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Загальний опис дисципліни 
Функціонування держави та інших соціально-політичних інститутів 

неспростовно спирається на системну діяльність державних службовців, 
об’єднаних у структурні одиниці публічного (державного) управління. 
Таким чином, образно кажучи, державна служба як складний за своєю 
ієрархією апарат управління є «нервовою системою» держави. Загальна 
якість функціонування згаданого апарату значною мірою залежить від 
рівня ерудованості та функціональної оперативності державних 
службовців, котрі тією чи іншою мірою орієнтуються, окрім іншого, в 
причинах, рушійних силах та особливостях протікання тих чи інших 
соціально-політичних процесів в державі та навколо неї або й у світі 
загалом. Відтак, освоєння представниками управлінської системи 
базових у поєднанні з професійно орієнтованими вивірених на практиці 
уявлень щодо особливостей функціонування політичної сфери загалом 
та держави як політичного інституту зокрема є запорукою 
професіоналізму. 

 
Теми лекцій: 

1. Інформація як об’єкт оперування управлінця; типи і різновиди 
інформації. 

2. Людина як суб’єкт взаємодії та «продукт» соціального 
виробництва; атрибути соціальної істоти, особливості соціалізації.  

3. Атрибути та прояви соціального буття людини: цінності, 
соціальні позиції та ролі. 

4. Система як простір оперування управлінця; природа, типи та 
особливості (функціонування) систем. 

5. Типи людських спільнот, державних систем та функціональне 
навантаження політичних і державних інститутів. 

6. Активність: форми, прояви, рушійні моменти та мотиваційна 
сфера. 

7. (Публічне) управління та менеджмент: підходи, алгоритми, типи. 



8. Функціональне навантаження управлінця у т.ч. спільноті, 
зокрема в Україні. Соціально-правова база (публічного) управління. 

 
Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  
1. Механізми, методи та мотиви маніпулювання інформацією 

та/або громадською думкою. Методи протидії маніпулюванню. 
2. Проблема співвідношення соціальної рівності, справедливості 

та свободи. 
3. Конфлікт, його природа та функціональне навантаження. Шляхи 

подолання, локації або породження конфлікту. Керований конфлікт. 
4. Закони та закономірності соціального устрою і взаємодії. 

Співвідношення еліт і мас. 
5. Проблеми, з якими стикається державний управлінець; способи 

їх вирішення. 
6. Методи дослідження громадської думки, методики 

прогнозування розгортання подій. 
 

 
 

 


