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Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей функціонування сутності 

управління соціальним і гуманітарним розвитком суспільства, особливості його здійснення в 

сучасних умовах. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: вивчення сутності управління соціальним і гуманітарним 

розвитком суспільства, особливості його здійснення в сучасних умовах; ознайомлення слухачів з 

основними напрямами управління соціальним і духовним розвитком українського суспільства, 

здійснення соціальної і гуманітарної політики; а також розкрити сутність соціального захисту і 

безпеки людини і суспільства; розглянути основні напрями, реалізації соціальної політики в 

контексті соціального захисту. 

 

Основні завдання 
Основні завдання навчальної дисципліни: створити необхідні та сприятливі умови для 

засвоєння системи базових знань з основних розділів соціально-політичних наук, які б розвивали 

тип сприйняття і мислення студентів, що виключали б догматизм та ідеологію, базувалися на 

конструктивно-критичних підходах, гуманістичних ідеалах, поєднанні національного і 

загальнолюдського; набуття додаткового досвіду та засвоєння умінь і навичок, спрямованих на 

утвердження кожного окремого студента як неповторної індивідуальності, самодостатньої 

особистості та активного громадянина. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адміністрування», 

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором», «Соціальний розвиток» та передує 

вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: основні поняття і категорії дисципліни; види існуючих організаційних структур 

управління соціальною та гуманітарною політикою; склад і повноваження органів управління 

соціальною та гуманітарною політикою на Україні; особливості побудови соціальної та 

гуманітарної політики. 

б) уміти: аналізувати основні проблеми соціального і духовного розвитку суспільства, 

особливості цих процесів в Україні; організовувати власну діяльність з огляду на досягнення 

науки та з урахуванням змін, що відбуваються у соціальній практиці; визначати як пріоритетні 

соціальні та гуманітарні критерії при оцінці результатів власної діяльності незалежно від її 

функціонального характеру та галузевої спрямованості; розробляти пропозиції до цільових 

перспективних програм та комплекси заходів, спрямованих на поглиблення соціально-

економічних реформ; прогнозувати наслідки реалізації соціальних програм на місцевому та/або 

регіональному рівні засобами системного аналізу, застосовуючи результати соціального 

моніторингу, соціологічних досліджень, узагальнення показників соціального розвитку; вживати 

заходів щодо впровадження економічно обґрунтованих інновацій на основі результатів 

моніторингу і розрахунку ефективності проектів, використовуючи методи аналізу вигод і витрат; 

застосовувати принципи соціального управління та соціальної політики до процесів соціального 

розвитку українського суспільства; самостійно аналізувати сутність і стан соціального захисту і 

безпеки людини і суспільства в Україні, основні напрями здійснення соціальної політики в сфері 

соціального захисту. 

 

 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сутність і зміст соціальної політики. Історичні аспекти формування соціальної політики. 

Тема 2. Моделі соціальної політики. 

Тема 3. Сучасні підходи до соціальної політики в європейських країнах. 

Тема 4. Особливості реформування соціальної політики в Україні. 

Тема 5. Сімейна політика як важлива складова соціальної політики держави. 

Тема 6. Система соціального захисту населення в Україні. 

Тема 7. Зміст, принципи та основні напрями гуманітарної політики. 

Тема 8. Культурна політика та особливості її формування в Україні. 

Тема 9.  Пріоритети розвитку освіти в Україні та Болонський процес. 

Тема 10.  Державна політика в галузі охорони здоров’я. Політика в сфері туризму та особливості її 

формування в Україні. 

 

Кафедра: економіки та менеджменту. 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: доцент, к.е.н. Комарницька Г.О. 
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