstor.com/ukrstor/natiologia.html
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Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – К. ; 
Дніпропетровськ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – 324 с. 

18. Державне управління: основи теорії, історія і практика : навч. 
посіб. / В. Д. Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи / 
за заг. ред. П. І. Надолішнього, В. Д. Бакуменка. – Одеса : ОРІДУ 
НАДУ, 2009. – 394 с 

19. Енциклопедія державного управління : у 8 т. / наук.-ред. колегія: 
В. М. Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова) та ін. – 2011. – 
Т. 1. Теорія державного управління. – 748 с.  

20. Іванюта С. М. Антикризове управління : навч. посіб. / С. М. 
Іванюта. – К. : Центр учб. л-ри, 2007. – 288 с.  

21. Карпенко О. А. Основи антикризового управління : навч. посіб. / 
О. А. Карпенко. – К. : Вид-во НАДУ, 2006. – 208 с.  

22. Кондратик Л. Й. Історія соціології України в іменах: Навч. 
посібник / Волинський держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соціальних 
наук; Відп. ред. Г. О. Юхимчук. — Луцьк: Вид-во ВДУ, 1996. — 105 с. 

23. Лапан Т. Д. Історія соціології. Ч. І. Навчальний посібник. – 
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 236 с. 

24. Математико-статистичні методи в соціології : навч. посіб. для 
студентів ВНЗ / Г. І. Білущак, І. В. Когут; Нац. ун-т "Львів. 
політехніка". - Львів : Сорока Т.Б., 2016. - 111 c. - Бібліогр.: с. 108. 

25. Соціологія і журналістика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / І. М. Лубкович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - Л., 2002. - 159 c. 

26. Чемерис А. Розроблення та управління проектами у публічній 
сфері: європейський вимір для України : практ. посіб. / А. Чемерис ; 
Швейцар.-укр. проект “Підтримка децентралізації в Україні – 
DESPRO”. – К. : ТОВ “Софія-А”, 2012. – 80 с.  

27. Шаров Ю. П. Європейські стандарти публічного управління: 
проекція на муніципальний рівень / Ю. П. Шаров, І. А. Чикаренко // 
Державне управління та місцеве самоврядування. – Дніпропетровськ : 
ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 295–304.  

28. Шаров Ю. П. Інноваційні інструменти публічного 
адміністрування: європейський контекст / Ю. П. Шаров // Публічне 
управління: теорія та практика. – 2010. – Вип. 1. – С. 5–9.  

29. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному 
менеджменті: концептуальні аспекти / Ю. П. Шаров. – К. : Вид-во 
УАДУ, 2001. – 302 с.  

30. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в публічному управлінні : 
навч. посіб. у слайдах / Ю. П. Шаров. – Дніпропетровськ : ДРІДУ 
НАДУ, 2011. – 104 с  
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