
Державна соціальна політика 

 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: ознайомити аспірантів з 

соціальними процесами в умовах трансформації суспільства в Україні; 

основними напрямами соціальної політики в державі; механізмами реалізації 

завдань соціальної політики; формами і методами її реалізації; сприяти 

отриманню знань щодо нормативно-правової бази державної соціальної 

політики. Усвідомлення соціальної політики України допоможе засвоєнню 

майбутніми фахівцями змісту, напрямів, методики соціальної роботи, її 

методологічних, правових, етичних, економічних, організаційних засад, 

взаємозв'язків з активними запитами суспільної практики. 

Основні завдання навчальної дисципліни: сформувати стійкі знання з 

теорії соціальних процесів; ознайомити здобувачів з основними напрямами 

управління соціальним розвитком українського суспільства; розкрити зміст 

соціального захисту і безпеки людини та суспільства; проаналізувати основні 

завдання державної соціальної політики; ознайомити з практикою регулювання 

соціальних відносин і соціальних проблем на загальнодержавному, 

регіональному і місцевих рівнях; набуття навичок та вмінь самостійно 

аналізувати проблеми соціальної сфери України, визначити оптимальні шляхи, 

пропозиції та дієві механізми їх розв’язання. 

Компетентності: 

загальні: 

здатність до формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору; 

здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання 

та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, 

культурні, етичні та інші проблеми; 

здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво; 

фахові (спеціальні): 

здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та 

управлінської діяльності; 

здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля 

забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх 

рівнях публічного управління та адміністрування; 

здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо 

вдосконалення публічного управління та адміністрування. 

Програмні результати навчання: 
критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, 

соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та 

місцевому рівнях; 

обґрунтовувати прийняття практичних рішень щодо покращення 

соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки; 

демонструвати знання основних етапів становлення і розвитку соціальної 

роботи як науки та практичної діяльності, нормативно-правової бази соціальної 



роботи та соціального забезпечення. 

 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Концептуальні засади та актуальні проблеми соціальної політики 

в Україні. 

Тема 2. Основні напрямки, методологія і методи соціальної роботи 

державних органів в контексті пріоритетних завдань і напрямів соціальної 

політики держави. 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення і регулювання соціальної 

політики в Україні. 

Тема 4. Соціальна безпека і якість життя людини. 

Тема 5. Соціальний захист і безпека людини. 

Тема 6. Гендерна політика в Україні. 

Тема 7. Планування та фінансування соціальної політики. 

Тема 8. Управління соціальною політикою в Україні. 

Тема 9. Регіональний і місцевий аспекти соціальної політики. 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин ‒ 120 годин. 

Кількість кредитів ‒ 4,0. 

Форма семестрового контролю ‒ залік.  

 


