
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»

Цикл: дисциплін загальної підготовки для спеціальностей факультету.
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 н.р., 4  семестр.

Мета вивчення дисципліни – курс має на меті  формування базових знань з  вивчення
закономірностей  формування,  реалізації  соціальної  політики,  виявлення  взаємозв’язку
соціальної сфери з іншими сферами життєдіяльності суспільства, ролі соціальної політики у
забезпеченні соціальної стабільності в суспільстві.

Завдання дисципліни:  розглянути  основні  поняття  та  категорії  предметного  поля
соціальної  політики;  сформувати  у  студентів  навички  системного  аналізу  соціальних
процесів; навчити студентів використанню отриманих теоретичних знань у аналізі соціальної
політики.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 
- основні поняття, категорії, принципи соціальної політики як навчальної дисципліни

та політичної діяльності держави; 
- закономірності формування і реалізації соціальної політики; 
- основні проблеми соціальної політики в Україні та шляхи їх вирішення.
вміти визначати:
-  аналізувати  характер  суспільних  процесів  в  Україні  та  їх  вплив  на  здійснення

соціальної політики; 
-  надавати  порівняльну  характеристику  моделей  соціальної  політики  в  різних

суспільно-політичних умовах; 
- обґрунтувати об’єктивну необхідність соціальної політики для розвитку всіх сфер

життєдіяльності суспільства
Зміст дисципліни.
Тема 1. Соціальна політика як складова частина державної політики.
Тема 2. Соціально-трудова сфера як основа соціальної політики.
Тема 3. Соціальна інфраструктура суспільства і соціальна політика.
Тема 4. Соціальна політика та соціальний захист населення.
Тема 5. Роль держави в системі соціального захисту населення.
Тема 6 Державне регулювання в системі реалізації соціальної політики.
Тема 7. Планування та прогнозування в соціальній політиці.
Тема 8. Соціальна політика в соціально-трудовій сфері.
Тема 9. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення.
Тема 10. Соціальна політика в сфері пенсійного забезпечення.
Тема 11. Реформування соціальної сфери в Україні.
Тема 12. Соціальна політика в сфері сімейних відносин.
Тема 13. Фінансове забезпечення соціальної політики.
Тема 14. Інформаційне забезпечення соціальної політики.
Тема 15. Кадрове забезпечення соціальної політики.
Тема 16. Зарубіжний досвід реалізації соціальної політики.
Тема 17. Соціальна політика та соціальна робота.
Тема 18. Роль соціальної політики у формуванні соціальної ідентичності.
Викладацький склад: 
Лектор: д.е.н., професор кафедри публічного управління та адміністрування Славкова

О.П.
Викладач практичних занять:  д.е.н.,  професор кафедри публічного управління та

адміністрування Славкова О.П.
Тривалість: 5 кредитів ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень. 
Оцінювання:  поточне оцінювання – 2 модульні контролі,  підсумковий контроль –

залік.


