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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Дисципліна вільного вибору студента 

В статті 1 Конституції Україна проголошена демократичною, правовою і соціальною 

державою. Проблеми гарантування та реалізації цих положень є одними з найбільш 

актуальних стратегічних завдань нашої держави на сучасному етапі. Одна з основних 

складових, що обумовлює зміст категорії «соціальна держава», –  це соціальна і 

гуманітарна політика. Без вироблення шляхів досягнення ефективної соціальної і 

гуманітарної політики, яка відповідала б міжнародним стандартам, неможливо 

розбудувати дійсну, а не декларативну соціальну державність в Україні.  

До того ж, соціальна і гуманітарна політика сьогодні є невід’ємною складовою 

існування достатньо розвиненої держави і розглядається світовим співтовариством як 

критерій досягнення соціальної справедливості та злагоди. Це обумовлює важливе 

значення вивчення дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика» у підготовці фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

Дисципліна «Соціальна і гуманітарна політика» має міждисциплінарний характер та 

інтегрує в собі знання юридичних, філософських, політологічних, соціологічних та 

економічних наук. Курс має свою специфіку, обумовлену особливим предметом – 

вивченням   соціальної і гуманітарної політики як функції держави та інших суспільно-

політичних інститутів, спрямованої на реалізацію громадянських, політичних і соціальних 

прав, передбачених законодавством. 

Програму навчальної дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика» укладено 

згідно з вимогами організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне методичне 

забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей функціонування сутності 

управління соціальним та гуманітарним розвитком суспільства, особливості його 

здійснення в сучасних умовах. Наукове розуміння процесу соціального і гуманітарного 

розвитку, розуміння наукової методології соціального управління та її значення для 

управлінської практики, знання щодо сутності і змісту соціальної і гуманітарної політики 

держави, їх функцій в сучасному суспільстві. 

 

Мета начальної дисципліни 

Мета начальної дисципліни: вивчення сутності управління соціальним та 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: 

 - набуття теоретичних знань з проблем державного управління соціальним і 

гуманітарним розвитком, розуміння сутності основних категорій і понять; 

- розуміння сутності сучасних моделей соціального і гуманітарного розвитку, 

ідеологічних, правових та економічних засад управління соціальним і гуманітарним 

розвитком в країнах розвинутої демократії; 

- набуття знань методики діагностики соціального і гуманітарного розвитку та 

розуміння їх значення для практики публічного управління; 

- набуття навичок вільного користування первинними і додатковими джерелами 

інформації щодо аналізу та розробки державних програм у сфері соціальної і гуманітарної 

політики; 

- навчання аналізувати і систематизувати власний практичний досвід публічного 

службовця і надавати рекомендації щодо удосконалення управління процесами 

соціального і гуманітарного розвитку, що відбуваються в суспільстві. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Передує вивченню – [Управління галузевими ринками, Управління кадровими ризиками, 

Ділове адмістрування, Стратегічне управління, Виробнича практика]. 

 

Загальні компетентності: 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

- сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

- предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність планувати та управляти часом; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Фахові компетентності: 

- здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів; 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки; 

- здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 

рішень сучасні ІКТ; 



- здатність використовувати систему електронного документообігу; 

- здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 

- здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності; 

- здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати; 

- здатність впроваджувати інноваційні технології; 

- здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування; 

- здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування. 

Вимоги до знань і умінь: 

знати: 

- концептуальні засади державної політики в сфері соціального розвитку; 

- особливості сучасних типів соціальних держав та класифікації моделей соціальної 

політики; 

- міжнародні та національні соціальні стандарти та нормативи; 

- сучасні методики діагностування і управління процесами соціальної та гуманітарної 

політики; 

- основні індикатори рівня та якості життя; 

- сутність та зміст елементів системи соціального захисту населення: соціального 

страхування та соціальної допомоги; 

- особливості і передумови реформування пенсійної системи України. 

вміти: 

- оцінювати загальні тенденції соціально-гуманітарної політики європейських країн та 

їх корисність для України; 

- аналізувати основні проблеми соціального розвитку суспільства та особливості 

здійснення цих процесів в Україні;  

- застосовувати методи соціального управління, принципи соціальної політики до 

процесів соціального і гуманітарного розвитку українського суспільства; 

- визначати як пріоритетні соціальні критерії при оцінці результатів власної діяльності 

публічного службовця 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, застосовуючи результати 

соціального моніторингу, соціологічних досліджень, узагальнення показників 

соціального розвитку;  

- демонструвати розуміння головних цілей соціального і гуманітарного розвитку 

суспільства та принципів формування управлінських рішень для їх досягнення; 

- аналізувати і систематизувати набутий досвід з метою підготовки аналітичних довідок, 

звітів щодо стану соціального розвитку території, регіону, міста, населеного пункту та 

їх презентації; 



- прогнозувати можливі соціальні наслідки управлінських рішень в соціально-

гуманітарній сфері; 

- розробляти практичні рекомендації органам державного управління та місцевого 

самоврядування з проблем соціального і гуманітарного розвитку та їх презентації; 

- впроваджувати в практику розроблені соціальні і гуманітарні проекти і програми. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

1. Соціальний розвиток суспільства  

2. Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної діяльності. Основні 

напрями здійснення соціальної політики 

3. Людський розвиток як мета політики соціальної політики держави.  

4. Поняття та сутність соціального захисту.  

5. Соціальне страхування, його форми та види.  

6. Соціальна допомога, її специфіка та функції.  

7. Пенсійне забезпечення як складова частина системи соціального захисту.  

8. Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції розвитку 

9. Роль та місце гуманітарної політики в державному управлінні 

 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредити.  

Форми контролю –  залік.  

 

РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Дисципліна вільного вибору студента 

В статті 1 Конституції Україна проголошена демократичною, правовою і соціальною 

державою. Проблеми гарантування та реалізації цих положень є одними з найбільш 

актуальних стратегічних завдань нашої держави на сучасному етапі. Одна з основних 

складових, що обумовлює зміст категорії «соціальна держава», –  це соціальна і 

гуманітарна політика. Без вироблення шляхів досягнення ефективної соціальної і 

гуманітарної політики, яка відповідала б міжнародним стандартам, неможливо 

розбудувати дійсну, а не декларативну соціальну державність в Україні.  

До того ж, соціальна і гуманітарна політика сьогодні є невід’ємною складовою 

існування достатньо розвиненої держави і розглядається світовим співтовариством як 

критерій досягнення соціальної справедливості та злагоди. Це обумовлює важливе 

значення вивчення дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика» у підготовці фахівців 



освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

Дисципліна «Соціальна і гуманітарна політика» має міждисциплінарний характер та 

інтегрує в собі знання юридичних, філософських, політологічних, соціологічних та 

економічних наук. Курс має свою специфіку, обумовлену особливим предметом – 

вивченням   соціальної і гуманітарної політики як функції держави та інших суспільно-

політичних інститутів, спрямованої на реалізацію громадянських, політичних і соціальних 

прав, передбачених законодавством. 

Програму навчальної дисципліни «Соціальна і гуманітарна політика» укладено 

згідно з вимогами організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен 

опанувати студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне методичне 

забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних досягнень студентів  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей функціонування сутності 

управління соціальним і гуманітарним розвитком суспільства, особливості його 

здійснення в сучасних умовах. Наукове розуміння процесу соціального і гуманітарного 

розвитку, розуміння наукової методології соціального управління та її значення для 

управлінської практики, знання щодо сутності і змісту соціальної і гуманітарної політики 

держави, їх функцій в сучасному суспільстві. 

 

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: 

 - набуття теоретичних знань з проблем державного управління соціальним і 

гуманітарним розвитком, розуміння сутності основних категорій і понять; 

- розуміння сутності сучасних моделей соціального і гуманітарного розвитку, 

ідеологічних, правових та економічних засад управління соціальним і гуманітарним 

розвитком в країнах розвинутої демократії; 

- набуття знань методики діагностики соціального і гуманітарного розвитку та 

розуміння їх значення для практики публічного управління; 

- набуття навичок вільного користування первинними і додатковими джерелами 

інформації щодо аналізу та розробки державних програм у сфері соціальної і гуманітарної 

політики; 

- навчання аналізувати і систематизувати власний практичний досвід публічного 

службовця і надавати рекомендації щодо удосконалення управління процесами 

соціального і гуманітарного розвитку, що відбуваються в суспільстві. 

 



Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

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». 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Після вивчення – [Стратегічне управління персоналом. Кадровий ризик.. Теорія і практика  

кадрового консультування. Ділове адмістрування]; передує вивченню – [Управління 

галузевими ринками, Управління кадровими ризиками. Тренінг  в роботі HR  менеджера з 

персоналом організації. Виробнича практика]. 

Вимоги до знань і умінь: 

За умов успішного виконання вимог щодоо панування науки студент набуде 

компетентностей: 

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері 

публічного управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів відповідної галузі і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні компетентності: 

- здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його 

- сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

- предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та 

у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність бути критичним і самокритичним; 

- здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність планувати та управляти часом; 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів діяльності). 

Фахові компетентності: 

- здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів; 

- здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання 

управлінських продуктів, послуг чи процесів; 

- здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних 

норм поведінки; 

- здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських 

рішень сучасні ІКТ; 

- здатність використовувати систему електронного документообігу; 



- здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських 

процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій; 

- здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності; 

- здатність готувати проекти управлінських рішень та їх впроваджувати; 

- здатність впроваджувати інноваційні технології; 

- здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління 

та адміністрування; 

- здатність у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері 

публічного управління та адміністрування. 

Вимоги до знань і умінь: 

знати: 

- концептуальні засади державної політики в сфері соціального розвитку; 

- особливості сучасних типів соціальних держав та класифікації моделей соціальної 

політики; 

- міжнародні та національні соціальні стандарти та нормативи; 

- сучасні методики діагностування і управління процесами соціальної та гуманітарної 

політики; 

- основні індикатори рівня та якості життя; 

- сутність та зміст елементів системи соціального захисту населення: соціального 

страхування та соціальної допомоги; 

- особливості і передумови реформування пенсійної системи України. 

вміти: 

- оцінювати загальні тенденції соціально-гуманітарної політики європейських країн та 

їх корисність для України; 

- аналізувати основні проблеми соціального розвитку суспільства та особливості 

здійснення цих процесів в Україні;  

- застосовувати методи соціального управління, принципи соціальної політики до 

процесів соціального і гуманітарного розвитку українського суспільства; 

- визначати як пріоритетні соціальні критерії при оцінці результатів власної діяльності 

публічного службовця 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, застосовуючи результати 

соціального моніторингу, соціологічних досліджень, узагальнення показників 

соціального розвитку;  

- демонструвати розуміння головних цілей соціального і гуманітарного розвитку 

суспільства та принципів формування управлінських рішень для їх досягнення; 

- аналізувати і систематизувати набутий досвід з метою підготовки аналітичних довідок, 

звітів щодо стану соціального розвитку території, регіону, міста, населеного пункту та 

їх презентації; 

- прогнозувати можливі соціальні наслідки управлінських рішень в соціально-

гуманітарній сфері; 

- розробляти практичні рекомендації органам державного управління та місцевого 

самоврядування з проблем соціального і гуманітарного розвитку та їх презентації; 

- впроваджувати в практику розроблені соціальні і гуманітарні проекти і програми.  

 

 

 

 

 

 



Зміст навчальної дисципліни за темами 

1. Соціальний розвиток суспільства  

2. Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної діяльності. Основні 

напрями здійснення соціальної політики 

3. Людський розвиток як мета політики соціальної політики держави.  

4. Поняття та сутність соціального захисту.  

5. Соціальне страхування, його форми та види.  

6. Соціальна допомога, її специфіка та функції.  

7. Пенсійне забезпечення як складова частина системи соціального захисту.  

8. Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції розвитку 

9. Роль та місце гуманітарної політики в державному управлінні 

 

 

Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня сформованості вміння 

1. Репродуктивний Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

2. Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для 

розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  3 кредити.  

Форми контролю –  залік.  

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Номер 

теми 
Назва теми 

Тема 1. Соціальний розвиток суспільства  

Тема 2. Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної діяльності. 

Основні напрями здійснення соціальної політики 

Тема 3. Людський розвиток як мета політики соціальної політики держави.  

Тема 4. Поняття та сутність соціального захисту.  

Тема 5. Соціальне страхування, його форми та види.  

Тема 6. Соціальна допомога, її специфіка та функції.  

Тема 7. 

 

Пенсійне забезпечення як складова частина системи соціального захисту.  

Тема 8. 

 

Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції розвитку 

Тема 9. Роль та місце гуманітарної політики в публічному управлінні 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Тема 1. Соціальний розвиток суспільства 

Основні складові соціального розвитку суспільства. Цілі, передумови та ресурси 

розвитку. Напрями і форми соціального розвитку. 

Теорії і концепції соціального розвитку. Моделі соціального розвитку. 

Класифікація моделей соціального розвитку. Характеристика моделей соціального 

розвитку країн ЄС. 

 

Тема 2. Соціальна політика як суспільний феномен та вид 

практичної діяльності. Основні напрями здійснення соціальної політики  

Мета, завдання, умови та принципи здійснення соціальної політики.  

Об’єкт і суб’єкт соціальної політики. Держава в системі суб’єктів соціальної 

політики.  

Організаційно-правове забезпечення реалізації соціальної політики держави. 

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

документах. 

Основні напрями, принципи і пріоритети здійснення соціальної політики в 

сучасних умовах. 

 

Тема 3. Людський розвиток як мета політики соціальної політики 

держави  

Концепція людського розвитку. Людський капітал. Соціальний капітал.  

Міжнародні та соціальні стандарти людського розвитку. Діагностика людського 

розвитку.  

Соціальна держава - основа суспільства соціальної справедливості. 

 

Тема 4. Поняття та сутність соціального захисту 

Соціальний захист як функція соціальної політики держави. Визначення поняття 

«соціальний захист». Напрямки й форми соціального захисту: бідність, безробіття.  

Життєвий цикл людини з точки зору соціального захисту. Особливості соціального 

захисту протягом життєвого циклу людини. 

 

Тема 5. Соціальне страхування, його форми та види 

Визначення поняття «соціальне страхування». Принципи соціального страхування. 

Поняття «ризик» і «соціальний ризик». Види  й форми соціального страхування.  

Правова, організаційна і фінансова основа соціального страхування. Міжнародні 

норми функціонування системи соціального страхування. Основні концептуальні підходи 

щодо реформування системи соціального страхування в Україні. 

 



 Тема 6. Соціальна допомога, її специфіка та функції 

Визначення поняття «соціальна допомога». Організаційно-правове й фінансове 

забезпечення соціальної допомоги. Адресність - основний принцип надання соціальної 

допомоги.  

Різниця між соціальним страхуванням та соціальною допомогою. Стратегія заміни 

системи пільг на адресну грошову допомогу населенню. 

 

 Тема 7. Пенсійне забезпечення як складова частина системи 

соціального захисту 

Роль і місце пенсійної системи в соціальному захисті населення. Основні типи 

пенсійних систем. Порівняльний аналіз основних існуючих пенсійних систем. Критерії 

ефективності пенсійної системи. Проблеми пенсійного забезпечення на Україні. 

Зарубіжний досвід пенсійного забезпечення. Передумови реформування пенсійної 

системи в Україні. Цілі й завдання реформування пенсійної системи. Правове 

забезпечення реформування пенсійної системи в Україні.  

 

 Тема 8. Гуманітарна сфера України, її сучасний стан і тенденції 

розвитку  

Гуманітарна сфера та її складові. Особливості розвитку гуманітарної сфери в 

Україні. Гуманітарна сфера та міжнародне право. Гуманітарна сфера як ресурс 

суспільного розвитку. Передумови і ресурси гуманітарного розвитку. Суспільна 

свідомість. Духовне виробництво. Духовна культура. Стратегічна мета розвитку 

гуманітарної сфери України. Позитивні і негативні тенденції розвитку гуманітарної сфери.  

 

 Тема 9. Роль та місце гуманітарної політики в публічному 

управлінні 

             Сучасний стан українського гуманітарного простору. Сутність гуманітарного 

простору. Історичні традиції як духовна основа єдності гуманітарного простору України. 

Управління національним інформаційним простором.   

           Місце та роль гуманітарного простору держави у формуванні національної 

самосвідомості. Формування національної ідентичності українського суспільства.  

  Освіта як механізм єдності гуманітарного простору України.  

 Напрями та механізми формування єдиного гуманітарного простору в Україні. 
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5 РОЗДІЛ. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

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

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

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

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

7. Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

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

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

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

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

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

13. Український незалежний центр політичних досліджень (В.Піховшек) –  

14. www.ucipr.kiev.ua  

15. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – 

www.uceps.com.ua 

16. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

17. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

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

http://www.prezident.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.mlsp.kmu.gov.ua/
http://www.pfu.gov.ua/
http://www.worldbank/
http://www.whoiswho.com.ua/
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.ucipr.kiev.ua/
http://www.uceps.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.сustoms.gov.ua/
http://www.сustoms.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.ac-rada.gov.ua/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.niss.gov.ua/
http://www.nads.gov.ua/control/uk/index
http://www.pravo.org.ua/
http://www.management.com.ua/
http://ek-lit.narod.ru/links.htm

