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РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ       

ЗАНЯТЬ 

Вивчення лекційного матеріалу дасть змогу слухачам отримати теоретичні знання з проблем 

державного управління соціальним і гуманітарним розвитком, розуміння сутності основних кате-

горій і понять, методів діагностики соціальних і гуманітарних процесів, механізмів реалізації соці-

ально-гуманітарної  політики держави; 

Участь  в семінарських заняттях. Обговорення проблемних питань надасть можливість слуха-

чам отримати розуміння сучасних тенденцій соціально-гуманітарного розвитку демократичних 

держав світу та особливості здійснення цих процесів в Україні. 

- участі в практичних заняттях. Вирішення практичних завдань допоможе слухачам оволодіти 

навичками отримання первинної інформації, здійснення аналітичної, прогнозної роботи, з ме-

тою аналізу та розробки державних програм у сфері соціальної і гуманітарної політики держа-

ви; 

- отримання консультації. Під час консультацій слухачі отримують відповіді на окремі теорети-

чні чи практичні питання та пояснення певних теоретичних положень дисципліни.  

- виконання самостійної роботи. Вивчення курсу передбачає самостійне опрацювання слухачами 

комплексу основної і додаткової наукової літератури, періодичних видань, законів України, 

указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України з питань законодавчого ре-

гулювання і реалізації державної соціальної політики; 

- проведення підсумкового випробування. 

Ефективною формою організації навчання у вищій школі є семінарські заняття, з якими органі-

чно поєднуються лекції. 

Семінар - вид практичних занять, який передбачає самостійне опрацювання студентами окре-

мих тем і проблем відповідно змісту навчальної дисципліни та обговорення результатів цього ви-

вчення, представлених у вигляді тез, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.  

Проведення семінарських занять дозволяє вирішувати такі дидактичні цілі: 

- оптимально поєднувати лекційні заняття із систематичною самостійною навчально-

пізнавальною діяльністю студентів, їх теоретичну підготовку з практичною; 

розвивати уміння, навички розумової праці, творчого мислення, уміння використовувати теоре-

тичні знання для вирішення практичних завдань; 

- формувати у студентів інтерес до науково-дослідної роботи і залучення їх до наукових дослі-

джень, які здійснює кафедра; 

- забезпечувати системне повторення, поглиблення і закріплення знань студентів за певною те-

мою; 

- формувати уміння і навички здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності; 

- здійснювати діагностику і контроль знань студентів з окремих розділів і тем програми, форму-

вати уміння і навички виконання різних видів майбутньої професійної діяльності. 

- проведення оглядових та проблемних лекцій. 

       Діагностика знань слухачів здійснюється з допомогою: 

 усних опитувань на практичних заняттях; 

 письмових контрольних і самостійних робіт; 

 підсумкового тестового модульного контролю. 

Знання студентів, виявлені на семінарах та інших практичних заняттях, повинні обов'язково оці-

нюватися. Оцінки заносяться до журналу і враховуються при виставленні підсумкової (чи модуль-

ної) оцінки з навчальної дисципліни. 
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РОЗДІЛ 2.   КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 
заняття 

Тема семінарського заняття.  

Заліки по модулях. 

Кількість 

годин  

1 Соціальний розвиток суспільства  2 

2 Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної 

діяльності. Основні напрями здійснення соціальної політики 
2 

3 Людський розвиток як мета політики соціальної політики держави.  2 

4 Поняття та сутність соціального захисту.  2 

5  Соціальне страхування, його форми та види. Соціальна допомога, її 

специфіка та функції. 
2 

6 Пенсійне забезпечення як складова частина системи соціального 

захисту. 
2 

7 Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції розвитку 2 

8 Роль та місце гуманітарної політики в державному управлінні. Залік по 

модулю. 
2 

Разом  семінарських занять 16 

Разом заліки по модулях (ЗМ) 2 

Разом годин 18 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
Тема № 1. «Соціальний розвиток суспільства» 

План семінарського заняття №1 з теми «Соціальний розвиток суспільства» 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки ма-

гістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адмініструван-

ня», «Стратегічне управління», «Управління публічним сектором», «Соціальний розвиток» та пе-

редує вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

 

Мета і завдання семінару:  

Мета:  систематизувати та поглибити знання за темою семінарського заняття. 

Завдання: 

1. Опрацювати  лекційний  матеріал  по  темі,  оформити  матеріали виступу.  

2. Під  час  вивчення  даної  теми  слід  звернути  увагу  на основні складові соціального роз-

витку суспільства.  

3. Знати цілі, передумови та ресурси  соціального розвитку.  

4. Спрогнозувати напрями і форми соціального розвитку. 

Питання  та тести для перевірки базових знань за темою семінару: 
План семінару:  
1. Основні складові соціального розвитку суспільства.  

2. Цілі, передумови та ресурси розвитку.  

3. Напрями і форми соціального розвитку. 

4. Теорії і концепції соціального розвитку.  

5. Моделі соціального розвитку.  

6. Класифікація моделей соціального розвитку.  

7. Характеристика моделей соціального розвитку країн ЄС. 
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Дискусійні питання : 

1. Світові моделі соціальної політики. 

2. Рівень видатків бюджету на соціальну сферу, рівень безробітті, рівень бідності, рівень оподаткування, 

як основні індикатори моделей соціального розвитку.  

3. Характеристика моделі соціальної політики України. 

4. Фактори, що впливають на вибір моделі соціальної політики. 

Теми рефератів: 

1. Особливості соціального розвитку українського суспільства.  

2. Співвідношення динаміки показників економічного і соціального розвитку як показник соціально-

орієнтованого суспільства.  

3. Система показників, яка відбиває взаємозв’язок економічної і політичної сфер суспільства. 

4. Основні напрями та пріоритети соціальної політики в Україні. Основні напрями реформування 

соціальної політики в Україні.  

5. Основні проблеми та суперечності розвитку соціальної сфери та шляхи їх подолання. 

6. Особливості соціальної політики за умов розвитку соціально-ринкових відносин. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації,  експертні оцінки, 

огляд наукових публікацій. 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

▪  

Основна література: 
1. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва, С.В.Овчаренко, 

І.Л.Розколотько та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 37 с 

2. Єлагін В.П.    Соціальна політика. Теоретико-методологічні та концептуальні підходи : підручник /  В.П.Єлагін. - 

Х. : Магістр, 2010. - 399 с 

3. Куліш І. М. Державне управління реґіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції : моногра-

фія / І. М. Куліш. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 252 с. 

4. Лесечко М.Д.    Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М.Д.Лесечко, О.Г.Сидорчук. - Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2010. - 218 с 

5. Підвищення рівня адресності програм соціальної допомоги в Україні. Дослідження Світового банку. - К. : Світо-

вий банк, 2010. - 107 с 

6. Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. праць Асоціації д-рів наук з держ. упр. Вип. 1. - Х. : ДокНаук-

ДержУпр, 2010. - 175 с. 

7. Системи соціального страхування зарубіжних країн : навч. посіб. / Г. В. Григораш, Т. Ф. Григораш, В. Я. Олійник, 

І. Т. Субачов. - К. : ЦУЛ, 2008. - 144 с. 

8. Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики : навч.-метод. посіб. / авт. 

кол. : В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік та ін. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с 

9. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 2 / авт. кол. : В.П.Трощинський, 

В.А.Скуратівський, Е.М.Лібанова та ін. ; за заг. ред. В.П.Трощинського, В.А.Скуратівського. - К. : НАДУ, 2010. - 

243 с 
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Інтернет ресурси:  
1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2.   Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

3.            Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

5. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

6. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

7. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

8. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

9. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

10. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

11. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

12.      Сайт Національного агенства  України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

13. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

14. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

15. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

16. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup.ru/  

17. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

  

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  РП, конспект лекцій, презентація.  

Укладач:  Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.   

 

Тема № 2 «Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної діяльності» 

«Основні напрями здійснення соціальної політики»  

План семінарського заняття № 2 з теми «Соціальна політика як суспільний феномен та вид 

практичної діяльності»  «Основні напрями здійснення соціальної політики»  

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки ма-

гістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адмініструван-

ня», «Стратегічне управління», «Управління публічним сектором», «Соціальний розвиток» та пе-

редує вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

Мета і завдання семінару:  

Мета:  систематизувати та поглибити знання за темою семінарського заняття. 

Завдання: 

1. Опрацювати  лекційний  матеріал  по  темі,  оформити  матеріали виступу.  

2. Під  час  вивчення  даної  теми  слід  звернути  увагу  на соціальну політику як суспільний фе-

номен та вид практичної діяльності. 

3. Знати основні напрями здійснення соціальної політики. 

4. Спрогнозувати напрями і форми соціального розвитку. 

Питання  та тести для перевірки базових знань за темою семінару: 
План семінару:  
1. Організаційно-правова структура соціальної політики.  

2. Органи законодавчої і виконавчої влади держави, які формують засади, напрями розвитку і реалізації 

завдань соціальної політики.  

3. Недержавні інституції соціальної політики.  

4. Кадрове забезпечення соціальної політики.  

5. Наукове і методичне забезпечення соціальної політики. Інформаційне забезпечення соціальної 

політики.  

Дискусійні питання : 

1. Класифікація моделей за Г.Еспінг-Андерсеном: ліберальна, консервативно-корпоративна, соціал-

демократична, католицька.   

2. Класифікація моделей за Р.Титмусом: маргінальна, мотиваційна, інституційно-дистрибутивна. 

3. Класифікація моделей за Н.Ферніссом  і Д.Тілтоном: позитивна, держава соціальної безпеки, держава 

соціального добробуту.  

4. Класифікація моделей за М.Кшєужопольським: резидуальна, корпоративна (рудиментарна), опікунська. 

Класифікація моделей Європейського союзу: моделі Бісмарка і Беверіджа, їх відмінності.  

http://www.сustoms.gov.ua/
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Теми рефератів: 

1. Мета, завдання, умови та принципи здійснення соціальної політики.  

2. Об’єкт і суб’єкт соціальної політики.  

3. Держава в системі суб’єктів соціальної політики.  

4. Організаційно-правове забезпечення реалізації соціальної політики держави.  

5. Перелік основних соціальних прав і свобод людини в міжнародних нормативно-правових документах. 

6. Основні напрями, принципи і пріоритети здійснення соціальної політики в сучасних умовах.  

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації,  експертні оцінки, 

огляд наукових публікацій. 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

 

Основна література: 
1. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва, С.В.Овчаренко, 

І.Л.Розколотько та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 37 с 

2. Єлагін В.П.    Соціальна політика. Теоретико-методологічні та концептуальні підходи : підручник /  В.П.Єлагін. - 

Х. : Магістр, 2010. - 399 с 

3. Куліш І. М. Державне управління реґіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції : моногра-

фія / І. М. Куліш. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 252 с. 

4. Лесечко М.Д.    Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М.Д.Лесечко, О.Г.Сидорчук. - Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2010. - 218 с 

5. Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики : навч.-метод. посіб. / авт. 

кол. : В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік та ін. - К. : НАДУ, 2009. - 36 с 

6. Соціальні аспекти європейської інтеграції : конспект лекцій з НКМД / уклад. О.М.Овчар. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2011. - 118 с. 

7. Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / А.М.Михненко (кер. авт. кол.), 

О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань, О.В.Соснін. - К. : НАДУ, 2009. - 395 с. 

8. Таран В.О.    Соціальна філософія : навч. посібник / В.О.Таран, В.М.Зотов, Н.О.Рєзанова. - К.: ЦУЛ, 2009. - 270 с 

9. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 1 / авт. кол. : В.А.Скуратівський, 

В.П.Трощинський, Е.М.Лібанова та ін. ; за заг. ред. : В.А.Скуратівського, В.П.Трощинського. - К. : НАДУ, 2009. - 

456 с 

10. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 2 / авт. кол. : В.П.Трощинський, 

В.А.Скуратівський, Е.М.Лібанова та ін. ; за заг. ред. В.П.Трощинського, В.А.Скуратівського. - К. : НАДУ, 2010. - 

243 с 
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Інтернет ресурси:  
1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2.  Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

3. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

5. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

6. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

7.      Сайт Національного агентства  України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

8. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

9. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

10. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

11. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

  

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  РП, конспект лекцій, презентація.  

Укладач:  Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.   

 

 

Тема № 6 «Пенсійне забезпечення як складова частина системи соціального захисту»  

План семінарського заняття № 6 з теми «Пенсійне забезпечення як складова частина 

системи соціального захисту»  

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки ма-

гістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адмініструван-

ня», «Стратегічне управління», «Управління публічним сектором», «Соціальний розвиток» та пе-

редує вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

Мета і завдання семінару:  

Мета:  систематизувати та поглибити знання за темою семінарського заняття. 

Завдання: 

1. Опрацювати  лекційний  матеріал  по  темі,  оформити  матеріали виступу.  

2. Під  час  вивчення  даної  теми  слід  звернути  увагу  на основні проблеми й завдання забезпе-

чення соціального страхування населення України на сучасному етапі. 

3.  Знати основні напрями адаптації соціальних стандартів України до Європейських вимог як 

основа реформування системи соціального захисту. 

4. Спрогнозувати напрями і форми соціального розвитку. 

 

Питання  та тести для перевірки базових знань за темою семінару: 
План семінару:  
1. Роль і місце пенсійної системи в соціальному захисті населення.  

2. Основні типи пенсійних систем.  

3. Порівняльний аналіз основних існуючих пенсійних систем.  

4. Критерії ефективності пенсійної системи.  

5. Проблеми пенсійного забезпечення на Україні. 

 

Дискусійні питання : 

1. Особливості соціального захисту протягом життєвого циклу людини. 

2. Основні типи пенсійних систем. 

3. Порівняльний аналіз основних існуючих пенсійних систем. 

4. Правове забезпечення реформування пенсійної системи в Україні.  

 
Теми рефератів: 

1. Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення.  

2. Моделі пенсійного забезпечення.  

3. Передумови реформування пенсійної системи в Україні.  

4. Цілі й завдання реформування пенсійної системи.  

5. Правове забезпечення реформування пенсійної системи в Україні.  

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index%208
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index%208
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Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації,  експертні оцінки, 

огляд наукових публікацій. 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

Рекомендована література до теми семінару 

Законодавчі та нормативні акти:  
▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

Основна література: 
1. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва, С.В.Овчаренко, 

І.Л.Розколотько та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 37 с 

2. Єлагін В.П.    Соціальна політика. Теоретико-методологічні та концептуальні підходи : підручник /  В.П.Єлагін. - 

Х. : Магістр, 2010. - 399 с 

3. Куліш І. М. Державне управління реґіональним розвитком України в контексті європейської інтеграції : моногра-

фія / І. М. Куліш. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 252 с. 

4. Лесечко М.Д.    Соціальний капітал: теорія і практика : монографія / М.Д.Лесечко, О.Г.Сидорчук. - Львів : ЛРІДУ 

НАДУ, 2010. - 218 с 

5. Соціальні аспекти європейської інтеграції : конспект лекцій з НКМД / уклад. О.М.Овчар. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 

2011. - 118 с. 

6. Управління соціальним і гуманітарним розвитком : навч. посіб. : у 2-х ч. Ч. 2 / авт. кол. : В.П.Трощинський, 

В.А.Скуратівський, Е.М.Лібанова та ін. ; за заг. ред. В.П.Трощинського, В.А.Скуратівського. - К. : НАДУ, 2010. - 

243 с 

Інтернет ресурси:  
1. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

2.  Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

3. Державний комітет статистики України: www.ukrstat.gov.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua  

5. Сайт Президента України http://www.president.gov.ua 

6. Сайт Кабінету Міністрів України. http://www.kmu.gov.ua/control  

7.      Сайт Національного агентства  України з питань державної служби http://www.nads.gov.ua/control/uk/index  

8. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

9. Портал Інституту соціології Національної академії наук України http://i-soc.com.ua/institute/  

10. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua  

11. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htm 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  РП, конспект лекцій, презентація.  

Укладач:  Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.   

 

 

Тема № 8. Роль та місце гуманітарної політики в державному управлінні. 

План семінарського заняття № 8. Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції 

розвитку. Розробка структури «Концепції розвитку гуманітарної сфери» 

Навчальний час: 2 год. 

Міжпредметні зв’язки: Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки ма-

гістрів: дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до публічного адмініструван-

ня», «Стратегічне управління», «Управління публічним сектором», «Соціальний розвиток» та пе-

редує вивченню дисциплін «Стратегічне планування державної політики у сферах життєдіяльності 

суспільства», «Регіональні аспекти економіки публічного сектору». 

http://www.nau.kiev.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index%208
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index%208
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Мета і завдання семінару:  
Мета: розвинути вміння та практичні навички щодо самостійного аналізу змісту, функціонально-

сті, ефективності та результативності державно-управлінського впливу на розвиток гума-

нітарної сфери українського суспільства, а також формування власних ініціатив по вдос-

коналенню механізмів державного управління гуманітарною сферою. 

 

Завдання 1. 

Проаналізуйте еволюцію системи „гуманітарних” органів державної влади, їх функцій й організа-

ційних взаємозв’язків за роки незалежності України. 

Рекомендації 

1. На прикладі однієї галузі гуманітарного напрямку проаналізуйте її еволюційний розвиток за ро-

ки незалежності України. 

2. Надайте структурний перелік “гуманітарних” органів влади на всіх рівнях, а також представте 

схематично горизонтальні та вертикальні зв’язки в системі гуманітарних органів влади на держав-

ному, регіональному, місцевому рівнях. 

 

Завдання 2. 

Обґрунтуйте доцільність (або недоцільність) реформування цієї системи та визначте можливі 

шляхи її подальшого вдосконалення. 

Рекомендації 

Обґрунтування надайте за схемою: мета – завдання – законодавча база – пріоритетні шляхи впро-

вадження – очікувані результати. На підтвердження своєї думки наведіть приклади “за” чи “про-

ти”, які стосуються гуманітарної реформи у Вашому регіоні (області, районі, населеному пункті), 

використовуючи доступні статистичні дані. 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

1.Опрацюйте  лекційний матеріал за темами «Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенде-

нції розвитку» та «Роль та місце гуманітарної політики в державному управлінні». 

2.Зверніть увагу на відповідні Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів Украї-

ни щодо реформування “гуманітарних” органів виконавчої влади, інших дотичних органів держа-

вної влади, консультативно-дорадчих органів, а також положення про ці органи. 

 

Дискусійні питання : 
Дискусійні питання: 

1. Громадянське суспільство – як суб’єкт гуманітарної політики держави. 

2. Гуманітарна експертиза державних управлінських рішень: засадничі принципи, мета, завдання. 

 

Теми рефератів: 

1. Сутність сучасного гуманітарного знання. 

2. Функції гуманітарного знання в системі державного управління. 

3. Гуманістичні традиції України і сучасність. 

4. Соціокультурна і ідеологічна трансформація суспільства в аспекті концепції гуманітарного 

розвитку. 

5. Гуманітарна експертиза державних управлінських рішень: засадничі принципи, мета, за-

вдання. 
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Рекомендована література 

Основна література 

Навчально-методичні посібники: 

1. Державна політика в соціогуманітарній сфері: навч.посіб./В.П.Трощинський, П.К. Ситнік, 

В.А.Скуратівський та ін..: за аг.ред. О.Ю.Оболенського, С.В.Сьоміна, А.О.Чемериса, 

В.П.Трощинського, С.В.Загороднюка, О.Л.Приходько, Л.О.Воронько.-К.:Вид-во НАДУ, 2007.-

96 с. 

2. Дзоз В.О. Гуманітарна політика України: проблеми формування та реалізації (соціально-

філософський аналіз)/В.О.Дзоз: АПН України: Ін-т вищ.освіти.-К.:Знання України,2006.-316 с. 

3. Діагностика соціального розвитку регіону : наук. розробка / авт. кол. : З.В.Балабаєва, 

С.В.Овчаренко, І.Л.Розколотько та ін. - К. : НАДУ, 2010. - 37 с 

4. Єлагін В.П.    Соціальна політика. Теоретико-методологічні та концептуальні підходи : підруч-

ник /  В.П.Єлагін. - Х. : Магістр, 2010. - 399 с 

5. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ 

НАДУ, 2005.-376 с. 

Додаткова література 

1. Соціальне самопочуття населення України в контексті державної гуманітарної політики : 

навч.-метод. посіб. / авт. кол. : В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік та ін. - К. : 

НАДУ, 2009. - 36 с 

2. Соціальні аспекти європейської інтеграції : конспект лекцій з НКМД / уклад. О.М.Овчар. - 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 118 с. 

3. Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика : монографія / А.М.Михненко (кер. 

авт. кол.), О.Г.Данильян, О.П.Дзьобань, О.В.Соснін. - К. : НАДУ, 2009. - 395 с. 

 

Законодавчі та нормативні акти:  
▪ Президент України –  www.prezident.gov.ua  

▪ Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

▪ Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

▪ Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

▪ Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

▪ Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

▪ Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

▪ Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

▪ Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

▪ Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

▪ Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

▪ Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

▪ Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

▪ Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

Інтернет-ресурси: 

1. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

2. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

3. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

4. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

5. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

6. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

7. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html 
Додаткові завдання для підготовки до семінару: Підготовка доповіді, презентації,  експертна оцінка, 

огляд наукових публікацій. 

Форми контролю знань – поточне семінарське опитування по темі семінару, обговорення питань, 

доповідей, рефератів; презентація виконаних завдань, розв’язання вправ, тестування тощо. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  РП, конспект лекцій, презентація.  

Укладач:  Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.   

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.vlada.kiev.ua/serj
http://www.intellect.org.ua/
http://www.icps.kiev.ua/
http://www.icai.kiev.ua/
http://www.uceps.com.ua/
http://www.un.org/russian/esa/index.html
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РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 

 

Б
а

л
и

 р
ей

т
и

н
г
у

 

М
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

 

к
іл

ь
к

іс
т
ь

 б
а

л
ів

 

 

1. Бали поточної успішності за участь у семінарських заняттях 

Критерії оцінювання 5 балів 

Семінарські заняття 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент отримує за умови відповід-

ності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту виконаної практичної роботи) 

за усіма п’ятьма зазначеними критеріями.  

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання семінарських занять. 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та ар-

гументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно роз-

криває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.  

 

 

 

5 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких 

питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.  

4 

 

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування 

та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві нето-

чності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань. 

 

3 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при 

цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст бі-

льшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. 

1 

 

 

 

Самостійна робота (тестування за результатами виконаних самостійних робіт) 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється 

під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі. 

 

 

 

 


