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Загальна інформація про дисципліну
Анотація до
дисципліни

У межах навчальної дисципліни «Актуальні проблеми публічного управління у сфері соціальних послуг» вивчаються теми,
виконується індивідуальне науково-дослідне завдання.

Мета дисципліни

Сприяти розвиткові науково-аналітичного мислення щодо сучасного мислення про актуальні проблеми державного
управління соціальними послугами, визначення ролі і місця їх в житті суспільства та в загальній системі функцій державного
управління; формувати у аспірантів фундаментальні знання про сучасні підходи до організації та запровадження системи
соціального захисту населення України і актуальні проблеми державного управління цією системою; оволодіння вміннями
аналізувати роль державного управління у вирішенні соціальних проблем різних категорій населення через систему надання
соціальних послуг; застосовувати різні механізми, види, форми та методи тощо державного управління з удосконалення
системи надання соціальних послуг; планувати та розробляти інноваційні підходи до забезпечення різних груп населення
соціальними послугами; виробити навики з проведення всебічного аналізу якості державного управління системою
соціальних послуг; сформувати вміння застосування аналітичних матеріалів в науково-дослідній роботі з державного
управління системою соціального захисту населення України.

Компетентності,
формуванню яких
сприяє дисципліна

Результати
навчання

Обсяг дисципліни

Загальні компетентності (ЗК)
ЗК1. Здатність до формування абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації, її узагальнення та обробки.
ЗК2. Здатність до системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.
ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проєкти та автономно працювати під час їх реалізації.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
СК4. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські,
інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності
СК7. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та
адміністрування.
РН1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати
теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.
РН3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи
управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.
РН5. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного
управління та адміністрування.
РН6. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний
досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та
адміністрування.
Загальний обсяг дисципліни: 2 кредити ЄКТС (60 годин). Лекції – 20 годин, самостійна робота – 40 години.

Форма
підсумкового
контролю
Строки
викладання
дисципліни

Екзамен

Дисципліна викладається на першому курсі в 1-му та 2-му семестрі.

Програма дисципліни

Змістовий модуль 1. Сучасні тенденції державного управління системою надання соціальних послуг - вітчизняний та міжнародний досвід.
1) Сутність, види, принципи та система надання соціальних послуг і механізми державного управління з забезпечення її функціонування.
2) Актуальні проблеми нормативно-правового механізму державного управління вітчизняною системою соціальних послуг та реалізація
інструментів державного управління системою соціальних послуг в країнах Євросоюзу.
Змістовий модуль 2. Інтегральні засади державного управління системою надання соціальних послуг та шляхи удосконалення.
1) Інформаційні Інтегральні функції інститутів в організаційному механізмі державного управління системою надання соціальних послуг.
2) Концепція модернізації системи надання соціальних послуг як імператив удосконалення механізмів державного управління цією системою.

Самостійна робота аспіранта
Сутність, види, принципи та система
надання соціальних послуг і
механізми державного управління з
забезпечення її функціонування.

Становлення державного управління
системою соціальних послуг до
проголошення незалежності України
та актуальні проблеми нормативноправового механізму державного
управління цією системою.

Завдання:
1. Сутність. види та принципи соціальних послуг.
2. Державне управління соціальними послугами в науково-прикладній площині.
3. Взаємозв’язок соціальних послуг з послугами державними та управлінськими (адміністративними).
4. Форми надання соціальних послуг.
5. Соціальні послуги за місцем їх надання.
6. Сутнісна характеристика системи надання соціальних послуг.
7. Управління системою соціальних послуг та його сутність.
8. Суб’єкти державного управління системою соціальних послуг: державні, комунальні, недержавні.
9. Механізми державного управління системою надання соціальних послуг.
Завдання:
1. Становлення системи соціальних послуг в період з 1917 р. по 1970 р.
2. Командно-адміністративна система управління Радянського Союзу та її вплив на соціальний захист
населення.
3. Створення державних соціальних служб та надання соціальних послуг за місцем проживання в 1980 р.
4. Територіальні центри соціального обслуговування пенсіонерів і відділення соціальної допомоги вдома та їх
вплив на сучасну систему соціальних послуг (1987 р.).
5. Монополія держави на надання соціальних послуг.
6. Основні недоліки та позитивні показники системи соціального забезпечення в Радянському Союзі.
7. Ринкова економіка незалежної України та становлення системи соціальних послуг.

8. Реалізація нормативно-правового механізму та його вплив на Державний бюджет з ресурсного забезпечення
системи соціальних послуг.

Завдання:
1. Сутність фінансового механізму в системі соціальних послуг України.
2. Особливості фінансування системи надання соціальних послуг з державного бюджету.
3. Джерела фінансування системи надання соціальних послуг в Україні.
4. Фінансування системи соціальних послуг місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування.
5. Сучасний стан фінансування недержавних організацій, що надають соціальні послуги територіальним
громадам.
6. Міжнародна практика фінансування НДО в системі соціальних послуг.
7. Недержавні джерела фінансування системи соціальних послуг.
8. Кадрове забезпечення в системі надання соціальних послуг.
9. Базові фази кадрового механізму державного управління системою надання соціальних послуг.
10. Особливості функціонування науково-прикладного механізму державного управління в системі надання
соціальних послуг.
11. Напрями наукових досліджень в системі соціальних послуг.
Реалізація інструментів державного
Завдання:
управління системою соціальних
1. Сутність нормативно-правового механізму в системі соціальних послуг.
послуг в країнах Євросоюзу та
2. Нормативно-правові засади діяльності системи соціальних послуг.
сучасні зарубіжні парадигми з її
3. Міжнародні правові акти ратифіковані Україною, що мають вплив на систему соціальних послуг.
реформування
4. Рівні нормативно-правового механізму державного управління вітчизняною системою соціальних послуг.
5. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та її вплив на систему соціальних послуг.
6. Особливості систем соціальних послуг країн Євросоюзу.
7. Досвід застосування інструментів і механізмів державного управління соціальними послугами, який
напрацьовано в Євросоюзі.
8. Роль недержавних організацій в системі надання соціальних послуг в країнах Євросоюзу.
9. Міжнародний досвід оплати надання соціальних послуг державним та недержавним службам.
10.Особливості застосування тендерних закупівель соціальних послуг в країнах Євросоюзу.
Інтегральні функції інститутів в Завдання:
організаційному
механізмі 1. Сутність організаційного механізму державного управління системою надання соціальних послуг.
державного управління системою 2. Організаційний механізм державного управління з цілеспрямованого управлінського впливу на систему
соціальних послуг.
надання соціальних послуг
3. Інституційна структура інститутів системи надання соціальних послуг в Україні та їх функціональні
повноваження.
4. Гілки державної влади з управління системою надання соціальних послуг в Україні.
Сучасна модель фінансового
механізму державного управління
системою соціальних послуг та роль
кадрового, освітнього та науковоприкладного механізмів в
державному управлінні системою
соціальних послуг.

Інститути загальнодержавного та регіонального рівнів з управління системою надання соціальних послуг.
Ключові аспекти організаційного механізму державного управління системою надання соціальних послуг.
Конкурсні відбори суб’єктів з надання соціальних послуг.
Соціальне замовлення як ефективний інструмент реалізації соціальної політики на місцевому рівні та
розвитку реального міжсекторального соціального партнерства.
9. Сутність концептуальної моделі соціального замовлення надання соціальних послуг.
Стандартизація, управління якістю та Завдання:
1. Сучасні стратегії реформування системи надання соціальних послуг.
державно-громадське
співробітництво в системі надання 2. Стандартизація соціальних послуг як інструмент перевірки суб’єктів з їх надання та оцінки якості послуг.
3. Принципи дотримання суб’єктами встановлених стандартів якості соціальних послуг.
соціальних послуг
4. Сутність концептуальної моделі стандарту соціальної послуги.
5. Основні параметри стандартів соціальних послуг.
6. Сутність концептуальної моделі управління якістю в системі надання соціальних послуг на мікрорівні.
7. Зовнішній контроль за якістю соціальних послуг. .
8.
Процесний і системний підходи до управління якості соціальних послуг.
9. Сутність державно-громадського міжсекторального співробітництва з надання соціальних послуг.
Концепція модернізації системи
Завдання:
надання соціальних послуг як
1. Сутність концепції модернізації системи надання соціальних послуг.
імператив удосконалення механізмів
2. Фази реалізації Концепції модернізації системи надання соціальних послуг.
державного управління цією
3. Основні критерії модернізації системи надання соціальних послуг.
системою
4. Базові принципи модернізації системи надання соціальних послуг.
5. Вітчизняна система надання соціальних послуг та її відповідність до європейських вимог, норм і стандартів.
6. Угода про асоціацію між Україною та ЄС та її вплив на систему соціальних послуг України.
7. Сутність інформаційного механізму державного управління системою надання соціальних послуг.
8. Основні напрями реалізації інформаційного механізму державного управління системою соціальних послуг.
9. Принципи застосування державно-громадського консультування з питань надання соціальних послуг
10. Проблеми реалізації інформаційного механізму державного управління системою надання соціальних
послуг в Україні.
11. Напрями удосконалення фінансового механізму державного управління системою надання соціальних
послуг.
Удосконалення механізмів
Завдання:
державного управління системою
1. Роль кадрового забезпечення в державному управлінні системою соціальних послуг.
надання соціальних послуг
2. Планування, добір, оплата праці, стимулювання в кадровому забезпеченні системи соціальних послуг.
3. Базова та професійна компоненти навчального процесу соціальних працівників.
4. Моделі практичної підготовки Великобританії, Німеччині та Франції.
5. Стандартизація планів професійної підготовки соціальних працівників.
6. Роль науково-прикладного механізму в удосконаленні професійної підготовки фахівців для системи
соціальних послуг.
7. Напрями розроблення та реалізації державної інформаційної політики в системі надання соціальних послуг.
5.
6.
7.
8.

8. Функції автоматизованої інформаційної системи в консультуванні з громадськістю.
9. Діяльність автоматизованої інформаційної системи на загальнодержавному, регіональному, галузевому і
локальному рівнях.
Підготовка до контрольних заходів Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни «Актуальні проблеми публічного управління у сфері
соціальних послуг» подано в робочій програмі.
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Інформація про консультації
Щочетверга у листопаді-грудні 2020 року з 9:00 до 13:00 – викладач Дубич К.В
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Оцінювання знань здобувачів третього (доктор
філософії) рівня вищої освіти здійснюється за 100бальною шкалою і становить: за поточну успішність
та виконання практичних завдань – до 50 балів, за
виконання
індивідуального
науково-практичного
завдання – 20 балів; екзаменаційне випробування –
30 балів.

Оцінювання за складовими дисципліни
Самостійне заняття 1. Сучасні тенденції державного управління системою надання соціальних послуг - вітчизняний та міжнародний
досвід.
Самостійне заняття 2. Інтегральні засади державного управління системою надання соціальних послуг та шляхи удосконалення.

40 балів
40 балів

Контрольні роботи

20 балів
Усього 100 балів

Політика опанування дисципліни
Відвідування: Обов’язковими елементами навчальної роботи студентів є чіткий контроль відвідування студентами занять та виконання самостійної роботи.
Дотримання принципів академічної доброчесності: роботи виконуються аспірантом самостійно, не використовуються ідеї та ініціативи інших авторів. Однак їх
цитування повинно бути правильно оформлено (відповідно до вимог).
Умови зарахування пропущених занять: аспірант формує портфоліо, де накопичує чек-листи виконаних завдань.

