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Аудиторні заняття
КУРС ЛЕКЦІЙ з дисципліни
«Управління соціальним і гуманітарним розвитком»
Розділ 1. Теоретичні підходи до соціального та духовного розвитку суспільства
Тема 1. Соціальний розвиток суспільства.
Основні складові соціального розвитку суспільства та особистості.
Соціальна структура: клас, прошарок, соціальна група, соціальний інститут,
соціальна сфера. Еліта суспільства. Характеристики вищого, середнього та нижчого
класів. Середній клас, як головний стабілізуючий фактор в суспільстві. Цінності підстави
класового поділу в суспільстві. Головні соціально-економічні характеристики
капіталістичної, соціалістичної та постіндустріальної класових систем. Схеми класових
відносин Е.Райта та Голдсорпа. Рівень людських досягнень та ціннісні орієнтири в
розвинутих країнах.
Особливості соціального і духовного розвитку України на сучасному етапі. Зміна
ментальних орієнтацій в умовах ринкової економіки. Архетипи в суспільній та
індивідуальній підсвідомості. Правове поле держави, як відображення суспільних
традицій, що склалися. Старі та нові моральні цінності.
Формальні та неформальні соціальні зв'язки. Межі свободи особистості.
Громадянське суспільство як прояв колективного розуміння особистої свободи. Держава
як головний суб'єкт у встановленні обмежень свободи особистості. Розуміння особистості
власної свободи та рівень її самообмеження по відношенню до інших. Поняття свободи в
2-х підходах: антиліберальний етатизм та ліберальний індивідуалізм. Бідність як критерій
відсутності свободи. Розширення меж свободи для соціально активних чи звуження - для
соціально незахищених верст населення. Свобода особиста, економічна та політична.
Тема 2. Поняття гуманітарний розвиток. Гуманітарна сфера
Основні складові духовного розвитку суспільства та особистості Сутність поняття
“гуманітарна сфера”. Гуманітарна сфера як економічний ресурс суспільного розвитку.
Основні складові духовного життя суспільства. Показники та індикатори стабільного
людського розвитку. Індекс людського розвитку. Показники соціально-демографічної
ситуації в Україні. Смертність, народжуваність, коефіцієнт депопуляції. Старіння
населення в світі та в Україні. Середній вік та очікувана тривалість життя по категоріям
населення. Показники освіти, в тому числі по вікових групах населення. Критерії
матеріального забезпечення. Порівняння з іншими країнами світу. Складові національного
капіталу суспільства.
Тема 3. Сутність та зміст управління соціальним і гуманітарним розвитком
Соціальне управління, управління соціальним розвитком. Сутність еволюційних та
революційних форм реформування соціальних систем згідно з теорією П.Сорокіна.
Синергетика та теорія самоорганізації складних систем. Вимоги до процесу
самоорганізації. Відкриті та закриті системи. Співвідношення процесів соціальної
саморегуляції у сфері соціального і духовного життя та соціального управління. Сутність
та вплив зворотних зв'язків. Механізм прийняття рішень в точках біфуркації.
Синергетичний ефект в складних системах. Самоорганізація в біологічних, соціальних,
економічних системах. Економічне вчення А.Сміта та теорія "видимої" і "невидимої"
руки. Утилітаризм, лібералізм, ліберталізм.
Інструменти взаємодії головних суб’єктів держави, ринку та громадянського
суспільства. Історичні передумови існування різних моделей управління.
Тема 4. Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної
діяльності.

Ліберальне та соціалістичне розуміння рівності. Рівність в елітарному та
егалітарному розумінні. Рівність по заслугах (об'єктивна) та по правам (суб'єктивна).
Соціально-економічні наслідки зрівнялівки. Нерівність можливостей та ситуацій.
Нерівність як елемент конструктивної та деструктивної саморегуляції. Нерівність, як
ефективний механізм соціально-економічної динаміки суспільства. Головний критерій
рівності в суспільстві. Економічні показники нерівності. Коефіцієнт Джині. Крива
Лоренца. Роль держави як головного суб'єкта по подоланню наслідків нерівності серед
різних верств населення.
Головні підходи до перерозподілу сукупного продукту. Необхідність державного
втручання. Історико-культурні підходи до поняття категорії справедливості. Паретоефективність та корисність окремих соціальних груп. Ступінь перерозподілу та сукупна
корисність. Перерозподіл утилітарний та зменшення сукупної корисності. Гранична
корисність перерозподілу. Принципи справедливого перерозподілу по Є. Бентаму. та Дж.
Роулзу. Концепція “соціальної держави”. Соціальна держава та держава загального
добробуту. Типи соціальної держави. Завдання та функції. Відмінності змісту поняття
соціальна держава в розвинутих країнах та країнах з перехідною економікою. Відмінності
змісту поняття соціальна держава в ліберальних, консервативних та соціальнодемократичних типах держав. Класова направленість соціальних програм в різних типах
соціальної держави.
Соціальна політика щодо створення умов для реалізації соціального потенціалу
людини і суспільства. Визначення соціальної політики. Мета, завдання, стратегічні цілі та
структура реалізації. Показники соціального попиту та пропозиції. Сфера реалізації
соціальної політики.
Соціальна політика як чинник розвитку суспільних відносин. Соціальна політика з
формування соціальної безпеки людини і суспільства. Історичні та геополітичні
передумови формування моделей соціальної політики в різних країнах світу в контексті
ментального розуміння понять рівності, свободи та справедливості. Соціал-демократична,
консервативна, ліберальна моделі. історія, характеристики, принципи побудови, взаємодія
економічної та соціальної сфери, відмінність механізмів фінансування соціальних
програм. Конвергенція та тенденції розвитку в умовах глобалізації в сучасному світі.
Формування модерної соціальної політики в розвинених державах Заходу.
Розділ 2. Управління соціальним розвитком. Реалізація соціальної політики
Тема 5. Основні напрями здійснення соціальної політики.
Соціальна політика: мета, завдання, умови та принципи, стратегічні цілі, напрями.
Правова база соціальної політики в незалежній Україні: спадкоємність і новації.
Показники соціального попиту та пропозиції. Сфера реалізації соціальної політики.
Функції соціального моніторингу. Об’єкти, суб’єкти соціальної політики, їх роль та
ознаки домінуючого впливу. Розділи та інструменти соціальної політики. Фінансові та
нефінансові інструменти, механізми їх запровадження. Структура органів державної влади
та місцевого самоврядування, які реалізують основні завдання соціальної політики.
Основні загрози у соціальній сфері. Особливості здійснення соціальної політики в
Україні на сучасному етапі. Соціальне партнерство та соціальний діалог. Шляхи
фінансування соціальних програм. Основні напрямки реформування соціальної політики в
Україні.
Тема 6. Організаційно-правовий механізм управління соціальним розвитком в
Україні
Суб'єкти соціального управління: спеціалізовані державні і недержавні органи й
служби національного, регіонального рівнів щодо управління соціальним розвитком в
Україні. Повноваження державних органів влади загальнодержавного рівня, регіональних

і місцевих органів влади. Ієрархія та координація в управлінні процесом реалізації
соціальної політики.
Організаційна структура сфери соціальних послуг м. Харкова. Громадські
організації соціального спрямування. Єдина соціальна мережа. Соціальне партнерство як
ефективний механізм здійснення управління місцевим соціальним розвитком.
Нормативно-правове забезпечення управління соціальним розвитком. Декларація
«Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» і Закон України «Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні». Спеціальні закони
«Про пенсійне забезпечення», «Про зайнятість населення», «Про державну допомогу
сім'ям з дітьми», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Тема 7. Соціальний захист і соціальна безпека людини та суспільства.
Сутність та форми соціального захисту. Соціально-економічні чинники, що
обумовлюють необхідність соціального захисту та забезпечення безпеки людини.
Соціальний захист і безпека людини в умовах державної та ринкової економіки.
Соціальний захист і якість життя. Відмінності у впровадженні соціального захисту:
американська, європейська та японська моделі. Національні пріоритети та національні
стандарти розвинених країн Заходу щодо реалізації соціального захисту населення.
Світовий досвід і Україна: проблема імплементації світового досвіду в сучасних умовах.
Соціально вразливі категорії населення, що потребують підтримки з боку держави.
Соціально-економічна трансформація українського суспільства та формування сучасної
системи соціального захисту. Принципи та напрями здійснення соціального захисту
населення України. Основні правові акти, що регламентують соціальний захист.
Перспективи розвитку соціального законодавства в Україні. Державні органи соціального
захисту: центральний, регіональний, місцевий рівні.
Соціально-економічні критерії малозабезпеченості. Складові вітчизняної системи
соціального захисту. Напрями здійснення соціального захисту: пенсійне забезпечення;
страхування від тимчасової непрацездатності, нещасних випадків на виробництві,
безробіття; підтримка багатодітних сімей, ґендерна політика, політика щодо дітей та
молоді; допомога літнім людям, інвалідам тощо. Житлові субсидії як один із напрямків
соціального забезпечення населення.
Професійні спілки та інші громадські організації. Соціальне партнерство як
ефективний механізм здійснення соціального захисту. Механізми практичної реалізації
права громадян на соціальний захист. Критерії оцінки рівня соціальної безпеки: аналіз
ситуації в Україні. Роль громадської ініціативи та держави в забезпеченні соціального
захисту та безпеки людини.
Тема 8. Соціальне страхування та соціальна допомога як основні складові
системи соціального захисту.
Сутність і види соціального страхування та соціальної допомоги. Державні
соціальні стандарти. Сучасна система соціального страхування. Види соціального
страхування. Становлення недержавних форм соціального страхування. Проблема
інвестування коштів установами соціального страхування. Економічні та правові гарантії
забезпечення страхової діяльності. Шляхи вдосконалення системи соціального
страхування в Україні. Стратегія подолання бідності в Україні.
Тема 9. Система пенсійного забезпечення та шляхи її реформування.
Моделі пенсійних систем. Сутність солідарної та індивідуальної (накопичувальної)
форми пенсійного забезпечення Пенсійна реформа в Україні: передумови, сучасний стан
та перспективи. Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне

страхування», «Про недержавне пенсійне забезпечення». Впровадження пенсійної
реформи в Україні. Трирівнева пенсійна система: сутність, перспективи.
Тема 10. Ґендерна політика в Україні: сутність, механізми реалізації
Сутність, мета, завдання, напрями забезпечення ґендерної політики в Україні.
Нормативно-правове забезпечення ґендерної політики: міжнародний досвід. Резолюція IV
Всесвітньої конференції зі становища жінок «Дії в інтересах рівності, розвитку та миру»
(Пекін, 1995 р.). Резолюція Ради Безпеки ООН №1325 «Жінки, мир, безпека» на період до
2020 р., Стамбульська конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок
і домашньому насильству. Стратегія ґендерної рівності Ради Європи.
Ґендерна дискримінація та інституційні механізми її подолання в Україні.
Конституція України. Закони України «Про рівні права та можливості жінок і чоловіків»,
«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», «Про запобігання та
протидію домашньому насильству». Декларативність законодавчих гарантій в сфері
ґендерної рівності. Дискримінаційні положення законодавства, практика їх реалізації.
Національний план дій. Поняття ґендерної ідентичності в Законі України «Про внесення
змін до Кодексу законів про працю України». Державні та регіональні програми з питань
ґендерної рівності.
Організаційний механізм реалізації ґендерної політики. Структурні зміни в
організаційному механізмі реалізації ґендерної політики в Україні (1995–2018 р.).
Суб’єкти реалізації ґендерної політики на національному, регіональному, місцевому
рівнях. Ієрархічні та координаційні зв’язки в системі реалізації ґендерної політики.
Міністерство соціальної політики України. Міністерство юстиції України. Уповноважена
з питань ґендерної політики. Радники з ґендерних питань. Ґендерні освітні центри.
Інструменти ґендерної політики: позитивні дії, квотування, заборона або
обмеження певних дій; інформація; встановлення прав.
Економічний механізм реалізації ґендерної політики. Державне фінансування
ґендерної політики. Державні та регіональні програми з питань ґендерної рівності як
інструменти ґендерної політики. Взаємодія органів державного управління та громадських
організацій у процесі реалізації ґендерної політики.
Українська модель ґендерної політики: проблеми та перспективи
Розділ 3. Управління гуманітарним розвитком. Реалізація гуманітарної політики
Тема 11. Гуманітарна сфера та гуманітарний простір України: сучасний стан і
тенденції розвитку
Гуманітарна сфера України та її складові. Особливості розвитку гуманітарної
сфери в Україні. Сутність гуманітарного простору. Управління національним
інформаційним простором. Місце та роль гуманітарного простору держави у формуванні
національної самосвідомості. Формування культурної ідентичності. Особливості розвитку
і функціонування української мови. Освіта як механізм єдності гуманітарного простору
України. Єдність, цілісність, однорідність гуманітарного простору та динаміка
гуманітарних процесів. Значущість державної гуманітарної політики у локалізації
конфліктного потенціалу. Напрями та механізми формування єдиного гуманітарного
простору в Україні.
Тема 12. Організаційно-правовий механізм управління гуманітарним
розвитком в Україні
Організаційні засади управління гуманітарним розвитком. Центральні та місцеві
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у виробленні та реалізації

державної гуманітарної політики. Міжінституційна взаємодія та координація діяльності у
гуманітарній сфері. Кадрове наповнення державної гуманітарної політики.
Нормативно-правові механізми захисту національних інтересів у гуманітарній
сфері. Правові гарантії позицій титульної нації та культури суспільства. Чинне
законодавство України щодо державної гуманітарної політики. Законодавче визнання
Голодомору актом геноциду. Укази Президента України. Постанови та розпорядження
КМУ. Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Розвиток нормативно-правового забезпечення державної гуманітарної політики та його
системність. Вплив міжнародного гуманітарного права на український гуманітарноправовий простір. Міжнародні договори України. Оптимізація інституційного
забезпечення державної гуманітарної політики.
Тема 13. Сутність, завдання, напрями гуманітарної політики
Сутність поняття «державна гуманітарна політика». Роль і місце гуманітарної
політики в державному управлінні. Сутність, мета, головні завдання гуманітарної
політики. Суб’єкти гуманітарної політики та їх повноваження. Громадянське суспільство
як суб’єкт гуманітарної політики. Основні напрями здійснення гуманітарної політики в
Україні. Критерії державної гуманітарної політики Теорії та концепції державної
гуманітарної політики, науково-методичні засади її дослідження
Нормативно-правове забезпечення державної гуманітарної політики Історичні
традиції як духовна основа єдності гуманітарного простору України Аналіз та
прогнозування державної гуманітарної політики Планування та моделювання державної
гуманітарної політики
Тема 14. Реалізація політики держави у сфері культурно-освітнього розвитку
Політика держави у сфері культурно-освітнього розвитку. Сутність та основні принципи
державної культурної політики. Проблеми сучасного культурного процесу в Україні.
Державний орган управління у пам’яткоохоронній сфері. Мета, пріоритети і принципи
розвитку освіти в Україні. Основні цілі та напрями державної політики в науковій і
науково-технічній галузі. Управління освітою.
Тема 15. Здійснення політики в етнополітичній та релігійній сферах
Гуманістичні традиції та сучасний стан міжнаціональних відносин в Україні. Сучасна
релігійно-церковна ситуація в Україні. Пріоритети державної політики в етнополітичній
та релігійній сферах. Церква в гуманітарному просторі держави та створення Єдиної
Православної помісної церкви як виклик часу Засади та механізми інтеграції національних
меншин в єдиний гуманітарний простір України Узгодження позицій та інтересів регіонів
і центру
Тема 16. Основні напрями вдосконалення державного управління
соціогуманітарним розвитком на регіональному рівні
Розвиток людського потенціалу (освіти, прав дітей, здоров'я, культури, зайнятості
та соціальної згуртованості, ґендерної рівності). Розвиток на основі демократичних
цінностей (повага прав людини, демократії, основних свобод і верховенства закону,
належного врядування, ґендерної рівності, солідарності, соціальної справедливості).
Зниження рівня бідності (забезпечення гарантованого мінімального доходу, установлення
розміру прожиткового мінімуму з урахуванням регіональних особливостей соціальноекономічного розвитку. Подолання нерівності в доступі до освіти, охорони здоров'я та
інших послуг, запобігання конфліктам). Сталий розвиток: сприяння зайнятості та гідній
праці, створення «справедливого кола» економічного і соціального розвитку,
забезпечення на цій основі конкурентоспроможності економіки та соціальної солідарності
для вразливих груп населення, здійснення фіскальної реформи, установлення

корпоративної соціальної відповідальності, підтримка соціального забезпечення в
інтересах бідних, зростання рівня зайнятості.
Визначення фундаментальних духовних цінностей, досягнення порозуміння з
найгостріших проблем історичного минулого України. Моніторинг за прийнятим ООН
індексом людського розвитку з метою здійснення регіональних вимірів та
соціогуманітарного вирівнювання регіонів. Розроблення комплексного правового
механізму з питань розвитку культури, реалізації державної мовної політики. Розробка,
реалізація загальнонаціональних та галузевих середньо- і довгострокових програм,
спрямованих на соціогуманітарну інтеграцію регіонів України в єдиний національнодержавний організм. Формування національної ідентичності українського суспільства.

Теми семінарських занять
Тема 1. Сутність, зміст, складові соціального розвитку
1. Сутність та складові соціального розвитку, соціальної сфери, соціальної безпеки.
2. Концепція сталого розвитку.
3. Міжнародні та національні стандарти соціального розвитку: система показників.
4. Соціальна стратифікація суспільства. Середній клас: ознаки, критерії.
5. Соціальні відносини. Соціальний капітал: сутність, значення.
Література
№№ 1; 8; 10; 11; 15; 16; 18; 21; 26; 35; 36; 38; 39; 42; 43; 44; 49; 50; 52 – 60.
Тема 2. Гуманітарний розвиток
1. Поняття гуманітарний розвиток. Гуманітарна сфера.
2. Теорії та концепції гуманітарного розвитку. Принципи гуманітарного розвитку.
3. Показники гуманітарного розвитку: індекс людського розвитку (ІЛР)
4. Пріоритети суспільного розвитку. Людина як основний ресурс і найвища цінність
суспільного розвитку. Людина в інформаційному суспільстві.
Література
№№ 11; 14-16; 34; 45; 46; 47; 53 – 60.
Тема 3. Сутність та зміст управління соціальним і гуманітарним розвитком
1. Соціальне управління, управління соціальним розвитком. Співвідношення процесів
соціальної саморегуляції у сфері соціального і духовного життя та соціального
управління.
2. Історичні передумови існування різних моделей управління.
3. Суб'єкти соціального управління: спеціалізовані державні і недержавні органи й
служби національного, регіонального рівнів щодо управління соціальним розвитком в
Україні
4. Актуальні проблеми управління сучасним соціально-гуманітарним розвитком.
5. Державне управління соціально-гуманітарним розвитком: засоби, соціальні функції
держави в умовах управління змінами.
6. Взаємодія органів державної влади та громадських організацій в контексті
забезпечення соціальної безпеки.
Література
№№ 1; 2; 8; 10; 11; 14-16; 18; 21; 26; 33; 35; 36; 38; 39; 42 – 44; 48; 49; 50; 52 – 60.
Тема 4. Соціальна політика як суспільний феномен та вид практичної
діяльності
1. Соціальна політика: сутність, мета, завдання, об’єкт, суб’єкти.
2. Соціальна рівність, соціальна справедливість.
3. Держава та її роль в реалізації соціальної політики.
4. Моделі соціальної політики. Соціальна держава.
Література
№№ 7; 11; 14; 33; 38; 40; 41; 48; 51; 54; 56; 58; 59.
Тема 5. Основні напрями здійснення соціальної політики
1. Соціальна політика: мета, завдання, умови та принципи, стратегічні цілі, напрями.
Об’єкти, суб’єкти соціальної політики, їх роль та ознаки домінуючого впливу.
2. Законодавче забезпечення соціальної політики.

3. Розділи та інструменти соціальної політики. Фінансові та нефінансові інструменти,
механізми їх запровадження.
4. Основні загрози у соціальній сфері. Основні проблеми соціальної політики України
на сучасному етапі.
5. Особливості здійснення соціальної політики в Україні на сучасному етапі.
Соціальне партнерство та соціальний діалог. Шляхи фінансування соціальних програм.
6. Основні напрями реформування соціальної політики в Україні.
Література
№№ 7; 11; 14; 33; 37; 38; 40; 41; 48; 51; 54; 56; 58; 59.
Тема 6. Організаційно-правовий механізм управління соціальним розвитком в
Україні
1. Нормативно-правове забезпечення управління соціальним розвитком в Україні.
2. Структура органів державної влади та місцевого самоврядування, які реалізують
основні завдання соціальної політики.
3. Повноваження державних органів влади загальнодержавного рівня, регіональних і
місцевих органів влади. Ієрархія та координація в управлінні процесом реалізації
соціальної політики.
4. Організаційна структура сфери соціальних послуг м. Харкова.
5. Соціальне партнерство як ефективний механізм здійснення управління місцевим
соціальним розвитком. Громадські організації соціального спрямування. Єдина соціальна
мережа.
Література
№№ 14 – 17; 19 – 33; 38; 46; 51; 52 – 60.
Тема 7. Соціальний захист і соціальна безпека людини та суспільства
1. Соціально вразливі категорії населення, що потребують підтримки з боку держави.
Соціально-економічні критерії малозабезпеченості.
2. Соціально-економічна трансформація українського суспільства та формування
сучасної системи соціального захисту.
3. Соціальний захист: сутність, мета, функції, основні напрями здійснення, моделі.
4. Організаційно-правова структура соціального захисту, активна та пасивна
спрямованість.
Література
№№ 14 – 17; 19 – 33; 38; 46; 51; 52 – 60.
Тема 8. Соціальне страхування та соціальна допомога як основні складові
системи соціального захисту.
1. Соціальне страхування : сутність, функції, моделі.
2. Законодавче та інституціональне забезпечення соціального захисту та безпеки
людини в Україні.
3. Сучасна система соціального страхування. Види соціального страхування.
4. Основні напрями здійснення соціального захисту в сучасній Україні. Становлення
недержавних форм соціального страхування
5. Соціальна допомога.
6. Соціальна робота.
Література
№№ 12; 14; 17; 25; 29; 33; 39; 53 – 60.
Тема 9. Система пенсійного забезпечення та шляхи її реформування.

1. Моделі пенсійних систем. Сутність солідарної та індивідуальної (накопичувальної)
форми пенсійного забезпечення
2. Законодавче забезпечення пенсійної реформи в Україні.
3. Пенсійна реформа в Україні: передумови, сучасний стан та перспективи.
4. Трирівнева пенсійна система: сутність, перспективи.
Література
№№ 11; 14; 19; 25; 35; 38; 47; 49; 52 – 60.
Тема 10. Ґендерна політика в Україні: сутність, механізми реалізації
1.
Сутність, мета, завдання, напрями забезпечення ґендерної політики в
Україні. Суб’єкти реалізації ґендерної політики на національному, регіональному,
місцевому рівнях. Ієрархічні та координаційні зв’язки в системі реалізації ґендерної
політики
2.
Нормативно-правове забезпечення ґендерної політики.
3.
Організаційний механізм реалізації ґендерної політики. Структурні зміни в
організаційному механізмі реалізації ґендерної політики в Україні (1995–2018 р.).
4.
Ґендерна дискримінація та інституційні механізми її подолання в Україні.
Інструменти ґендерної політики: позитивні дії, квотування, заборона або обмеження
певних дій; інформація; встановлення прав.
5.
Економічний механізм реалізації ґендерної політики. Державне
фінансування ґендерної політики. Державні та регіональні програми з питань ґендерної
рівності як інструменти ґендерної політики.
6.
Українська модель ґендерної політики: проблеми та перспективи
Література
№№ 3 – 6; 9; 13; 14; 23; 35; 36; 56; 57; 59; 60.
Тема 11. Гуманітарна сфера та гуманітарний простір України: сучасний стан і
тенденції розвитку
1. Гуманітарна сфера України та її складові. Особливості розвитку гуманітарної
сфери в Україні.
2. Сутність гуманітарного простору. Історичні традиції як духовна основа єдності
гуманітарного простору України. Управління національним інформаційним простором.
1. Місце та роль гуманітарного простору держави у формуванні національної
самосвідомості. Формування національної ідентичності українського суспільства.
3. Особливості розвитку і функціонування української мови. Освіта як механізм
єдності гуманітарного простору України.
4. Напрями та механізми формування єдиного гуманітарного простору в Україні.
Література
№№ 11; 14 – 16; 27; 28; 33; 45; 49; 50; 52; 53; 55; 58; 60.
Тема 12. Організаційно-правовий механізм управління гуманітарним
розвитком в Україні
1.
Організаційні засади управління гуманітарним розвитком.
2.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування у виробленні та реалізації державної гуманітарної політики.
3.
Нормативно-правове забезпечення державної гуманітарної політики
4.
Нормативно-правові механізми захисту національних інтересів у
гуманітарній сфері.

Література
№№ 11; 14 – 16; 22; 23; 27; 31; 33; 45; 46; 49; 50; 52; 53; 55; 57; 60.
Тема 13. Сутність, завдання, напрями гуманітарної політики
1. Сутність гуманістичного підходу в оцінці суспільних явищ, гуманістичного змісту
демократії, гуманітарного розвитку.
2. Сутність, мета, головні завдання гуманітарної політики. Сутність поняття
«державна гуманітарна політика».
3. Суб’єкти гуманітарної політики та їх повноваження. Громадянське суспільство як
суб’єкт гуманітарної політики.
4. Основні напрями здійснення гуманітарної політики в Україні.
5. Гуманізм як світоглядна основа діяльності державного службовця, посадової особи
місцевого самоврядування.
6. Аналіз та прогнозування державної гуманітарної політики. Планування та
моделювання державної гуманітарної політики
Література
№№ 11; 14 – 16; 22; 23; 27; 31; 33; 45; 46; 49; 50; 52; 53; 55; 57; 60
Тема 14. Реалізація політики держави у сфері культурно-освітнього розвитку
1. Політика держави у сфері культурно-освітнього розвитку. Сутність та основні
принципи державної культурної політики.
2. Проблеми сучасного культурного процесу в Україні.
3. Державний орган управління у пам’яткоохоронній сфері.
4. Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти в Україні.
5. Реалізація державної мовної політики.
6. Основні цілі та напрями державної освітньої політики. Управління освітою.
Література
№№ 11; 14 – 16; 22; 23; 27; 31; 33; 45; 46; 49; 50; 52; 53; 55; 57; 60
Тема 15. Здійснення політики в етнополітичній та релігійній сферах
1. Етнополітична сфера. Пріоритети державної політики в етнополітичній сфері.
2. Засади та механізми інтеграції національних меншин в єдиний гуманітарний
простір України
3. Сучасна релігійно-церковна ситуація в Україні.
4. Церква в гуманітарному просторі держави та створення Єдиної Православної
помісної церкви як виклик часу .
Література
№№ 11; 14 – 16; 23; 27; 28; 31; 33; 34; 45; 46; 49; 50; 52; 55; 60.
Тема 16.
Основні
напрями
вдосконалення
державного
управління
соціогуманітарним розвитком на регіональному рівні
1. Розвиток людського потенціалу (освіти, прав дітей, здоров'я, культури, зайнятості
та соціальної згуртованості, ґендерної рівності).
2. Розвиток на основі демократичних цінностей (повага прав людини, демократії,
основних свобод і верховенства закону, належного врядування, ґендерної рівності,
солідарності, соціальної справедливості).
3. Зниження рівня бідності.
4. Сталий розвиток: сприяння зайнятості та гідній праці, створення «справедливого
кола» економічного і соціального розвитку.

5. Визначення фундаментальних духовних цінностей, досягнення порозуміння з
найгостріших проблем історичного минулого України.
6. Розробка, реалізація загальнонаціональних та галузевих середньо- і довгострокових
програм, спрямованих на соціогуманітарну інтеграцію регіонів України в єдиний
національно-державний організм.
Література
№№ 2; 9; 10; 11; 14 – 16; 23; 31; 33; 34; 45; 46; 49; 50; 52 - 60
Вимоги щодо активності роботи студентів та критерії оцінювання здобувачів
вищої освіти
Опитування. На семінарських заняттях проводиться пілотне опитування, що являє
собою опитування всіх присутніх студентів групи, або вибіркове опитування частини
студентів групи. Запитання з теми (кількох тем), яка готувалася на семінарське заняття,
передбачають чітку коротку відповідь (наприклад, дати визначення гуманітарної
політики; охарактеризувати моделі соціальної політики; перелічити основні закони, що
забезпечують здійснення соціального захисту). При опитуванні теми семінарського
заняття кожен студент має право відповісти лише один раз. Студент, що дає правильну
відповідь, аргументовано подає матеріал за тему отримує 1 бал.
Доповідь. За одним із питань для обговорення студент може підготувати доповідь,
відповідь на яку не перевищуватиме 3 хвилин (3 бали)
Письмовий контроль. Оперативний письмовий контроль (тести) проводиться
протягом 10-15 хвилин на початку або наприкінці останнього семінару в кожному з 3-х
розділів. Кількість питань (тестів) в одному блоці визначає викладач. Оцінюється
письмова відповідь з теми в 1 бал.
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Самостійна робота
Теми рефератів
1.
Соціальна сфера: сутність, основні складові, призначення.
2.
Міжнародні та національні стандарти соціального розвитку: система
показників.
3.
Гуманітарна сфера: сутність, основні складові, призначення, показники
гуманітарного розвитку.
4.
Забезпечення соціальної безпеки на регіональному рівні.
5.
Соціальна стратифікація українського суспільства.
6.
Середній клас в Україні: особливості формування, критерії визначення.
7.
Соціальний капітал в Україні: сутність, індикатори, значення.
8.
Проблеми духовного розвитку в Україні.
9.
Сутність гуманістичного підходу в оцінці суспільних явищ, гуманістичного
змісту демократії, гуманітарного розвитку
10. Людина як основний ресурс і найвища цінність суспільного розвитку. Людина
в інформаційному суспільстві.
11. Гуманізм як світоглядна основа діяльності державного службовця, посадової
особи місцевого самоврядування.
12. Особливості гуманітарного розвитку незалежної України
13. Системний підхід до дослідження суспільних явищ.
14. Основні пріоритети гуманітарного розвитку.
15. Соціальні інститути управління соціально-гуманітарним розвитком.
16. Людина як основний ресурс і найвища цінність суспільного розвитку.
17. Гуманізм як світоглядна основа діяльності державного службовця, посадової
особи місцевого самоврядування.
18. Типи управління для соціальних систем у неврівноваженому стані.
19. Актуальні проблеми управління сучасним соціально-гуманітарним розвитком.
20. Соціальні пріоритети державного управління суспільним розвитком на
сучасному етапі.
21. Трансформація функцій держави. Соціальні функції держави в умовах
управління змінами.
22. Особливості державного управління соціально-гуманітарним розвитком.
23. Гуманізм як світоглядна основа діяльності державного службовця / посадової
особи місцевого самоврядування.
24. Суб’єкти та об’єкти соціальної політики. Держава та її роль в реалізації
соціальної політики.
25. Соціальна політика як інструмент реалізації соціального і гуманітарного
розвитку: європейський досвід і українські реалії
26. Механізми реалізації соціальної політики.
27. Моделі соціальної політики. Соціальна держава.
28. Основні проблеми соціальної політики України на сучасному етапі.
29. Місце і роль гуманітарної політики в державному управлінні.
30. Напрями та механізми реалізації гуманітарної політики.
31. Соціально-гуманітарна сфера Харківської області.
32. Організаційний механізм державного управління соціальним розвитком
(соціальні інститути управління соціальним розвитком).
33. Організаційна структура соціальної сфери м. Харкова.
34. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках. Особливості української
бідності.
35. Бідність: основні причини поширення, критерії визначення та стратегії
подолання.

36. Особливості соціального діалогу як складової державного управління
соціально-трудовими відносинами в умовах постіндустріального суспільства.
37. Модель з високим рівнем централізації договірного процесу (в Бельгії, Данії,
Нідерландів, Норвегії, Фінляндії, Швеції).
38. Центральноєвропейська модель урегулювання соціально-трудових конфліктів у
країнах.
39. Модель урегулювання соціально-трудових конфліктів на мікроекономічному
рівні (індивідуальні трудові контракти) (у Франції, Іспанії, Португалії, Греції, США і
Японії).
40. Управління якістю освіти: досвід для України.
41. Ґендерна політика Євросоюзу: принципи, напрямки, досягнення.
42. Ґендерна асиметрія в державному управлінні / соціальній сфері в Україні /
Харківській області : причини, перспективи, напрямки подолання.
43. Ґендерна освіта, культура та ґендерні компетентності державних службовців:
особливості, основні напрямки.
44. Насильство в сім’ї : ґендерний вимір
45. Державна сімейна політика в Україні: сутність, напрями, проблеми.
46. Концептуальні засади й пріоритетні напрями соціального захисту прав сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні
47. Основні напрями соціального захисту осіб з фізичними обмеженнями в Україні
(Харківський досвід).
48. Державна молодіжна політика в Україні: сутність, напрями, пріоритети.
49. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
50. Мовна політика в Україні: проблеми, напрями реалізації.
51. Формування національно-культурної ідентичності та регіональні відмінності в
Україні.
52. Напрями вдосконалення державної політики щодо церкви і релігії.
Реферат. На семінарському занятті студент може захистити реферат (5 балів).
За кожну складову (актуальність, зміст, висновок, список літератури, захист) по 1
балу.
Творчі завдання
Зробіть проектний аналіз в соціальній /гуманітарній сфері м. Харкова.
Запропонуйте тему соціального проекту, обґрунтуйте його необхідність, мету,
етапи, фінансове забезпечення.
Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
Оскільки дане завдання має комплексний характер, до його виконання можуть
залучатися 2-3 студенти.
Завдання мають пошуковий характер і розвивають у студентів здатність до
аналітичного мислення.
Аналіз проблемних ситуацій, пропозиції напрямів вирішення їх, прописування
покрокових дій да обсягу фінансування оцінюється у 10 балів за логічність і послідовність
викладення матеріалу та повноту вирішення проблеми.

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Кафедра економіки та менеджменту
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ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота 1
з дисципліни «Управління соціальним і гуманітарним розвитком»
Виконав(ла) студент(ка) групи___, ___ курсу
___________________________________________________________
ПІБ
Варіант 1

оцінюються по 1 балу за кожне питання
1. Соціальний розвиток – це
а) якісні зміни соціальних об’єктів, поява нових форм соціальних відносин,
існування різних соціальних систем, зумовлених перетворенням їх внутрішніх і зовнішніх
зв’язків; акцентує увагу на якісних змінах соціальних систем
б) модель розвитку, орієнтована на максимальне розкриття потенціалу кожної людини
і соціуму в цілому, створення гідних умов для реалізації всіх інтелектуальних,
культурних, творчих можливостей людини і нації
в) вся сукупність економічних, соціальних, політичних і духовних процесів,
наслідком яких є якісні перетворення в суспільстві
г) результат інтегрованої взаємодії сукупності колективних дій окремих членів
суспільства та його соціальних груп, важливим компонентом чого виступають
взаємозв'язки, цінності і норми та різні види діяльності, виконувані ними з власної
ініціативи в регламенті сформованої мережі зв'язків та з дотриманням усталеної системи
потреб суспільної взаємодії
2. Концепція людського розвитку включає наступні аспекти:
а) справедливість б) безпека
в) толерантність г) рівноправність
3. Визначити риси, притаманні ліберальній моделі соціальної політики:
а) Соціальне страхування фінансується інститутами громадянського суспільства під
наглядом держави
б) держава частину функцій передає громадянському суспільству
в) державний сектор забезпечує соціальний захист
г) висока зайнятість, низький соціальний перерозподіл
д) низька зайнятість населення, високий соціальний перерозподіл, помірний
соціальний захист
е) висока зайнятість, високий соціальний перерозподіл
……
Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
Поточний контроль є підсумком певного етапу вивчення дисципліни. Його мета –
виявлення проміжних результатів засвоєння студентами змісту навчальної дисципліни.
Поточний контроль проводиться в формі письмової контрольної роботи за окремими
частинами дисципліни – змістовими розділами: I розділ – теми 1-4; II змістовий розділ –
теми 5-10 ; ІII змістовий розділ – теми 11-16.
До поточного контролю можуть включатися теми, які винесені для самостійної
роботи.
Оцінювання поточного контролю здійснюється за 10-бальною шкалою (за тест з
кожного розділу). Письмова контрольна робота містить «закриті» питання – по 1 балу за
одне питання.
У разі використання недозволених джерел і підказок студент отримує 0 балів.
Критерії оцінювання доводяться до студентів перед поточним контролем.
Якщо з поважних причин студент був відсутнім на контрольній роботі, він має право
звернутись до викладача і написати відповідну контрольну роботу протягом семестру, але
не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.
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Орієнтовні питання до підсумкового семестрового контролю:
Управління соціально-гуманітарним розвитком
1. Поняття соціального розвитку.
2. Теорії та концепції соціального розвитку.
3. Сутність, зміст та складові соціального розвитку.
4. Концепція сталого розвитку.
5. Міжнародні та національні стандарти соціального розвитку: система показників.
6. Соціальна стратифікація суспільства. Середній клас: ознаки, критерії.
7. Середній клас в Україні: особливості формування, критерії визначення.
8. Громадянське суспільство.
9. Соціальні відносини: сутність, суб’єкти.
10. Соціальний діалог / соціальне партнерство: сутність, примирна функція.
11. Соціальний капітал: сутність, значення.
12. Соціальні норми і нормативи. Соціальні стандарти.
13. Державні соціальні гарантії. Прожитковий мінімум. Мінімальний споживчий
кошик.
14. Бідність: основні причини поширення, критерії визначення та стратегії подолання.
15. Гуманітарний розвиток: теорії, концепції, принципи.
16. Гуманітарний розвиток: зміст, індекс людського розвитку (ІЛР).
17. Пріоритети суспільного розвитку. Людина як основний ресурс і найвища цінність
суспільного розвитку. Людський капітал.
18. Соціальна сфера: сутність, складові, організаційна структура.
19. Гуманітарна сфера: сутність, складові, організаційна структура.
20. Соціальна безпека: сутність, складові.
21. Гуманітарна безпека: сутність, складові.
22. Трансформація функцій держави. Соціальні функції держави в умовах управління
змінами.
23. Актуальні проблеми управління сучасним соціально-гуманітарним розвитком.
24. Соціальна політика: сутність, мета, завдання, об’єкт, суб’єкти, напрямки.
25. Соціальна рівність, соціальна справедливість.
26. Законодавче забезпечення, механізми реалізації соціальної політики.
27. Роль держави в реалізації соціальної політики.
28. Соціальні інститути управління соціально-гуманітарним розвитком.
29. Характеристика моделей соціальної політики Бісмарка та Беверіджа.
30. Моделі соціальної політики. Європейська соціальна модель.
31. Соціальна держава. Держава соціального добробуту.
32. Основні проблеми соціальної політики України на сучасному етапі.
33. Соціальний захист: сутність, мета, функції, основні напрямки здійснення,
організаційно-правова структура. Активна та пасивна спрямованість соціального захисту.
34. Соціальне страхування та його функції.
35. Соціальна допомога.
36. Соціальна робота. Організаційна структура сфери соціальних послуг.
37. Державна політика щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків: сутність, предметна сфера, напрямки.
38. Організаційно-правовий механізм реалізації гендерної політики.
39. Сутність гуманістичного підходу в оцінці суспільних явищ, гуманістичного змісту
демократії, гуманітарного розвитку.
40. Гуманітарна політика: мета, суб’єкти, об’єкт, напрями, завдання.
41. Гуманізм як світоглядна основа діяльності державного службовця, посадової особи
місцевого самоврядування.

42. Державне управління освітою: зміст, мета, напрями, організаційно-правове
забезпечення.
43. Державна сімейна політика: сутність, мета, напрями, організаційно-правове
забезпечення.
44. Пенсійне забезпечення: стан та перспективи розвитку.
45. Державна молодіжна політика в Україні: сутність, мета, організаційно-правове
забезпечення та напрями.
46. Сучасне
організаційно-правове
забезпечення
державного
регулювання
етнонаціональних відносин в Україні.
47. Сучасне організаційно-правове забезпечення регулювання міжконфесійних
відносин в Україні.
48. Фінансування програм соціального розвитку (дотація, субвенція, субсидія).

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ЗДАЧІ ІСПИТУ
Екзаменаційна робота
з дисципліни «Управління соціальним і гуманітарним розвитком»
Виконав(ла) студент(ка) групи___, ____ курсу
___________________________________________________________
ПІБ
Варіант 1
1. Теорії та концепції соціального розвитку (10 балів)
2. Сучасне
організаційно-правове
забезпечення
державного
регулювання
етнонаціональних відносин в Україні (10 балів)
3. Ситуаційне завдання (оцінюється в 20 балів):
Однією з найбільш значущих загроз національній безпеці України в інформаційній
сфері є здійснення іноземними державами негативного інформаційно-психологічного
впливу на суспільну свідомість громадян України та світову громадськість через
проведення інформаційних акцій та кампаній, спеціальних інформаційних операцій. Це
відбувається шляхом систематичного поширення тенденційної, неповної або упередженої
інформації про Україну та політичні процеси, що відбуваються на її теренах. Все це
впливає на зовнішню та внутрішню політику нашої держави, псує її міжнародний імідж, а
також має під собою політичне та економічне підґрунтя. Метою таких інформаційних
операцій є забезпечення власних національних інтересів та інтересів інших держав.
Унаслідок відсутності дієвої системи забезпечення інформаційної безпеки в
національному інформаційному просторі України спостерігається низка негативних явищ,
які створюють реальні та потенційні загрози інформаційній безпеці людини і
громадянина, суспільства і держави. Все це відбувається на тлі масованого і агресивного
інформаційного наступу російської пропаганди, яка всупереч європейським стандартам у
сфері засобів масової інформації посягає на державний суверенітет і територіальну
цілісність України.
Інформаційний простір, інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура та
інформаційні технології значною мірою впливають на рівень і темпи соціальноекономічного, науково-технічного і культурного розвитку. Тому рівень розвитку та
безпека інформаційного простору, які є системоутворюючими факторами у всіх сферах
національної безпеки, активно впливають на стан політичної, економічної, оборонної та
інших складових національної безпеки України.
1. Дайте оцінку ситуації забезпечення інформаційного суверенітету України,
зокрема з питань поширення суспільно важливої інформації в Україні та за її
межами.
2. Підготуйте план заходів щодо захисту національного інформаційного простору
України. Запропонуйте дієві механізми координації зусиль всіх органів державної
влади.

Оцінювання здобувачів вищої освіти при проведенні семестрового іспиту
Результати семестрового іспиту виводиться за сумою балів, набраних студентом
протягом семестру (з урахуванням самостійної роботи, поточного й проміжного
контролю), що дає змогу оцінити знання студентом усього курсу дисципліни.
Студенти, які набрали протягом семестрового навчання максимально 60 балів, але не
менше як 35 балів, виконують письмове підсумкове екзаменаційну роботу. Таке робота
містить 3 завдання. Мінімальна кількість балів, необхідна для одержання іспиту – 50
балів.
Критерії оцінювання екзаменаційних завдань
Повна відповідь на теоретичні питання, яка оцінюється в 10 балів, має відповідати
таким вимогам:
1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми;
2) виявлення творчих здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчальнопрограмного матеріалу;
3) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, підходів та
самостійно робити логічні висновки й узагальнення; знання історії створення таких теорій
та еволюції поглядів основних представників;
4) демонстрація здатності висловлення та аргументування власного ставлення до
альтернативних поглядів на дане питання;
5) засвоєння основної та додаткової літератури.
Відповідь на приведену ситуацію оцінюється в 20 балів, якщо студент дає конкретні
аргументи рішення заданої ситуації, не допускає грубих помилок у змісті відповіді, робить
правильні висновки.
Виконання студентами екзаменаційного завдання має носити виключно самостійний
характер. Тому, за використання заборонених джерел (шпаргалок, засобів зв’язку та ін.)
чи підказок студент знімається з іспиту.
Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 100.
У разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж в 50 балів, він отримує
незадовільну оцінку за результатами іспиту.
Оцінювання знань студентів при підсумковому контролі здійснюється відповідно до
наведеної шкали:
Шкала оцінювання
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
протягом семестру

для іспииту

90-100

відмінно

70-89

добре

50-69

задовільно

1-49

незадовільно

Рекомендована література
1. Бова А. Соціальний капітал к Україні: досвід емпіричного [Електронний ресурс] /
А. Бова. – Режим доступу : http://soskin.info/ea/2003/5/20030517.html
2. Вольська О. Трансформація механізмів державного управління соціальним
розвитком / О. Вольська // Публічне управління. – 2013. - № 1. – С. 30-34. – режим
доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/1/05.pdf
3. Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. Національний
огляд виконання Україною Пекінської декларації та Платформи дій і заключних
документів Двадцять третьої спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН / Уклад.
Михайло Корюкалов [Електронний ресурс]. – К., 2014. – 122 с. – Режим доступу :
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11138.pdf
4. Ґендерна політика в системі державного управління : підруч. / [М. М. Білинська,
Л. В. Гонюкова, Л. О. Воронько та ін. ; за заг. ред. М. М. Білинської]. – К. ; [Запоріжжя :
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