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«Соціальна політика в Україні»
Доц. Овчарова Лідія Михайлівна
Загальна інформація про дисципліну. Вивчення дисципліни передбачає
дослідження діяльності держави з управління соціальним розвитком суспільства,
основних напрямів державної соціальної політики, проблем реалізації соціальної
політики в сучасних соціально-економічних, політичних умовах українського
суспільства.
Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика в Україні» є
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: 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 навчальної 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:
- 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.
Програмні результати навчання: Результатом вивчення дисципліни має
бути засвоєння студентами теоретичних основ соціальної політики, принципів, на
яких будується соціальна політика, сучасних моделей і тенденцій розвитку
соціальної політики в Україні та інших країнах.
Іспит
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.
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