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Опис дисципліни 
Метою викладання дисципліни «Механізм реалізації соціальної та гуманітарної політики» є 

формування у здобувачів вищої освіти системних знань та розвиток умінь у сфері розроблення та 
реалізації соціальної і гуманітарної політики, формування здатності розв’язувати складні задачі і 
проблеми соціальної і гуманітарної політики, ґрунтуючись на сучасних теоріях та кращих практиках, 
розуміння сутності управління соціальним та гуманітарним розвитком суспільства. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 Тема 1. Гуманітарний 
розвиток і гуманітарна 

політика держави 

Знати: сутність концептуальних засад і основні 
напрями гуманітарної політики держави. Вміти: 
ідентифікувати проблеми соціалізації і 
гуманізації суспільних відносин. 

Тести, 
питання 

2/2 Тема 2. Соціальна політика та 
інструменти її реалізації 

Знати: принципи, функції та напрямки реалізації 
соціальної політики. Вміти: використовувати 
інструментарій реалізації соціальної політики. 

Кейси 

2/2 Тема 3. Система соціального 
захисту населення та 

механізми його реалізації 

Знати: сутність, завдання та складові елементи 
системи соціального захисту населення. Вміти: 
використовувати механізми соціального захисту 
населення. 

Тести, 
кейси 

2/2 Тема 4. Пенсійна політика та 
пенсійне забезпечення 

Знати: напрямки реалізації пенсійної політики 
держави, моделі пенсійного забезпечення. 
Вміти: аналізувати систему пенсійного 
забезпечення держави, виявляти проблеми її 
реалізації та пропонувати .шляхи вирішення. 

Завдання, 
кейси 

2/2 Тема 5. Ринок праці та 
політика зайнятості 

Знати: основні засади державної політики 
зайнятості. Вміти: аналізувати державну систему 
зайнятості, виявляти проблеми її реалізації та 
пропонувати .шляхи вирішення. 

Завдання 
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2/2 Тема 6. Міграційна політика та 
механізм її реалізації 

Знати: сутність та напрямки реалізації 
міграційної політики держави. Вміти: аналізувати 
міграційну політику держави, виявляти проблеми 
її реалізації та пропонувати .шляхи вирішення 

Тести, 
питання 

2/2 Тема 7. Соціальна безпека та 
якість життя населення 

Знати: сутність, елементи та індикатори 
соціальної безпеки, показники оцінки якості 
життя. Вміти: оцінювати якість життя та рівень 
соціальної безпеки громадян. 

Кейси 

2/2 Тема 8. Соціальна робота та 
методи її проведення з 

різними категоріями громадян 

Знати: сутність, завдання, функції, принципи та 
методи соціальної роботи. Вміти: 
використовувати різні технології соціальної 
роботи в роботі з різними категоріями громадян. 

Тести, 
питання 

2/2 Тема 9. Соціальне 
партнерство та його роль у 

вирішенні соціальних проблем 

Знати: сутність та види соціального партнерства. 
Вміти: використовувати технології соціального 
партнерства для вирішення соціальних та 
гуманітарних проблем суспільства. 

Завдання 

2/2 Тема 10. Срібна економіка: 
тенденції та перспективи 

розвитку 

Знати: сутність та тенденції функціонування 
срібної економіки. Вміти: адаптувати соціальну і 
гуманітарну політику держави до потреб 
старшого покоління. 

Завдання 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-10) 100 

 

Шкала оцінювання: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


