
Повна назва: Соціальна політика 

Статус: вибіркова 

Мета: опанування масиву знань з основних принципів, механізмів та засобів здійснення соціальної політики як невід’ємної 

складової діяльності демократичної, правової, соціальної держави, формування уявлень про основні складові, законодавчу 

базу та проблеми здійснення державної соціальної політики в сучасній Україні. 

Обсяг, методики і технології викладання дисципліни: тематичний план дисципліни «Соціальна політика» складається з 

трьох навчальних модулів – теоретичного та двох практичних. Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального 

матеріалу застосовуються лекційні, семінарські заняття, аудиторі та домашні практичні роботи, групові та індивідуальні 

консультації стосовно роботи з навчальною та науковою літературою, виконання практичних робіт, відпрацювання 

пропущених занять та підготовки до заліку. 

Структура навчальної дисципліни: 

 

№  

Назви розділів  

та тем 

За формами занять, годин 

Аудиторні само- 

стійна робота  

сту- 

дента 

лекційні семінарські 

практи- 

чні 

лабо- 

ра- 

торні 

1 

Соціальна політика: 

сутність, зміст, 

функції 

2 2   5 

 

2 

Суспільні передумови 

та фактори здійснення 

соціальної політики 

 

2 

 

 

2 

 

  9 

 

3 

Організаційно-

фінансові засади 

соціальної політики 

 

2 

   

5 

 За модулем 1 6 4   19 

 

4 

Історичне 

становлення 

соціальної політики 

сучасного змісту 

 

2 

 

1 

   

5 

 

5 

Концепція соціальної 

держави та основні 

моделі соціальної 

політики сьогодення 

 

2 

 

 

1 

   

5 

 За модулем 2 4 2   10 

 

6 

Соціальна політика у 

сфері зайнятості та 

соціально-трудових 

відносин 

 

4 

 

2 

   

7 

 

 

7 

Соціальна політика у 

сфері соціальних 

гарантій, рівня життя 

й соціального захисту 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

7 



населення 

 

8 

Соціальна політика у 

сфері суспільних 

послуг населенню 

 

4 

 

2 

   

7 

 

9 

Соціально-

демографічна 

політика, молодіжна 

та сімейна політика 

 

2 

 

 

 

2 

   

7 

10 Соціальне становище 

та соціальна політика 

в Україні 

 

4 

   

7 

 За модулем 3 18 8   35 

         Разом: 28 14   66 

Завдання та навички: студенти повинні 

а) знати та розуміти: 

 функції та інструментарій соціальної політики 

 сучасні принципи, парадигми та моделі соціальної політики  

 основні соціальні проблеми сучасності, методологію та досвід їх вирішення   

 основні суспільні фактори та засади здійснення соціальної політики  

 структурні складові, напрямки соціальної політики у їхньому взаємному зв’язку  

 співвідношення ринкових та державних засад функціонування та управління соціальною сферою  

 організаційно-фінансові механізми управління соціальною сферою  

 соціальні стандарти й нормативи 

 правові засади та основні стратегічні документи соціальної політики в Україні 

 зарубіжний досвід соціальної політики та  управління соціальною сферою. 

б) уміти: 

 проводити теоретичний, конкретно-історичний та емпіричний аналіз ситуацій і процесів у межах соціального 

регулювання суспільства за заданими параметрами  

 здійснювати порівняльний аналіз соціальної політики, її окремих програм або заходів різних країн, оцінюючи їх 

соціальну ефективність 

 опановувати досвід соціальної політики розвинених демократичних країн та вміти пристосовувати його до сучасних 

українських реалій 

 давати оцінку державним (регіональним, місцевим) соціальним проектам, програмам, заходам, прогнозувати їхній 

вплив на динаміку соціальних процесів, обґрунтовувати власні оцінки та пропозиції з питань соціальної політики  

 користуватися нормами чинного законодавства, нормативно -правової бази для вирішення конкретних соціальних 

питань, потреб практичної соціальної роботи 

 складати соціальні проекти та володіти основами соціального програмування. 

Кількість годин (кредитів ЄКТС): на вивчення навчальної дисципліни відводиться _ годин / 2 кредити ECTS 

Види робіт: протягом триместру здійснюється поточний контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів у формі 

опитування на семінарському занятті, виконання практичних робіт, наприкінці триместру у якості підсумкового контрою 

проводиться залік (в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу).  

Шкала оцінювання 

Назва заходу Термін проведення Кількість заходів Кількість балів  

за 1 захід 

Разом 

Відповіді на семінарських 

заняттях 

Протягом 1-2 

триместру 

5 5 25 

Написання есе До сесії 3 5 15 

Практично-пошукові домашні 

роботи 

До сесії 2 15 30 

Разом    70 



Залік    30 

Загалом:    100 

Викладач: Фесенко Артур Михайлович, кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології ЧНУ ім.. Петра Могили. 

Стаж педагогічної діяльності в ВНЗ – 16 років, кількість виданих наукових праць – більше 30. У 2004 р. захищено 

дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. Тема 

дисертації «Суспільно-політична ситуація в СРСР у 20-ті роки та альтернатива лівої опозиції» . Сфера наукових інтересів: 

політична історія, політичні технології, соціологія масової комунікації, реклама, паблік рілейшнз, виборчі техноло гії, 

соціологія управління, соціологія праці та зайнятості, державна соціальна політика. 


