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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Нормативна навчальна дисципліна 

На сьогодні в Україні склалася сприятлива ситуація для проведення глибинних 

реформ, оскільки в суспільстві існує нагальне питання вирішення багатьох проблемних 

ситуацій. Зазначимо, що плануючи і впроваджуючи світоглядні зміни, які відбуваються не 

так швидко, як політичні та організаційні, необхідно весь час звіряти їх з основною метою 

– побудовою партнерських відносин між публічним управлінням і громадянином. 

Залучення інститутів громадянського суспільства до прийняття державних рішень, 

створення умов для його формування і зміцнення має стати головним пріоритетним 

напрямом розвитку партнерських відносин між владою і суспільством.  

Вивчення навчальної дисципліни допоможе здобути знання щодо функціонування 

публічного управління соціальним розвитком у світі та набуття практичних вмінь і 

навичок щодо використання  законів, принципів, методів, технологій та процедур в 

управлінні суб'єктами публічної сфери; набуття вмінь та формування компетентностей, 

необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) суб'єкта 

публічного управління в Україні, у тому числі для органів державної влади і місцевого 

самоврядування.  

Навчальна дисципліна «Публічне управління соціальним розвитком» належить до 

циклу нормативних дисциплін підготовки бакалаврів за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування».  

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предмет навчальної дисципліни: вивчення закономірностей функціонування 

сутності публічного управління соціальним розвитком суспільства, особливості його 

здійснення в сучасних умовах. Наукове розуміння процесу соціального 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 публічного управління соціальним 

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 публічного управління соціальним 

розвитком, розуміння сутності основних категорій і понять; 

- розуміння сутності сучасних моделей публічного управління соціального розвитку, 

ідеологічних, правових та економічних засад управління соціальним і гуманітарним 

розвитком в країнах розвинутої демократії; 

- набуття знань методики діагностики публічного управління соціального 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 політики; 

- навчання аналізувати і систематизувати власний практичний досвід публічного 

службовця і надавати рекомендації щодо удосконалення управління процесами 

соціального розвитку, що відбуваються в суспільстві. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки магістрів 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Вступ до фаху», «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: 

 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 публічного управління 

соціального розвитку; 

- 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 публічного управління 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 публічному  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  5 кредитів.  

Форми контролю –  екзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 публічного управління 

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 публічного управління 

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 

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. 
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РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

із законодавства України 

Ресурси мережі кафедри 

економіки та менеджменту, 

факультет управління 

фінансами та бізнесу 

з навчальної дисципліни 

1 2 

▪ 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 

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

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

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

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

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

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

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

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

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

▪ Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

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

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

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

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

▪ Навчальна програма з 

навчальної дисципліни  

▪ Робоча програма з навчальної 

дисципліни  

▪ Конспект лекцій. 

▪ Методичні рекомендації з 

вивчення тем.  

▪ Плани семінарських занять та 

методичні рекомендації до їх 

проведення 

▪ Методичні рекомендації з 

виконання самостійної 

роботи (СРС) 

▪ Методичні рекомендації та 

ІНДЗ  

▪ Засоби діагностики знань 

студентів з навчальної 

дисципліни  

▪ Інші 
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Підпис 

завідувача 
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