
«Соціальна політика» 

 

Викладач – кандидатка історичних наук, доцентка кафедри політичних наук Невинна 

Галина Ярославівна. 

Кількість кредитів – 3 
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Анотація дисципліни 

Дисципліна «Соціальна політика» є дисципліною на вибір, яка викладається по 

завершенню освоєння здобувачами вищої освіти таких предметів як «Інформаційні 

технології управління», «Електронне урядування», «Менеджмент виборчих кампаній», 

«Проектний менеджмент», «Політичний менеджмент та маркетинг».  
Мета і завдання дисципліни.  
Метою вивчення курсу «Соціальна політика» є: основні закономірності, 

характеристики, властивості формування та виникнення соціальних потреб людини на 

різних рівнях їх прояву, систему способів їх забезпечення в соціально-політичному 

житті суспільства на певних ступенях його розвитку; надати можливість майбутнім 

фахівцям опанувати сучасні знання в галузі соціальної політики, з державного 

регулювання  соціальними процесами, реалізації моделей соціальної політики з 

урахуванням досвіду розвинутих країн, управління соціально-політичними процесами, 

здійснення соціального захисту і соціального розвитку на макро- та мікрорівні. 

Очікувані результати навчання. 

Компетентності та результати навчання, формуванню яких сприяє дисципліна 

(взаємозв’язок з нормативним змістом підготовки здобувачів освітнього ступеня 

бакалавра, сформульованим у термінах результатів навчання у Стандарті вищої освіти). 

Згідно з вимогами Стандарту вищої освіти дисципліна забезпечує набуття здобувачами 

вищої освіти компетентностей інтегральних, загальних та спеціальних (фахових). 

Інтегральна компетентність передбачає здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі професійної діяльності та у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК3. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК4. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК6. Вміння виявляти, аналізувати та вирішувати проблеми. 

ЗК10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК12. Набуття соціальної відповідальності за результати власної діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК1. Здатність до розуміння та пояснення основних концепцій, теоретичних і 

практичних проблем, сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю. 

СК2. Здатність визначати загальні та специфічні умови формування та розвитку 

політичних систем, політичних інститутів, політичних відносин та політичних процесів. 

СК3. Здатність здійснювати комплексний аналіз внутрішніх та зовнішніх зв’язків 

політичних явищ, їх характерних ознак на регіональному, національному, 

міжнародному, глобальному рівнях. 



СК5. Здатність об’єктивної оцінки діяльності політичних суб’єктів з точки зору їх 

соціальної ефективності, адекватності потребам та інтересам суспільства. 

СК6. Здатність виявляти та аналізувати причини виникнення кризових та конфліктних 

ситуацій в соціально-політичній сфері, визначати оптимальні шляхи їх врегулювання. 

СК7. Здатність організовувати та здійснювати соціально-політичні дослідження. 

СК8. Здатність використання методи збору емпіричної інформації, її обробки та аналізу 

з використанням інформаційних технологій. 

СК9. Здатність розробляти та впроваджувати рекомендації для розробки, прийняття та 

реалізації політичних рішень щодо вирішення прикладних політичних проблем. 

СК10. Здатність до розробки та оптимізації стратегій, концепцій, платформ, планів дій, 

програм діяльності суб’єктів політики. 

СК11. Здатність застосовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології в 

навчальному процесі. 

 

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

навчальна дисципліна 

Програмні результати навчання  

Знання (Зн) 

Зн1. Сучасних політологічних теорій та методологічних підходів до аналізу політичних 

систем, інститутів та процесів. 

Зн2. Основних закономірностей і тенденцій розвитку, механізмів формування та 

функціонування політичної системи суспільства. 

Зн5. Сутності, характеру, закономірностей та основних функцій системи управління 

політичною сферою. 

Зн7. Інфраструктури професійної діяльності, її видів і форм, умов функціонування 

системи політичного управління. 

Зн8. Методики прогнозування політичних наслідків соціальних, економічних та інших 

управлінських рішень. 

Уміння (Вм) 

Вм5. Використовувати методи прогнозування розвитку політичних процесів, об’єктів 

управління, оцінки їх стану та потенціальних можливостей. 

Вм6. Застосувати методи наукової організації праці, практично використовувати 

навички раціоналізації управлінської праці. 

Вм7. Розробляти проекти управлінських рішень та обґрунтувати вибір їх оптимального 

варіанту, виходячи з критеріїв соціальної ефективності. 

Вм8. Проводити аналітичну та дослідницьку роботу з оцінки соціальних умов та 

конкретних форм управління в різноманітних політичних структурах. 

Автономія і відповідальність (АіВ) 

Аів3. Здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

 

Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щопонеділка, з 13.30 до 

14.15 та щовівторка з 13.30 до 14.15  (2 академічні години). 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щоп’ятниці, з 10.00 

до 12.00. 

E-mail викладача: halyna.nevynna@rshu.edu.ua 
 


