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1. Анотація до курсу 

Соціогуманітарна сфера суспільства - складна багатоаспектна система, 

що охоплює усі сторони життєдіяльності людини, сфера, умови якої 

покликані, з одного боку, формувати, а з другого - забезпечувати дедалі 

зростаючі потреби людини у саморозвитку та самореалізації. Актуальність 

завдань розвитку соціальної та гуманітарної сфер та необхідність 

удосконалення публічного управління ними зумовлюють необхідність 

всебічного розгляду сутності, змісту, проблем та перспектив українського 
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суспільства у цьому контексті. 

Дисципліна «Публічне управління соціальною та гуманітарною 

сферами» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти теоретичних 

знань і практичних навичок щодо виявлення закономірностей і застосування 

основних механізмів публічного управління соціальною та гуманітарною 

сферами в сучасних умовах. 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – полягає у набутті студентами теоретичних і 

практичних знань з питань проблематики публічного управління соціальною 

та гуманітарною сферами, оволодіння практичними навичками управління 

процесами соціального та духовного розвитку особистості та суспільства. 

Завдання курсу: 

– набуття теоретичних знань з проблем публічного управління 

соціальним та гуманітарним розвитком, розуміння сутності основних 

категорій і понять; 

– розуміння сутності сучасних моделей публічного управління 

соціально-гуманітарною сферою, ідеологічних, правових та економічних засад 

управління соціальним і гуманітарним розвитком в країнах розвинутої 

демократії; 

– набуття знань методики діагностики публічного управління 

соціальною та шуманітарною сферами та розуміння їх значення для практики 

публічного управління; 

–– навчання аналізувати і систематизувати власний практичний досвід і 

надавати рекомендації щодо удосконалення управління процесами 

соціального розвитку, що відбуваються в суспільстві. 

 

3. Результати навчання 

Унаслідок вивчення даної дисципліни студент повинен знати і 

правильно розуміти: теоретичні засади формування та реалізації державної 

політики у соціально-гуманітарній сфері; сучасну парадигму публічного 

управління соціальною та гуманітарною сферами. Розрізняти та 

характеризувати сучасні моделі соціальної політики. Вміти демонструвати 

розуміння сучасних проблем соціального та гуманітарного розвитку 

суспільства та принципів формування управлінських рішень для розв’язання 

цих проблем в Україні. 



Дисциплінарні результати навчання (ДРН) 

Шифр 

ДРН 

Зміст 

ДРН-1 Знати: теоретичні засади формування та реалізації державної 

політики у соціально-гуманітарній сфері. 

ДРН-2 Розрізняти та характеризувати сучасні моделі соціальної політики. 

ДРН-3 Розуміти: сучасну парадигму публічного управління 

соціальною сферою. 

ДРН-4 Вміти демонструвати розуміння сучасних проблем 

соціального розвитку суспільства та принципів формування 

управлінських рішень для розв’язання цих проблем в Україні. 

ДРН-5 Знати теоретичні основи функціонування гуманітарної сфери та 

розуміти особливості гуманітарного розвитку українського 

суспільства. 

ДРН-6 Знати та розуміти основні принципи та напрями здійснення 

гуманітарної політики в Україні, її суб’єкти, а також їх роль у 

здійсненні публічного управління соціальним та гуманітарним 

розвитком держави. 

ДРН-7 Аналізувати стан, проблеми та основні тенденції сучасної 

гуманітарної політики щодо розвитку культури, освіти та науки.  

ДРН-8 Здійснювати прогноз можливих наслідків реалізації 

основних напрямів сучасної етнополітики в Україні.. 

 

 

4. Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

Тема 1. Публічне управління в соціальній та гуманітарній сфері як 

суспільний феномен та вид практичної діяльності. Базові категорії та 

сутність процесів управління соціальним розвитком. Визначення, мета, завдання 

і зміст соціальної політики. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.  

Тема 2. Тенденції розвитку світової соціальної політики. Історичні 

аспекти соціального розвитку. Типи соціальних держав. Моделі соціальної 

політики. Загальні тенденції розвитку соціальної політики європейських 

держав.  

Тема 3. Регуляторна база соціальної політики в Україні. Конституційні 

основи управління соціальним розвитком. Нормативно-правові акти, що 

визначають сферу діяльності соціальної політики. Інституційна база 

соціальної політики.  

Тема 4. Інструменти соціальної політики. Соціальний захист та 

соціальна безпека людини і суспільства Інструменти та складові соціальної 

політики. Принципи фінансування соціальної політики. Вибір критеріїв. 

Джерела, методи та напрями фінансування. Сутність і форми соціального 

захисту. Поняття та зміст соціальної безпеки людини і суспільства. Основні 

принципи та напрями здійснення соціального захисту населення України. 



Тема 5. Гуманітарна сфера України: сучасний стан, проблеми, тенденції 

розвитку. Поняття про гуманітарну сферу та її складові.  Диференціація 

сутності «гуманітарної сфери» у вітчизняному та  міжнародному 

законодавстві. Людина – центр гуманітарної сфери. Особливості 

гуманітарного розвитку українського суспільства. 

Тема 6. Концептуальні засади гуманітарної політики. Гуманітарна 

політика як суспільне явище: сутність мета, завдання. Основні принципи та 

напрями здійснення гуманітарної політики в Україні. Суб’єкти гуманітарної 

політики та їх роль в реалізації завдань управління соціальним і гуманітарним 

розвитком держави. 

Тема 7. Гуманітарна політика щодо розвитку культури, освіти та науки. 

Політика держави у сфері культурного розвитку. Гуманітарна політика щодо 

розвитку освіти і науки. Гуманітарна політика щодо розвитку системи охорони 

здоров’я. Характеристика стану, проблеми та основні тенденції їх 

перспективного галузевого розвитку в Україні. 

Тема 8. Етнічні спільноти та релігійні конфесії в гуманітарній політиці. 

Сучасний стан та пріоритетні проблеми розвитку етнополітики в Україні. 

Основні напрями щодо реалізації державної етнополітики. Державна політика 

щодо релігії і церкви. Закономірності розвитку та специфіка церковно- 

елігійної ситуації в Україні. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

Публічне управління в соціальні та гуманітарній сфері як суспільний 

феномен та вид практичної діяльності 

Тенденції розвитку світової соціальної політики. 

Регуляторна база соціальної політики в Україні.  

Соціальний захист та соціальна безпека людини і суспільства 

Гуманітарна сфера України: сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку. 

Концептуальні засади гуманітарної політики. 

Гуманітарна політика щодо розвитку культури, освіти та науки. 

Етнічні спільноти та релігійні конфесії в гуманітарній політиці. 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення  

Мультимедійні засоби навчання. Дистанційна платформа Мoodlе. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

Рейтингова Інституційна 

90…100 Відмінно/Excellent 

74…89 Добре/Good 

60…73 Задовільно/Satisfactory 

0…59 Незадовільно/Fail 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, 



якщо набрана кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи 

складатиме не менше 60 балів.  

 

Максимальне оцінювання:  

Теоретична 

частина 

Практична частина Бонус Разом 

При 

своєчасному 

складанні 

При 

несвоєчасному 

складанні 

58 40 30 2 100 

 

Практичні роботи приймаються за контрольними запитаннями до 

кожної з роботи.  

 

Теоретична частина оцінюється за результатами опитування студентів 

згідно плану теоретичного курсу та самостійної роботи. 

 

6.3. Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Підсумкове оцінювання (якщо здобувач вищої освіти набрав менше 60 

балів та/або прагне поліпшити оцінку).  

Залік відбувається у письмовій формі, білети являють 2 відкритих 

запитання і тестові завдання. Правильна відповідь на відкрите запитання 

оцінюється у 20 балів. Відкриті запитання оцінюються шляхом співставлення 

з еталонними відповідями. Правильна відповідь на тестове завдання 

оцінюється у 5 балів.  

Максимальна кількість балів за залік: 100 

 

7. Політика курсу  

7.1. Політика щодо академічної доброчесності  

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою 

для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання 

письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених 

для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів 

без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що 

використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної 

доброчесності регламентується положенням "Положення про систему 

запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка". 

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_a

nd_detection_of_plagiarism.pdf. У разі порушення здобувачем вищої освіти 

академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота 

оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач 

залишає за собою право змінити тему завдання.  

7.2.Комунікаційна політика  

http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf
http://www.nmu.org.ua/ua/content/activity/us_documents/System_of_prevention_and_detection_of_plagiarism.pdf


Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську 

пошту. Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають 

надсилатися на університетську електронну пошту.  

7.3. Політика щодо перескладання  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату 

за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  

7.4 Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він 

може опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку. 

7.5. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь 

в університетських заходах, академічна мобільність, які необхідно 

підтверджувати документами. Про відсутність на занятті та причини 

відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або 

через старосту. За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником 

курсу.  

7.6. Бонуси  

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції (мають не 

більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект 

лекцій отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової 

оцінки.  
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