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Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни є вивчення законів та закономірностей функціонування 

організаційно-управлінського механізму соціального розвитку суспільства. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: формування знань стосовно теоретичних і практичних засад 

управління соціальним розвитком на рівні регіону та держави, сучасного стану соціальної 

політики та соціального захисту населення. 

 

Основні завдання 
Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення теорії соціального розвитку; ознайомлення 

із сучасними тенденціями і пріоритетами соціального розвитку, напрямами соціальної та 

гуманітарної політики України; отримання цілісного уявлення про вітчизняний і зарубіжний 

дослід у сфері соціальних процесів; формування професійних компетентностей щодо аналізу 

соціальних проблем та розробки пропозиції щодо їх розв'язання. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

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

«Стратегічне управління», «Управління публічним сектором» та передує вивченню дисциплін 

«Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності суспільства», «Регіональні 

аспекти економіки публічного сектору». 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: особливості соціального розвитку країни; визначати фактори, що впливають на 

людський розвиток та аналізувати основні соціальні показники; використовувати переваги 

національної свідомості; аналізувати, раціонально і критично оцінювати всі системи соціальних 

відносин; мати знання, вміння та навички щодо розуміння інституційних перетворень та 

організаційного розвитку соціальних структур; розуміти особливості міжетнічної взаємодії при 

реалізації гуманітарної політики за допомогою гуманітарного аудиту та реалізації державних 

програм у гуманітарній сфері. 

б) уміти: визначати пріоритети розвитку суспільства за допомогою інструментів державного 

регулювання при дотриманні соціальної справедливості; ефективно застосовувати інструменти 

регулювання соціальної взаємодії; планувати, формувати, здійснювати оцінку ефективності 

заходів державної політики соціального розвитку з метою підвищення рівня та якості життя 

населення; підбирати конкретні засоби та інструменти для належної реалізації гуманітарної 

політики; формувати економічні оцінки матеріального добробуту населення та процесів 

розшарування за рівнем доходів; організовувати соціальний моніторинг та проводити соціальну 

експертизу. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Предмет, методи і завдання дисципліни. 

Тема 2. Модернізація системи соціальних відносин. 

Тема 3. Теоретико-методологічні підходи до аналізу соціального розвитку. 

Тема 4. Державна політика соціального розвитку. 

Тема 5. Проблемні питання формування єдиного гуманітарного простору в Україні. 

Тема 6. Організаційний розвиток соціальних структур. 

Тема 7. Теоретичні засади діагностики соціального розвитку. 

Тема 8. Застосування методів діагностики регіонального соціального розвитку в системі 

державного управління. 
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