
ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни «СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ» 

 

Практичні заняття, годин – 30. 

Викладач – Лисенко О.М. 

 
Обсяг 

год. Тема та стислий зміст роботи Мета роботи 

1 2 3 

Змістовний модуль 1. Поняття та сутність державної стратегії соціальної політики 

2 Заняття 1. Наукові методології розробки 

стратегії соціальної політики.  

Пізнавальні та управлінські функції 

політології. 

Методологічні можливості соціологічної 

науки.  

Правознавство в системі наукової 

методології 

Опанувати навичками здійснювати 

порівняльний аналіз предметів 

політології, соціології, 

правознавства в контексті 

соціальної політики. 

Вміти визначати та реалізовувати 

методологічні можливості різних 

суспільних наук. 

2 Заняття 2. Методологічні засади 

формування стратегії соціальної 

політики 

Значення наукових знань для розробки 

стратегії соціальної політики; 

Прогнозування та планування як механізми 

формування стратегії; 

Моделювання ситуації в стратегічному 

плануванні 

Розробити систему наукової 

методології, визначивши 

можливості кожної дисципліни 

відносно формування стратегії 

соціальної політики. 

2 Заняття 3. Фактори впливу на 

формування соціально-політичної 

стратегії. 

Статистико-соціологічні методи визначення 

факторів впливу. 

Економічні фактори. 

Неекономічні фактори. 

Вміти визначити сутність факторів 

впливу на формування соціально-

політичної стратегії. 

Опанувати навичками 

порівняльного аналізу правових 

документів. 

2 Заняття 4. Соціальні технології реалізації 

державної соціальної політики. 

Поняття «соціальні технології». 

«Соціальний кодекс України» про соціальні 

стандарти, соціальні нормативи, соціальні 

гарантії. 

Методи визначення ефективності соціальної 

політики. 

Вміти визначити сутність та 

проаналізувати приклади 

практичного використання 

соціальних технологій. 

Розуміти особливості та відмінності 

між технологіями і методами 

реалізації державної соціальної 

політики. 

2 Заняття 5. Методи прогнозування 

соціально-економічного розвитку. 
1. Система показників та стандартів. 

2. Базовий принцип прогнозування. 

3. Експертно-оціночний принцип 

прогнозування. 

4. Прогнози соціально-економічного 

розвитку України. 

Сформувати основи знань, 

необхідних для розуміння процесу 

розробки стратегії соціальної 

політики. 

Опанувати навичками аналізу 

переваг та недоліків певних методів 

розробки стратегій соціального 

розвитку. 
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2 Заняття 6. Метод моделювання в 

стратегічному плануванні.  

Моделі макро- й мікроекономічні. 

Теоретичні та прикладні моделі.  

Оптимізаційні та прикладні моделі. 

Ознайомити студентів з  методом 

моделювання. 

Навчитися основам моделювання. 

Показати можливості застосування 

даного методу. 

Змістовий модуль 2. Врахування ризиків в стратегічному плануванні 

2 Заняття 7. Соціальна безпека як вид 

національної безпеки. 

Види національної безпеки.  

Еволюція та сучасні тенденції реалізації 

соціальної безпеки у суспільстві; 

Закономірності функціонування  соціальних 

систем; 

Соціальна безпека та розвиток суспільства. 

Навчитися характеризувати види 

національної безпеки. 

Розуміти сутність тенденції 

реалізації соціальної безпеки у 

суспільстві. 

Розуміти взаємозв’язок соціальної 

безпеки та розвитку суспільства 

2 Заняття 8. Особистісна, колективна та 

суспільна безпека. 
Основні джерела соціальних ризиків у 

суспільстві.  

Види ризиків,  пов’язані з особистістю; 

Ризики, що стосуються соціальних груп 

суспільства; 

та безпека соціальних інститутів. 

Навчитися характеризувати види та 

джерела соціальних ризиків у 

суспільстві.  

Навчитися аналізувати ризики,  які 

пов’язані з особистістю. 

Вміти визначати ризики, що 

стосуються соціальних груп 

суспільства. 

2 Заняття 9. Управління соціальним 

розвитком в умовах кризи. 

Методи оцінки стану суспільства. 

Зарубіжний досвід державного управління в 

умовах кризи.  

Реформування економічної сфери в країнах 

Європейського союзу.  

Соціальна політика держав Європейського 

союзу та США в кризових умовах. 

Навчитися аналізувати існуючий 

досвід управління соціально-

економічним розвитком в умовах 

кризи. 

Набути знань та навичок, 

необхідних для розробки власних 

проектів кризового управління 

2 Заняття 10. Особливості соціально-

економічного розвитку українського 

суспільства за часів незалежності. 

Види загроз в сучасному українському  

суспільстві.  

Аналіз  реформування економічної сфери в 

Україні.  

Досвід реформування в сферах соціального 

життя (освіта, охорона здоров’я, соціальний 

захист  та інше). 

Вміти враховувати економічні, 

соціальні, культурні особливості 

країни, аналізуючи уроки кризового 

управління.  

Набути знань та навичок, 

необхідних для розробки власних 

проектів кризового управління. 

2 Заняття 11. Соціологічні та статистичні 

методи розробки антикризових програм. 

Види та типи соціологічних досліджень, які 

спрямовані на розробку антикризових 

програм.  

Застосування показників, нормативів та 

стандартів в антикризовому плануванні. 

Експертна оцінка антикризових програм. 

 

Визначити чинники виходу з кризи. 

Вміти розробляти та пропонувати  

антикризові соціальні технології. 
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Змістовий модуль 3. Формування стратегії соціальної політики. Регіональний вимір 

2 Заняття 12. Система управління 

соціально-економічним розвитком 

регіону  

Рівень державного управління.  

Структура державного управління.  

Функції державного управління. 

Набути необхідних знань стосовно 

структури управління в сфері 

соціальної політики на рівні 

регіону. 

Ознайомити з практикою 

управління в сфері соціальної 

політики. 

2 Заняття 13. Громадські, недержавні 

організації 

Роль громадських, недержавних організацій 

в управлінні соціальною сферою. 

Місцеве самоврядування. Його структура та 

функції. 

Розуміти сутність соціальної 

значущості громадських, 

недержавних організацій в 

управлінні соціальною сферою. 

Ознайомити з практикою місцевого 

самоврядування. 

2 Заняття 14. Показники соціального 

розвитку регіону.  

Стандарти, показники та нормативи 

соціального розвитку регіону. 

Методи моніторингу соціального розвитку 

регіонів. 

Соціологічні методи дослідження 

соціального розвитку регіону. 

Набути знань щодо соціальних 

стандартів, показників та 

нормативів соціального розвитку 

регіону. 

Вміти  оцінювати ефективність 

моніторингу соціального розвитку 

регіонів. 

2 Заняття 15. Методи оцінки ефективності 

регіональної соціальної політики. 

Статистичні методи оцінки ефективності 

регіональної соціальної політики.   

Соціологічні методи оцінки ефективності 

регіональної соціальної політики.  

Експертна оцінка ефективності регіональної 

соціальної політики  

Набути знань, необхідних для 

визначення критеріїв оцінки 

ефективності державного 

управління в соціально-економічній 

сфері 

Вміти  оцінювати ефективність 

державного управління на 

регіональному рівні 

30   

 


	з дисципліни «СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ»
	Практичні заняття, годин – 30.
	Викладач – Лисенко О.М.

