
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК18; 

2. Назва: Публічне управління соціальним розвитком; 

3. Тип: обов'язковий; 

4. Рівень вищої освіти: 1 (бакалаврський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4-й (5-й); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8-й (10-й); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Клімова А.В., д-р філософії, 

доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен: 

знати:  

• сутність, зміст  соціального розвитку суспільства та соціальної політики, роль інституту  

соціальної політики в системі розвитку суспільства, його мету, завдання та принципи;  

• основні механізми, інструменти здійснення соціальної політики та систему її інституційного 

забезпечення; 

• основні моделі соціальної політики та особливості їх застосування в розвинутих країнах світу; 

• характеристику основних чинників соціальної політики та соціального розвитку суспільства; 

• особливості державної політики та моделі публічного управління  у сфері забезпечення соціальної 

безпеки та якості життя населення, праці,  соціального захисту та молодіжної політики; 

• нормативно-правове забезпечення публічного управління соціальною політикою; 

вміти: 

• здійснювати моніторинг основних показників соціального розвитку; 

• оцінювати ефективність діючих механізмів публічного управління соціальним розвитком і соціальною 

політикою; 

• досліджувати основні напрями реформування у сфері соціальної безпеки, якості життя населення, 

праці , соціального захисту та молодіжної політики в Україні та світі;  

• розробляти підходи до удосконалення системи публічного управління соціальним розвитком та 

соціальною політикою в Україні. 

10. Форми організації занять: інтерактивні лекції, онлайн (Google Meet) або офлайн навчальне 

заняття, практична підготовка, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. Дисципліни, що передують вивченню даної дисципліни: Вступ до публічного управління, 

Правознавство (за фаховим спрямуванням), Державне та регіональне управління, Загальні засади 

місцевого самоврядування, Публічне адміністрування, Публічне управління регіональним розвитком. 

Освітні компоненти, які спираються на дану дисципліну:  Кваліфікаційна робота.  

12. Зміст курсу:  
Тема 1. Соціальний розвиток суспільства та роль соціальної політики в упорядкуванні процесів 

соціального розвитку 

Тема 2. Сутність, зміст та складові соціальної політики 

Тема 3. Моделі соціальної політики та досвід їх застосування в різних економічних системах 

Тема 4. Основні чинники соціальної політики та соціального розвитку суспільства 

Тема 5. Державна політика у сфері забезпечення соціальної безпеки та якості життя населення 

Тема 6. Державна політика у сфері праці 

Тема 7. Державна політика у сфері соціального захисту 

Тема 8. Державна молодіжна політика 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Соціальна і гуманітарна політика : підручник / В. П. Трощинський, В. А. Скуратівський, М. В. 

Кравченко та ін. ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського.  К. : НАДУ, 2016. 792 с. 

2. Публічне управління та адміністрування : навч. посібник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. 

В., Ходаківський Є. І. та ін. ; за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. 705 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 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. 

4. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навч. посіб. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2012. 

352 с. 

5. Сучасний європейський досвід формування та реалізації молодіжної політики: Навч. посіб. / С. І. 

Бородін, Ю. В. Борисова, Н. М. Літвінова, І. В. Хохрякова. Дніпропетровськ: Пороги, 2008. 116 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
лекції – 26 год. (денна форма) / 2 год. (заочна форма);  

практичні заняття – 26 год. (денна форма) / 10 год. (заочна форма);   

самостійна робота - 98 год. (денна форма) / 138 год. (заочна форма).  

Разом – 150 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

  Підсумковий контроль (40 балів): екзамен в кінці семестру. 

  Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, робота в групах над практичним 

завданням, перевірка та презентація індивідуальних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

В.о. завідувача кафедри державного управління,  

документознавства та інформаційної діяльності , 

д.держ.упр., доцент                                                      Л.Х. Тихончук 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: OK18; 

2. Title: Public management of social development; 

3. Type: obligatory; 

4. Higher education level: 1 (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4 (5); 

6. Semester when the discipline is studied: 8 (10); 

7. Number of established ECTS credits: 5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Anastasiia Klimova., Ph.D.   

9. Results of studies: as a result of studying this course the student must: 

know:  

• the essence, content of social development of society and social policy, the role of the institution of social 

policy in the system of social development, its purpose, objectives and principles; 

• basic mechanisms, tools for implementing social policy and the system of its institutional support; 

• basic models of social policy and features of their application in developed countries; 

• characteristics of the main factors of social policy and social development of society; 

• features of public policy and public administration models in the field of social security and quality of life, 

labor, social protection and youth policy; 

• regulatory and legal support of public management of social policy; 

be able to:   

• monitor key indicators of social development; 

• evaluate the effectiveness of existing mechanisms for public management of social development and social 

policy; 

• to study the main directions of reform in the field of social security, quality of life, labor, social protection 

and youth policy in Ukraine and the world; 

• develop approaches to improving the system of public management of social development and social policy 

in Ukraine. 

10. Forms of organizing classes: interactive lectures, online (Google Meet) or offline training, practical 

training, independent work, control activities; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
• Introduction to Public Administration,  

• Jurisprudence (by specialization),  

• State and Regional Administration,  

• General Principles of Local Self-Government,  

• Public Administration,  

• Public Administration of Regional Development. 

12. Course contents:  
Topic 1. Social development of society and the role of social policy in streamlining the processes of social 

development 

Topic 2. The essence, content and components of social policy 

Topic 3. Models of social policy and experience in their application in different economic systems 

Topic 4. The main factors of social policy and social development of society 

Topic 5. State policy in the field of social security and quality of life 

Topic 6. State policy in the field of labor 

Topic 7. State policy in the field of social protection 

Topic 8. State youth policy 

13. Recommended educational editions: 
1. Social and humanitarian policy: a textbook / V.P. Troshchinsky, V.A. Skuratovsky, M.V. Kravchenko and 

others ; for the head ed. Yu.V. Kovbasyuk, V.P. Troshchynsky. Кyiv : NASA, 2016. 792 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Public administration and administration: Teach. manual  / Skidan O.V., Yakobchuk V.P., Datsiy N.V., 

Khodakivsky E.I. and others ; for the head ed. O.V. Skidana. Zhytomyr: ZhNAEU, 2017. 705 p. 

3. Social policy: Teach. manual / L.D. Klimanskaya, V.E. Savka, N.M. Khoma and others ; for the head ed. 

V.M. Pichi and Ya. B. Turchyn. 2nd view. corrected and add. Lviv: "New World-2000", 2020. 318 p. 

4. Malimon V.I. Social and humanitarian policy: Teach. manual. Ivano-Frankivsk: City of NV, 2012. 352 p. 

5. Modern European experience in the formation and implementation of youth policy: Teach. manual / S.I. 

Borodin, Y.V. Borisov, N.M. Litvinova, I.V. Khokhryakov. Dnepropetrovsk: Porogi, 2008. 116 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures - 26 hours (daily form) / 2 hours (correspondence form); 

practical classes - 26 hours. (daily form) / 10 hours (correspondence form); 

independent work - 98 hours. (daily form) / 138 hours (correspondence form). 

Together - 150 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lectures, individual tasks, implementation of case methods, 

individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
Evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): exam at the end of the semester. 

Current control (60 points): testing, surveys, group work on a practical task, testing and presentation of 

individual tasks. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

 
Head of the Department of Public Administration,  

Document Science and Information Activities 

Doctor of Public Administration, As. Prof.        L.Kh.Tikhonchuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


