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Опис дисципліни
Дисципліна “Стратегії і тактики соціальних реформ” спрямована на оволодіння магістрами
знаннями щодо удосконалення основних напрямів ефективності соціальних процесів
суспільного життя, організації соціальних взаємин, культури соціальної взаємодії,
проектування соціальних реформ, їх результативності та ефективності.
Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання
Розуміння основних наукових понять
дисципліни, вміння здійснювати аналіз
зв’язків між ними на основі побудови
структурно-логічної схеми

Завдання

4/4

1. Соціальний розвиток
суспільства. Поняття
соціального
реформування

Складання структурних
схем, обговорення

4/4

2. Особливості управління Знання особливостей соціальносоціально-гуманітарним
гуманітарного розвитку і політичних
розвитком суспільства
засад функціонування соціальної
політики

Презентації, диспут

4/4

3. Організаційноправовий механізм
здійснення соціальних
реформ в Україні

Знання нормативно-правових
механізмів захисту національних
інтересів у соціо-гуманітарній сфері.
Уявлення про оптимізацію
інституційного забезпечення державної
соціальної політики.

Тестування, опитування

4/4

4. Стратегічні напрями
здійснення соціальної
політики в Україні

Базові уявлення про особливості
здійснення соціальної політики в Україні
на сучасному етапі, соціальне
партнерство та соціальний діалог.
Розуміння шляхів фінансування
соціальних програм. Теоретичний
аналіз сновних напрямків
реформування соціальної політики в
Україні.

Реферативні
повідомлення

4/4

5. Соціальні реформи і
суспільний вибір

Вміння здійснювати аналіз соціальних,
соціально-економічних, політичних
явищ у сфері суспільного вибору з
врахуванням можливих ризиків
соціального розвитку

Дискусійне обговорення

4/4

6. Соціальна політика
України в період
трансформації

Вміння формулювати перспективну
проекцію стратегічних і тактичних
чинників реформування системи
соціальних відносин. Знання про
основні напрями вдосконалення
державного управління
соціогуманітарним розвитком в період
трансформації

Повідомлення
аналітичного характеру
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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). Мобільні пристрої дозволяється використовувати
лише під час он-лайн тестування
● 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
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-3) – завдання, тести

20

Модуль 2 (теми 4-5) – завдання, задачі

20

Творче завдання (тема 6) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-6) – тести, завдання

40

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS

