
 

(Ф 21.01 - 02) 
 Силабус навчальної дисципліни 

«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-

ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань: 28 Публічне управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 1) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  
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Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Теорії і практики здійснення публічної політики у сфері соціально-

гуманітарного розвитку, механізми реалізації державної політики у сфері 

соціально-гуманітарного розвитку 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання знань із сутності, змісту, проблем та перспектив 

соціогуманітарного розвитку українського суспільства; розгляду ситуації щодо 

сучасного стану та основних тенденцій духовного життя українського 

суспільства, концептуальних моделей механізму впливу держави на процес 

формування духовності українського народу та конкретних пропозицій щодо 

заходів і способів оздоровлення й розвитку духовної сфери; особливості 

етнонаціональної структури сучасного українського суспільства, фактори 

формування етнонаціональної ситуації в Україні, основні напрями державної 

етнополітики; політики щодо української діаспори, проведення заходів щодо 

конкретного співробітництва між Україною та представниками діаспори; 

теоретико-методологічні підходи до розгляду проблеми державної 

стандартизації у сфері охорони здоров’я, функції  державних стандартів 

надання медичної допомоги та міжнародні вимоги до стандартизації; проблемні 

аспекти системи соціального захисту населення на сучасному етапі розвитку 

українського суспільства та шляхи подолання кризових явищ у цій сфері; 

невідкладні завдання державної політики у сфері соціального захисту інвалідів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть знати: основні 

поняття щодо публічної політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку; 

теоретичні засади публічної політики у сфері соціально-гуманітарного 

розвитку; універсальні напрями і типові шляхи реалізації публічної політики у 

сфері соціально-гуманітарного розвитку в умовах сучасного суспільства; 

теоретичні напрацювання та кращий  досвід щодо побудови і функціонування 

механізмів публічної політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку. 

Вміти: проводити аналітичні дослідження різних форм і типів публічної 

політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку, їх вплив на суспільство; 

визначати і обґрунтовувати стратегічні підходи, основні напрями та пріоритети 

публічної політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку в Україні; 

здійснювати комплексну діагностику впливу різних  чинників на розробку та 

реалізацію публічної політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку та 

розробляти рекомендації щодо їх усунення; виявляти стан та надавати 

пропозиції щодо удосконалення механізмів розробки та реалізації публічної 

політики у сфері соціально-гуманітарного розвитку. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють: планувати та керувати проектами на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування; визначати показники сталого 

економічного та соціального розвитку на загальнодержавному, регіональному, 

місцевому та організаційному рівнях; приймати рішення в індетермінованих 

умовах у сфері публічного управління та адміністрування, застосовуючи 



відповідні технології їх підготовки та методи прогнозування наслідків 

реалізації публічної політики, дотримуючись морально-етичних норм та 

соціально-корпоративної відповідальності 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Державна політика у сфері духовного розвитку сучасного 

українського суспільства. Гуманістична спрямованість етнонаціональної політики 

держави. Формування та реалізація державної політики щодо закордонного 

українства. Державні стандарти у сфері охорони здоров’я. Трансформація 

соціальної політики держави та забезпечення соціальної спрямованості 

економічного розвитку. Сутність, проблеми та перспективи розвитку соціального 

захисту населення України. Державна політика у сфері соціального захисту 

інвалідів. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Управління адміністративними процесами в регіональних економічних системах, 

Теоретико-прикладні проблеми державного управління в Україні, Публічна 

політика та право в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання магістерської 

роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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