АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА В ЕКОНОМІЦІ
Цикл: загальної підготовки гуманітарного змісту всіх ОП факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023, 3 семестр.
Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої
освіти системи фундаментальних знань теорії та практики соціальної
політики і соціальної відповідальності, здатності діяти соціально
відповідально та свідомо
Завдання навчальної дисципліни: розуміння сутності, природи,
видів, категорій, еволюції, концепцій, моделей та рівнів соціальної політики
і соціальної відповідальності; виявлення соціально значимих проблем і
факторів досягнення соціального благополуччя різних груп населення;
виокремлювати актуальні соціальні проблеми та визначати їх структуру,
взаємозв’язки чинників, проявів і наслідків.
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої
освіти очікувано буде здатен:

знати концептуальні засади державної політики в сфері
соціального і гуманітарного розвитку, особливості сучасних типів соціальних
держав та класифікації моделей соціальної політики;

вміти використовувати міжнародні та національні соціальні
стандарти та нормативи, сучасні методики діагностування і управління
процесами соціального і гуманітарного розвитку;

оцінювати загальні тенденції соціально-гуманітарної політики
європейських країн та їх корисність для України;

аналізувати основні проблеми соціального розвитку суспільства
та особливості здійснення цих процесів в Україні;

застосовувати методи соціального управління, принципи
соціальної і гуманітарної політики до процесів соціального і гуманітарного
розвитку українського суспільства;

розробляти пропозиції до цільових перспективних програм та
комплекси заходів, спрямованих на поглиблення соціально-економічних
реформ;

прогнозувати
наслідки
реалізації
соціальних
програм,
застосовуючи
результати
соціального
моніторингу,
соціологічних
досліджень, узагальнення показників соціального розвитку;

демонструвати розуміння головних цілей соціального і
гуманітарного розвитку суспільства та принципів формування управлінських
рішень для їх досягнення;

аналізувати і систематизувати набутий досвід з метою підготовки
аналітичних довідок, звітів щодо стану соціального і гуманітарного розвитку
території, регіону, міста, населеного пункту та їх презентації; –


прогнозувати можливі соціальні наслідки управлінських рішень в
соціально-гуманітарній сфері; –

розробляти практичні рекомендації органам державного
управління та місцевого самоврядування з проблем соціального і
гуманітарного розвитку та їх презентації;

впроваджувати в практику розроблені соціальні і гуманітарні
проекти і програми
Зміст дисципліни:
Тема 1. Сутність соціальної політики і основні напрямки її здійснення
Тема . Сутність і напрямки соціального захисту
Тема 3. Соціальне нормування, бідність і соціальна допомога
малозабезпеченим верствам населення
Тема 4.Держава загального добробуту
Тема 5. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку
Тема 6. Формування відносин роботодавців із працівниками на
засадах соціальної відповідальності
Викладацькийсклад:
Лектор: к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва ім.
проф. Брюховецького - Сухоставец А.І.
Тривалість: 5кредитів ECTS, 15 тижнів, 5годин на тиждень.
Поточне оцінювання: виконання тестових завдань, індивідуальне
розрахункове завдання; контрольна робота,оцінка участі у дискусії.
Підсумковийконтроль–іспит.

