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Курсова робота: ні 

Форма навчання Денна, Заочна 

Форма підсумкового 

контролю 
екзамен 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

Лектор 

 

 

Антонова Світлана Євгеніївна, к.е.н., доцент кафедри 

державного управління, документознавства та інформаційної 
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Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація  навчальної дисципліни, в т.ч. мета та цілі 

Актуальність навчальної дисципліни полягає у тому, що соціальна політика є балансом між 

особистою відповідальністю громадян за власні життя, здоров’я, соціально-економічне 

становище та cаморозвиток і відповідальністю держави за рівень життя її громадян, надання їм 

можливостей для самореалізації. Підвищення рівня доходів населення, подолання бідності, 

зменшення майнового розшарування створюють підґрунтя для ефективного збереження і 

відтворення трудового потенціалу, розвитку охорони здоров’я, освіти, культури, інших галузей 

соціальної інфраструктури. 

Метою викладання дисципліни: формування у студентів системи базових знань щодо 

особливостей публічного управління соціальною політикою. 

Посилання на розміщення  навчальної дисципліни  на навчальній платформі Moodle 

https://exam.nuwm.edu.ua/  

Компетентності 

3К 1. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

ФК1. Здатність до соціальної взаємодії, до співробітництва й розв’язання конфліктів. 

ФК12. Здатність розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження оптимальних форм 

і методів діяльності органів публічного адміністрування, враховуючи механізми розвитку 

громадянського суспільства. 

ФК14. Здатність досліджувати та розв’язувати складні проблеми управлінської діяльності, 

використовувати та впроваджувати нові підходи до публічного управління з метою 

підвищення його ефективності в різних сферах, секторах. 

https://cutt.ly/xfCW9qm
https://orcid.org/0000-0003-4796-8580
mailto:o.a.lahodniuk@nuwm.edu.ua
https://exam.nuwm.edu.ua/
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Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН1. Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, 

економічних засад розвитку суспільства. 

ПРН4. Знати структуру та особливості функціонування сфери публічного управління та 

адміністрування. 

ПРН6. Знати та застосовувати основні нормативно-правові акти та положення 

законодавства у сфері публічного управління та адміністрування. 

ПРН19.Знати особливості реалізації управлінських функцій, використовувати системні 

знання про механізми, методи та інструменти  публічного управління в різних сферах. 

Структура навчальної дисципліни 

Теми лекційних  занять: 

1. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

Опис теми: Сутність та основні ознаки соціальної держави. Роль соціальної політики у 

становленні соціальної держави. Умови реалізації соціальної політики. Основні напрями та 

пріоритети соціальної політики. Принципи реалізації соціальної політики. 

 (Лекцій – денна:2 год. /заочна: 0,5 год. Самостійна робота – 8 год./ заочна: 10 год.) 

2. СУБ’ЄКТИ, МЕХАНІЗМИ І ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Опис теми: Людина як суб’єкт соціальної політики. Держава та політичні партії в системі 

суб’єктів соціальної політики. Громадські організації як суб’єкти соціальної політики. 

Механізми та інструменти соціальної політики. Моделі соціальної політики. 

 (Лекцій – денна:2 год. /заочна: 0,5 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 

3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН 

Опис теми: Соціальна політика в сфері розвитку соціально-класових відносин. Соціально-

трудові відносини як об’єкт соціальної політики. Соціальна політика як чинник розвитку 

сімейно-шлюбних відносин. Особливості соціальної політики щодо розвитку демографічних 

відносин. Основні пріоритети та напрямки здійснення соціальної політики в сучасних умовах. 

 (Лекцій – денна:4 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В 

УКРАЇНІ  

Опис теми: Соціальні нормативи як відправна точка соціальної політики. Державні соціальні 

стандарти — основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики. Базовий 

державний мінімальний соціальний стандарт. Принципи, цілі й завдання соціальної 

стандартизації. Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні.  Основні та 

додаткові види державних соціальних гарантій. Правове і нормативно-методичне забезпечення 

соціальної політики. Міністерство соціальної політики як суб’єкт реалізації соціально/ 

політичних завдань країни. 

(Лекцій – денна:4 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 

5. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Опис теми: Соціальний захист та соціальне забезпечення. Історія розвитку соціального захисту. 

Державні соціальні стандарти та нормативи. Формування сучасних систем соціального захисту і 

роль МОП у цьому процесі. Система соціального захисту в Україні. Сучасні проблеми 

соціального захисту в розвинених країнах світу. Соціальне страхування як механізм реалізації 

соціальної політики держави. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні. Види соціального 

страхування. Соціальна допомога та соціальні послуги для непрацездатних громадян.. Пенсійне 

забезпечення в умовах реформування вітчизняної пенсійної системи. 

 (Лекцій – денна:4 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 

6. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

Опис теми: Розвиток освіти в «організованому суспільстві»: українські реалії та перспективи.. 

Освіта та наука як основа механізму трансформаційної динаміки українського суспільства. 

Освітня політика України в умовах глобалізації. 

 (Лекцій – денна:2 год. /заочна: 0,5 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 
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7. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ КУЛЬТУРИ 

Опис теми: Культурна політика держави як чинник трансформації суспільних відносин. 

Нормативно-правові засади функціонування сфери культури в Україні. Інституційне 

структурування і фінансова основа реалізації державної культурної політики в Україні. 

 (Лекцій – денна:2 год. /заочна: 0,5 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 

8. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

Опис теми: Стан сфери охорони здоров’я в Україні. Ресурсне забезпечення системи охорони 

здоров’я в Україні. Історичний досвід та сучасний стан реформування системи охорони здоров’я 

в Україні. 

 (Лекцій – денна:2 год. /заочна: 1 год. Самостійна робота – 10 год./ заочна: 14 год.) 

 

Тематика практичних занять: 

Практичне заняття 1. Соціальна політика як необхідна умова функціонування соціальної 

держави – денна:2 год./ заочна : 0,5 год. 

Практичне заняття 2. Суб’єкти, механізми і інструменти соціальної політики  – денна:2 год./ 

заочна : 0,5год. 

Практичне заняття 3. Соціальна політика в сфері розвитку соціальних відносин  – денна:4 год./ 

заочна : 1 год. 

Практичне заняття 4.  Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні – 

денна:2 год./ заочна : 1год. 

Практичне заняття 5. Державна політика в сфері соціального захисту 

 – денна:4 год./ заочна :1 год. 

Практичне заняття 6. Державна політика у сфері освіти та науки  – денна:2 год./ заочна : 

0,5год. 

Практичне заняття 7. Державна політика у сфері культури  – денна:2 год./ заочна : 0,5 год. 

Практичне заняття 8. Державна політика у сфері охорони здоров’я  – денна: 2 год./ заочна : 1 

год. 

Перелік соціальних, «м’яких» навичок (soft skills) 
Вміння працювати в команді, здатність логічно обґрунтовувати свою позицію, уміння слухати 

та запитувати, Оцінювати ризики та приймати рішення, Уміння управляти людьми, 

Управлінські якості та інші. 

Форми та методи навчання 
Методи навчання:  демонстрація, навчальна дискусія, дебати; технології викладання: 

тренінги, рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, обговорення, презентації, міні-лекції, 

ситуаційні дослідження, навчання на основі досвіду та інші. 

Порядок та критерії оцінювання 

    Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно засвоїти теоретичний матеріал 

та здати модульні контролі знань, а також вчасно виконати практичні завдання. В результаті 

можна отримати такі обов’язкові бали:  

 60 балів - за вчасне та якісне виконання практичних занять, що становить поточну 

(практичну) складову його оцінки;  

 20 балів – модульний контроль 1;  

 20 балів – модульний контроль 2.  

Усього 100 балів.  

Студенти можуть отримати додаткові бали за: написання статей, підготовка доповідей 

та участь в наукових студентських конференціях, круглих столах. Додаткові бали студентам 

також можуть бути зараховані за конкретні пропозиції з удосконалення змісту навчальної 

дисципліни. 

Модульний контроль проходитиме у формі тестування. У тесті 20 запитань різної 

складності: рівень 1 – 17 запитань по 0,9 бали (15,3 балів), рівень 2 – 2 запитань по 1,4 бали (2,8 

бали), рівень 3 – 1 запитання по 1,9 бали (1,9 бали). Усього – 20 балів.  
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    Лінк на нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/ 

Поєднання навчання та досліджень 
Студенти мають можливість додатково отримати бали за виконання індивідуальних 

завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені до написання та 

опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні ресурси 
1. Антонова С.Є., Микосянчик Т. В. Діяльність органів місцевого самоврядування в 

розвитку дошкільної освіти м. Сарни Рівненського області. Державне управління: 

удосконалення та розвиток. 2020. № 12. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1880. 

2. Антонова С.Є. Вплив місцевих органів управління на розвиток культури в Рівненському 

районі Рівненської області. Публічне управління та адміністрування у процесах економічних 

реформ: мат-ли Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. Херсон, 2017. С. 111-

113. URL: http://www.ksau.kherson.ua/. 

3. Антонова С.Є., Мартинюк Г.Ф. Інформаційна культура працівників бібліотечних установ. 

Інноваційні технології в освіті : зб. матеріалів Міжнародної науково-технічної конференції, 9-11 

квітня 2019 року, м. Івано-Франківськ/Національний технічний університет нафти і газу; 

відповідальні за випуск Чеховський С. А., Піндус Н. М. Івано-Франківськ, ІФНТУНГ, 2019, 286 

стор. 

4. Антонова С.Є. Державна політика у сфері професійної освіти. Стратегія і тактика 

державного управління: зб. Наук. пр. 2018.  Вип. 1-2.  

5. Гончарова С.Ю., Оленко І.П. Соціальна політика : [навчальний посібник]. Харк. держ. 

екон. ун-т. Х. : ХДЕУ, 2003. 198 с. 

6. Гошовська В. Соціальна держава : типи, сутність, зміст. Вісник НАДУ. 2007. № 3. С. 259-

265. 

7. Дзвінчук Д. І. Державне управління освітою в Україні : тенденції і законодавство. К. : 

ЗАТ «Нічлава», 2003.  240 с. 

8. Дікон Б. Глобальна соціальна політика / Б.Дікон, М.Халс, П.Стабс; пер. з англ. 

А.Олійник, В.Триліс, В.Паламарчук. К. : Основи, 1999. 348 с. 

9. Куценко В. І. Соціальна держава (проблеми теорії, методології, практики) / В.І.Куценко, 

В.П.Удовиченко, Я.В.Остафійчук; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. 

К. : «Заповіт», 2003. 228 с. 

10. Лемішко Б. Модернізаційний розвиток системи охорони здоров’я. Демократичне 

врядування. Науковий вісник. 2011. Вип. 7.  

11. Лібанов М.О. Принципи функціонування недержавних пенсійних фондів у законодавстві 

Європейського Союзу. Віче. 2007. № 21-22. С. 44-47. 

12. Макарова О.В. Державні соціальні програми : теоретичні аспекти, методика розробки та 

оцінки. К. : Ліра-К., 2004. 328 с. 

13. Малюга Л.Ю. Деякі аспекти вдосконалення законодавства України щодо соціального 

захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Форум права. 2011. 

№ 3. — С. 498-504. URL : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11mljvhk.pdf. 

14. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. Івано-Франківськ: 

Місто НВ, 2012. 352 с. 

15. Пархоменко В.П. Казанська О.О Соціальні послуги як об’єкт управління органів 

місцевого самоврядування. Держава та регіони. 2008. № 1. С. 85-88.  

16. Пашко Л.А. Людські ресурси у сфері державного управління : теоретико-методологічні 

засади оцінювання : монографія. К. : Вид-во НАДУ, 2005. 236 с. 

17. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-19. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19 . (дата звернення: 09.12.2021). 

18. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: навчальний посібник. К.: 

МАУП. 2002. 200 с. 

19. Соціальна і гуманітарна політика : підручник / В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1880
http://www.ksau.kherson.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-3/11mljvhk.pdf
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20. В. Кравченко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського. К. : НАДУ, 2016. 

792 с. 

21. Соціальна політика : навч. посіб. / Л. Д. Климанська, В.Є. Савка, Н. М. Хома та ін. ; за заг. 

ред. В. М. Пічі та Я. Б. Турчин. 2-ге вид. випр. і доповн. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 318 с. 

Дедлайни та перескладання 
   Ліквідація академічної заборгованості здійснюється згідно «Порядку ліквідації академічних 

заборгованостей у НУВГП», http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу і 

реалізується право студента на повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Перездача модульних контролів  здійснюється згідно http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/. 

 Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https: https://exam.nuwm.edu.ua///. 

Неформальна та інформальна освіта 
Студенти мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та 

інформальній освіті згідно відповідного положення 

https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download

&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000. 

     Також студенти можуть самостійно на платформах Coursera, edEx, edEra, FutureLearn та 

інших опановувати матеріал для перезарахування результатів навчання. 

Практики, представники бізнесу,  фахівці, залучені до викладання 

До викладання курсу можуть, за згодою, долучатися представники публічних організацій, 

територіальних громад, на базі яких створені філії кафедри державного управління, 

документознавства та інформаційної діяльності.   

Правила академічної доброчесності 
Усі здобувачі виконані навчальні завдання самостійно перевіряють на виявлення текстових 

запозичень через університетську платформу MOODLE  

http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag.   

В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів 

академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення 

роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін. 

Вимоги до відвідування 
Студенту не дозволяється пропускати заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 

хворобу чи іншу поважну причину то студенту не потрібно відпрацьовувати пропущене 

заняття.  

Студент має право оформити індивідуальний графік навчання згідно відповідного положення 

http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 

При об’єктивних причинах пропуску занять, студенти можуть самостійно вивчити 

пропущений матеріал за вищенаведеним посиланням на розміщення навчальної дисципліни на 

платформі MOODLE. 

   Здобувачі без обмежень можуть на заняттях використовувати мобільні телефони та 

ноутбуки. 

Оновлення 
За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у 

законодавстві України, в соціальній політиці України, публічному управлінні в сфері соціально-

гуманітарної політики. 

    Студенти також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій 

викладачу. 

Академічна мобільність. Інтернаціоналізація 

В НУВГП розроблені процедури для реалізації права здобувачам на академічну мобільність: 

- Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Національного 

університету водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/ 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
http://ep3.nuwm.edu.ua/15311/
https://exam.nuwm.edu.ua/
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
https://nuwm.edu.ua/index.php?preview=1&option=com_dropfiles&format=&task=frontfile.download&catid=420&id=412&Itemid=1000000000000
http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/Unplag
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/
http://ep3.nuwm.edu.ua/4398/
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- Порядок перезарахування результатів навчання за програмами академічної мобільності в 

Національному університеті водного господарства та природокористування 

http://ep3.nuwm.edu.ua/19458/.  

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 579 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/579-2015-%D0%BF#n8.  

Іноземні сайти: 

Public Administration Library: https://cpl.org/locations/public-administration-library/ 

Public administration (Open Library): https://openlibrary.org/_subjects/public_administration 

SCOPE OF PUBLIC ADMINISTRATION: https://www.yournoteslibrary.com/2020/07/scope-of-public-

administration.html 
 

 

 

 
Лектор:                                                                         Антонова Світлана Євгеніївна,  к.е.н., доцент 
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