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Попередні умови для вивчення 
навчальної дисципліни 

Базові знання з управління 
За відповідним рівнем, навчальні дисципліни, що передують вивченню 
Державної соціальної політики, – «Філософія науки», «Сучасні 
інформаційні технології в управлінських дослідженнях», «Класичні та 
сучасні теорії публічного управління» 

 

  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: 

Програмні результати навчання: 
загальні: фахові: 

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. 

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. 

ПРН А. Демонструвати знання основних 
етапів становлення і розвитку соціальної роботи 
як науки та практичної діяльності, нормативно-
правової бази соціальної роботи та соціального 
забезпечення. 

ПРН Б. Критично аналізувати й оцінювати 
чинну соціальну політику країни, соціально-
політичні процеси на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

ПРН В. Обґрунтовувати прийняття 
практичних рішень щодо покращення 
соціального добробуту та підвищення соціальної 
безпеки. 

 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. 
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Тема 8. Управління соціальною політикою в Україні. 
Тема 9. Регіональний і місцевий аспекти соціальної політики. 

Трудомісткість 
Загальна кількість годин – 120 год. Кількість кредитів – 4,0. Форма семестрового контролю – залік. 
Структура курсу 

Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання 

 

Концептуальні засади та актуальні 

проблеми соціальної політики в 

Україні. 

 

ПРН А. Демонструвати знання 

основних етапів становлення і 
розвитку соціальної роботи як 
науки та практичної діяльності, 

нормативно-правової бази 
соціальної роботи та соціального 

забезпечення. 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Основні напрямки, методологія і 

методи соціальної роботи 
державних органів в контексті 

пріоритетних завдань і напрямів 
соціальної політики держави. 

 

ПРН А. Демонструвати знання 

основних етапів становлення і 
розвитку соціальної роботи як 
науки та практичної діяльності, 

нормативно-правової бази 
соціальної роботи та соціального 

забезпечення. 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Нормативно-правове 

забезпечення і регулювання 
соціальної політики в Україні. 

 

ПРН А. Демонструвати знання 

основних етапів становлення і 
розвитку соціальної роботи як 
науки та практичної діяльності, 

нормативно-правової бази 
соціальної роботи та соціального 

забезпечення. 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 

Соціальна безпека і якість життя 
людини. 

 

ПРН Б. Критично аналізувати й 
оцінювати чинну соціальну політику 
країни, соціально-політичні процеси 

на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Соціальний захист і безпека 

людини. 

 

ПРН Б. Критично аналізувати й 
оцінювати чинну соціальну політику 
країни, соціально-політичні процеси 

на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Гендерна політика в Україні. 

 

ПРН Б. Критично аналізувати й 

оцінювати чинну соціальну політику 
країни, соціально-політичні процеси 

на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях. 

 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Планування та фінансування 

соціальної політики. 

 

ПРН В. Обґрунтовувати прийняття 

практичних рішень щодо 
покращення соціального добробуту 
та підвищення соціальної безпеки. 

 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Управління соціальною політикою 

в Україні. 

 

ПРН В. Обґрунтовувати прийняття 

практичних рішень щодо 
покращення соціального добробуту 
та підвищення соціальної безпеки. 

 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
5 

 
Регіональний і місцевий аспекти 

соціальної політики. 

 

ПРН В. Обґрунтовувати прийняття 

практичних рішень щодо 
покращення соціального добробуту 
та підвищення соціальної безпеки. 

 

 
Практичне заняття: 

виконання практичних завдань  
Самостійна робота: 
виконання завдань 
самостійної роботи 

 
 
6 
 
 
6 

 



Критерії успішного опанування програмних результатів 

навчання 

Шкала оцінювання: 
національна та ЄКТС 
 

Програмні 
результати 
навчання 

Відсоток у 
підсумковій оцінці з 

навчальної 
дисципліни, % 

Максимальна 
кількість 

балів 

Мінімальний 
пороговий рівень 

оцінок, балів 

ПРН А. 33 33 20 

ПРН Б. 33 33 20 

ПРН В. 34 34 20 

Разом 100 100 60 

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за 
національно 
ю шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно 

1 – 34 F 

 

 Політика оцінювання 

1. Академічна доброчесність: 
Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу про 

етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавської державної аграрної академії. Дотримання академічної 
доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 
вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 
інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; дотримання норм законодавства про 
авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

2. Дедлайни та перскладання: 
Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). Перескладання поточного та підсумкового 
контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу директорату. 

3. Система оцінювання: 
 

 

 Література та джерела інформації 
Основні 
1. Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Соціальна політика. Навч. посібник. Х.: Вид-во ХДЕУ, 2013. 200 с. 

2. Гриненко А.М. Соціальна політика. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К.: КНЕУ, 2013 
309 с. 

3. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. Курс лекцій К.: Видавничий дім «КМ Академія» 2013. 220 с. 

4. Лопушняк Г.С. Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України: монографія. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 

2011. 372 с. 

5. Соціальна політика в Україні. Введення у соціальну роботу. Навч. посіб. К.: Фенікс, 2011. 288 с. 
6. Ярошенко А.О., Семигіна Т.В., Сухицька Н.В. Історія та теорія соціальної політики України: Навч. посібн. За ред. А.О. 

Ярошенко. К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. 289 с. 

Допоміжні 

1. ГансліТеренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. К.: Основи, 1996. 238 с. 
2. Климанська Л. Д., Савка В. Є., Хома Н. М. та ін. Соціальна політика : навч. посіб. за заг. ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. 2-ге вид. 

випр. і доповн. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 318 с. 
3. Маховський Д. Соціальна політика України: стан та перспективи розвитку. Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки. № 2. 2017. С. 31-37. 
4. Сергієнко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні. Україна – аспекти праці. 2002. №1. С. 31 – 37. 
5. Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу: 

Монографія. К.: ВІЛ «Обрії», 2009. 186 с. 

6. Шевчук П.І. Соціальна політика. Львів: Світ. 2003. 400 с. 
Інформаційні ресурси 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : www.zakon.rada.gov.ua. 
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. URL :www.kmu.gov.ua. 
4. Офіційний сайт Міністерства освіти та науки України. URL: http://mon.gov.ua. 
5. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.msp.gov.ua. 
6. Офіційний сайт Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення Міністерства соціальної політики України і НАН 

України. URL: http://ipzn.org.ua 
7. Офіційний сайт Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua. 
8. Офіційний сайт Національного агентства України з питань державної служби. URL: http: //guds. 

gov.ua/govservice/control/uk/index. 
9. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. URL: http//www. nbuv.gov.ua. 
10. Офіційний сайт Національної парламентської бібліотеки України. URL: http://profy.nplu.org/lsite/fi. 

 
 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://mon.gov.ua/
http://www.msp.gov.ua./
http://www/
http://profy.nplu.org/lsite/fi

