




1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 8 / 240 

Курс 3  

Семестр 5-6  

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
8 

Обсяг кредитів 8  

Обсяг годин, в тому числі: 240  

Аудиторні 112  

Модульний контроль 16  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 82  

Форма семестрового контролю залік, екзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Актуальні проблеми соціально-

гуманітарного знання» полягає у допомозі студентам сформувати світоглядні 

основи теоретично-наукового мислення та філософської культури 

світорозуміння в контексті сучасних потреб вищої школи й актуальних завдань 

університетської освіти. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

оволодіти наступними компетентностями: 
ЗК-04 Управління людьми. Навички роботи у групі, розподіл функцій в 

колективній роботі; здатність впливати на людей задля отримання 

бажаного результату; здатність розуміти людей; здатність динамічно 

вирішувати складні управлінські завдання. 

ЗК-06 Емоційний інтелект.  Здатність відчувати емоційні стани, почуття, 

потреби і цінності інших людей; здатність ефективно керувати своєю 

емоційною сферою; здатність відчувати і розуміти соціальні відносини: 

взаємодопомога, терплячість, витримка і доброзичливість, їх важливість. 

ЗК-09 Ведення переговорів (мовно-текстологічна здатність). Здатність до 

поетапного досягнення згоди між партнерами при наявності 

суперечливих інтересів; здатність виокремити та відтворити смислову 

структуру тексту, оцінити послідовність та валідність аргументації, 

виділити продуктивні ідеї; здатність використовувати (як усно, так і 

письмово) державну мову в усіх сферах суспільного життя, зокрема у 

професійному спілкуванні, читати фахову літературу англійською мовою. 

ФК-11 Навички в організаційно-управлінській діяльності. Здатність 

застосовувати навички організації та проведення дискусій; вміння 

використовувати базові філософські знання в процесі прийняття 

управлінських рішень; здатність до планування, організації та 

управління своєю професійною діяльністю і роботою різних колективів; 

володіння навичками підготовки службових документів і ведення 

ділового листування. 

ДФК-01 Для тематичної спеціалізації «Аналітика соціальних процесів». 

Навички формування поглибленого розуміння соціальних процесів 

у сучасному суспільстві та моделювання сучасними науковими методами 

конструктів для досліджень соціальної структури і суспільних 

трансформацій, що передбачено навчальним планом в рамках зазначеної 

спеціалізації.   

 

3. Результати навчання за дисципліною  
ПРН-05-з Здатність критично аналізувати, оцінювати та застосовувати знання в 

контексті професійної діяльності. 

ПРН-01-с Здатність продемонструвати знання та розуміння сутності та принципів 

розвитку лідерських якостей та моделей поведінки, ключових понять, що 

відносяться до лідерства, впливу та змінам в організації. 

ДПРН-03 Для тематичної спеціалізації «Аналітика політичних процесів». Здатність 

організувати експертне супроводження рішень, та способів оцінки 

суспільної проблеми для політичного актора. 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план  

 

1 семестр 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом у тому числі 

л пр с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. «Соціальне управління»: підставові 

засади та теоретичні  поняття 

9 2 2 5 

Тема 2. Моделі та структура соціального 

управління 

11 2 4 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 1 22 4 6 10 

Змістовий модуль 2. Етичні засади європейської соціальності 

Тема 3. Культурно-історичні та етичні 

передумови сучасного соціального 

управління 

11 2 4 5 

Тема 4. Дискурс влади в період модерну 11 2 4 5 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 2 24 4 8 10 

Змістовий модуль 3.  

Тема 5. Метафізичні засади соціального 

управління 

11 2 4 5 

Тема 6. Постметафізичні засади соціального 

управління 

22 4 8 10 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 3 35 6 12 15 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Національна та космополітична 

держава 

18 4 4 10 

Тема 8. Особливості суспільства та 

спільноти 

19 4 4 11 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 4 39 8 8 21 

Разом годин 120 22 34 56 

 



2 семестр 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

разом у тому числі 

л пр с.р. 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Крос-культурні виміри управління 9 2 4 3 

Тема 2. Дослідження цінностей культури та 

їх соціальна значимість в менеджменті: 

дослідження Г.Хофштеде 

9 2 4 3 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 1 20 4 8 6 

Змістовий модуль 2. 

Тема 3. Крос-культурні дослідження: М. 

Тромпенаарс та Н.Луман 

9 2 4 3 

Тема 4. Цінності як чинник формування 

стилю керівництва 

9 2 4 3 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 2 20 4 8 6 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Роль досягнень та цінностей у 

соціальному управлінні 
9 2 4 3 

Тема 6. Національні та глобальні моделі 

менеджменту 
11 2 6 3 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 3 22 6 10 6 

Змістовий модуль 4. 

Тема 7. Формальний і неформальний вимір 

соціального управління 
12 4 4 4 

Тема 8. Комунікація як соціальний чинник 

національного та глобального менеджменту 

14 4 6 4 

Модульний контроль 2 

Разом за змістовим модулем 4 28 8 10 8 

Семестровий контроль 30  

Разом годин 120 20 36 26 

Всього 240 42 70 82 

 



5. Програма навчальної дисципліни 

 

1 семестр 
 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. «Соціальне управління»: підставові засади та теоретичні  поняття 

«Соціальне управління» як складова світового і європейського простору: 

порівняльний аналіз з іншими дисциплінами, перспективи розвитку.  

Теорія соціального управління в Європі та Україні.  Культурно-історичні 

засади соціального управління. Об’єкт та предмет політичного управління. 

Завдання щодо  соціального управління у контексті вимог Болонського 

процесу. 

 

Тема 2. Моделі та структура соціального управління 

Концептуальні моделі соціального управління: шляхи та перспективи 

розвитку. «Соціальне управління»  на тлі політичних процесів в Україні та 

пошук  функціональних і нормативних засад, що регламентують 

функціонування цієї науки в Україні.  

Структура системи соціального управління. Система стандартів. Зв’язок 

соціального управління з політичним менеджментом. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 3. Культурно-історичні та етичні передумови сучасного соціального 

управління 

Функціональні та етичні засади соціального управління. Управління та 

влада як уособлення різних онтологій. Гуманістичний етос та формування 

дотримання блага  в спільнотах versus  соціальні ієрархії. Критика  

Г.В.Ф.Гегелем та К.Попером платонівської держави як уособлення 

тоталітарних та неефективних форм соціального управління. Порівняльний 

аналіз  соціального управління у Платона та Аристотеля. Трансформація 

платонівських ідей в церковне вчення про владу та її історичне значення. 

Релігійний абсолютизм. Церков як держава. Розподіл держави і церкви як носіїв 

влади і соціального управління. Августін про два Града. 

 

Тема 4. Дискурс влади в період модерну 

Обґрунтування  ідея розподілу влад . Теорія політичної та релігійної 

влади в суспільстві. Концептуалізація схеми влада-посередник - підданий. 

Соціальна структура влади в контексті ідей Де Бонольда. М.Лютера. 

Ж.Кальвіна. та Т.Гоббса. Подолання  концепту про два царства та політичний 

монотеїзм. Секуляризована держава та економічне суспільство в добу 1 

модерну. Економічне обґрунтування держави. Пітер Козловскі. Формування 

ліберальної парадигми соціального управління. Ринок як універсальний 



механізм соціального управління. А.Сміт і шотландська школа. Держава і 

соціальне управління І.Канта. Деонтологічна етика та правова держава. 

 

 

Змістовий модуль 3. 

 

Тема 5. Метафізичні засади соціального управління 

Метафізична полеміка  І Канта з «камералістами». Кант і проблема 

ефективності соціального управління. Кант і соціальна держава. Критика 

соціального патерналізму. Роль етичних засад в соціальному управління. 

Проблема «Паноптікума» як безособової влади в індустріальному суспільстві. 

Суверена влада та ринкове суспільство. Б.Мендевіль. Г.В.Ф Гегель і його теорія 

правової держави.  

 

Тема 6. Постметафізичні засади соціального управління 

Порівняння ідейного поля 1 модерну з сучасними теоретичними 

концептами. Ринкове суспільство і мінімальна держава. Неолібералізм  та 

постметафізичні виміри соціального управління. Ринок і політична угода як 

засновані на консенсусі механізми координації сучасного суспільства. 

 

Змістовий модуль 4. 

 

Тема 7. Національна та космополітична держава 

Обґрунтування національного суверенітету і національної держави. Збіг 

кордонів. Національна відмінність внутрішнього і зовнішнього. Політичне 

членство як задане та ексклюзивне. Осмислення соціальної нерівності  в 

національно державних рамках. 

 

Тема 8. Особливості суспільства та спільноти 

Спільноти та суспільство (Ф.Тьоніс). Механічна та органічна солідарність 

(Е.Дюркгайм). Поняття обов’язку в міських громадах доби модерну. 

Співвідношення трансцендентного та іманентного, ідеального та реального в 

модерному управління. Формально-інструментальна раціональність(М.Вебер) 

як базова засада розвитку соціального управління. Від ієрархічної спільноти до 

раціонально влаштованої громади. Стратегічна раціональність в управлінні. 

Специфіка раціональності в національній та космополітичній державі. Ризики в 

національній та космополітичних державах. 

 

2 семестр 
 

Змістовий модуль 1.  

 

Тема 1. Крос-культурні виміри управління 
Обґрунтування культурних відмінностей між різними версіями 

соціального управління. Системний підхід до культури Д. Льюіса. Взаємозвязок 



між культурною різницею і створенням базових кластерів. Класифікація 

Льюіса. Моноактивні культури і формування відповідного стилю управління. 

Орієнтація на стратегічні та чітко визначені завдання управління. Поліактивні 

культури. Відсутність чіткої раціональності в управління. Реактивні культури. 

Існування між стратегічним та тактичним плануванням. Вмінння слухати і 

проводити діалог між владою та громадянським суспільством. Класифікація 

культур у відповідності до типів менеджменту. Кореляція між 

інтровертивними, екстравертивними, змішаними культурами і формуванням 

типів  менеджменту. Ставлення до делегування повноважень. 

Цілераціональність та ціннісна раціональність. Культурні цінності 

менеджменту. 

 

Тема 2. Дослідження цінностей культури та їх соціальна значимість в 

менеджменті: дослідження Г.Хофштеде 

Індекси цінностей культури та формування полікультурних підходів в 

менеджменті. Індекси культури. Проблема дистанції влади та бажані стилі 

керівництва. Проблема ієрархії та ставлення до іновацій. Аналіз суспільств в 

яких дистанція влади є значною і формування моделей клієнтальних суспільств. 

Формування і розвиток демократичних суспільств. Невелика дистанція влади та 

формування мерітократії. Відносини між керівниками і підлеглими в різних 

культурних традиціях.  Індекс невизначеності в демократичних  і 

недемократичних культурах. Ставлення до невизначеності в різних типах 

менеджменту. Ставлення до невизначеності в європейських та азійських версіях 

менеджменту. Ставлення до невизначеності в англосаксонських та 

континуальних традиціях менеджменту . Індекс індивідуалізму в 

європейському менеджменті. Індекс комунітаризму. Зміна в організаційній 

поведінці в залежності від індивідуалізму та комунітаризму. Роль маскулінізму 

в соціальному управлінні. 

 

Змістовий модуль 2. 

 

Тема 3. Крос-культурні дослідження: М. Тромпенаарс та Н.Луман 
Універсалізм та спеціалізація в менеджменті. Пріорітет правильності 

загально- теоретичних підходів versus культурних контексті в менеджменті та 

важливості індивідуальних практичних обставин. Нейтральні та емоційні 

культури та їх роль в формуванні культури менеджменту. Спеціальні та 

дифузні стратегії соціального менеджменту. Приватні та публічні простори 

соціального управління. Стратегія досягнень та стратегія належності до певної 

культурної традиції в менеджменті. Роль часової константи в державному 

управлінні. Проблема системи і довкілля в соціальному управлінні. Специфіка 

комунікації в соціальному управління в добу модерну та постмодерну. 

 

Тема 4. Цінності як чинник формування стилю керівництва 
Цілепокладання та морально-нормативні засади в менеджменті. 

Порівняння ролі цінностей в управлінні в США( ціннісна орієнтація та 



ефективність та зростання прибутку), Індії( орієнтація на стабільність 

організації та підтримання її успішності в межах солідаризму) та Австралії.( 

домінантне завдання менеджменту на н підтримання морально-нормативного 

балансу  в колективі)Роль цінностей в європейських та азійських моделях 

менеджменту. Цінності в скандинавській моделі управління.  

 

Змістовий модуль 3. 

Тема 5. Роль досягнень та цінностей у соціальному управлінні 

Роль праці, досягнень, творчості та успіху в соціальному управлінні. Роль 

безпеки, індивідуальності, незалежності, грошей в культурі соціального 

управління. Взаємозв’язок між цінностями та потребами менеджерів в 

культурних традиціях російського, шведського, японського та голландського 

менеджменту. Цінності безпеки та самореалізації менеджера  в різних 

культурних контекстах. Картина світу в різних традиціях менеджменту. 

Ставлення до ризиків в різних моделях соціального управління. Культура 

досягнень в дослідженнях Річмена на Фармера. Специфіка карьерних шляхів  в 

сучасному менеджменті. Специфіка повсякденного та ділового спілкування. 

Стилі прийняття рішень. 

 

Тема 6. Національні та глобальні моделі менеджменту 

Централізовані та децентралізовані моделі управління. Американська 

національна система менеджменту та її  соціальні критерії. Специфіка 

японської національної моделі менеджменту. Самовіддача менеджера та його 

відданість організації. Вплив домодерних та модерних вимірів в соціальному 

управлінні США, Японії, Британії, Німеччини. Роль освіти в сучасному 

менеджменті. Стимулювання професійної підготовки та компетентності в 

національних моделях управління. Компаративний аналіз різних національних 

моделей менеджменту. 

 

Змістовий модуль 4. 

 

Тема 7. Формальний і неформальний вимір соціального управління 

Проблема відповідальності та орієнтація на якість менеджменту та 

групову організацію роботи в колективі. Взаємозв’язок формальних та 

неформальних вимірів в управлінні. Роль індивідуалізму та дистанціювання 

людей в управлінських командах. Проблема людяності в менеджменті. 

 

Тема 8. Комунікація як соціальний чинник національного та глобального 

менеджменту 

Проблемі міжнаціональної комунікації в сучасному менеджменті. Роль 

діалогу та авторитарної моделі прийняття рішень в національному та 

глобальному світі. Роль ділового та неформального стилю комунікації в 

переговорах. Комунікація як інструмент соціальної мотивації в соціальному 

менеджменті. Роль професійно-функціонального, морального та гендерного 

аспектів в комунікації. Роль комунікації як пошуку найкращого аргументу в 



ділових перемовинах. Етика відповідальності та безвідповідальності в сучасних 

стратегіях глобального менеджменту. Чинник комунікації в формуванні 

сучасної мережевої культури менеджменту. Інваріанти управління в сучасному 

глобальному світі. 



6. Контроль навчальних досягнень  

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

1 семестр 
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Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 3 3 4 4 

2 
Відвідування практичних 

занять 
1 3 3 4 4 6 6 4 4 

3 
Робота на практичних 

заняттях  
10 3 30 4 40 6 60 4 40 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 2 10 2 10 2 10 2 10 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 70 - 81 - 104 - 83 

Кількість балів 338 

Коефіцієнт 100/338=0,295 

 

 



2 семестр 

 

№ 

з/

п 

Вид діяльності студента 
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1 Відвідування лекцій 1 2 2 2 2 2 2 4 4 

2 
Відвідування практичних 

занять 
1 3 4 4 4 5 5 5 5 

3 
Робота на практичних 

заняттях  
10 3 40 4 40 5 50 4 50 

4 
Виконання завдань для 

самостійної роботи  
5 2 10 2 10 2 10 2 10 

5 
Виконання модульної 

контрольної роботи 
25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом - - 81 - 81 - 92 - 94 

Кількість балів 348 

Коефіцієнт 60/348=0,172 

 



6.2  Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

Самостійна робота – один з основних засобів оволодіння навчальним 

матеріалом. Упровадження в практику навчальної програми різноманітних 

форм самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу 

шляхом подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у 

взаємозв’язку теорії та практики. 

Мета самостійної роботи студентів:  

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності 

студентів;  

- формування умінь і навичок самостійної розумової праці;  

- розвиток морально-вольових зусиль;  

- формування в студентів потреби безперервного самостійного 

поповнення знань як необхідної умови професійного становлення.  

Завдання самостійної роботи студентів: 

 - навчання студентів самостійно працювати з різними джерелами 

інформації;  

- творче сприйняття і осмислення навчального матеріалу;  

- формування навичок щоденної навчальної самостійної роботи. 

Зміст самостійної роботи полягає в таких положеннях: 

– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 

тем; 

– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 

засвоєння програмного матеріалу; 

– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 

– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 

наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 

проблем або прогнозів за обраною тематикою; 

– презентація та захист результатів виконання вибіркового 

дослідницького завдання. 

Самостійна робота студентів повинна забезпечити:  

- системність знань та засобів навчання;  

- володіння розумовими процесами;  

- мобільність і критичність мислення;  

- володіння засобами обробки інформації;  

- здібність до творчої праці. 

 

 Критерії оцінювання – кожна робота оцінюється у 5 балів. 

№ 

з/п 
Критерії оцінювання роботи 

Максимальна 

кількість балів 

1 Глибина і повнота розкриття завдань 2 бали 

2 Повнота використання рекомендованої літератури 1 бали 

3 Обґрунтування висновків 0,5 бали 



4 Грамотність, стиль викладу, оформлення роботи 1 бал 

5 Обсяг виконаної роботи 0,5 бал 

 

 

1 семестр 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль 1.  10 10 

1 

В контексті першої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

2 

В контексті другої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

Змістовий модуль 2.  10 10 

3 

В контексті третьої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

4 

В контексті четвертої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

Змістовий модуль 3.  15 10 

5 

В контексті п'ятої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

5 5 

6 

В контексті шостої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

10 5 

Змістовий модуль 4. 21 10 

8 

В контексті сьомої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

10 10 

9 

В контексті восьмої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

11 11 

Разом 56 40 

 



2 семестр 

 

№ 

з/п Назва теми 
Кількість 

годин 
Бали 

Змістовий модуль 1.  6 10 

1 

В контексті першої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

2 

В контексті другої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

Змістовий модуль 2.  6 10 

3 

В контексті третьої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

4 

В контексті четвертої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

Змістовий модуль 3.  6 10 

5 

В контексті п'ятої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

6 

В контексті шостої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

3 5 

Змістовий модуль 4. 8 10 

8 

В контексті сьомої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

4 10 

9 

В контексті восьмої теми студенти, використовуючи 

рекомендовану літературу, повинні самостійно опрацювати 

першоджерела за заявленою тематикою. 

4 11 

Разом 26 40 

 

 



6.3  Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

 

Навчальні досягнення студентів з дисципліни оцінюються за модульно-

рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип поопераційної 

звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 

оцінювання рівня знань, умінь та навичок, розширення кількості підсумкових 

балів до 100. 

Оцінка за кожний змістовий модуль включає бали за поточну роботу 

студента на семінарських заняттях, за виконання індивідуальних самостійних 

завдань, за модульну контрольну роботу. Виконання модульних контрольних 

робіт здійснюється в електронному вигляді або з використанням роздрукованих 

завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється після завершення 

вивчення навчального матеріалу змістового модуля. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

а) Методи усного контролю: робота в малих групах, інтерактивні 

презентації, індивідуальний контроль, брифінг, дискусія, розгляд 

проблемних питань, фронтальне (комбіноване) усне опитування, 

колоквіум, ігрові ситуації, контрольна співбесіда з проблеми модуля, 

тренінг, підбір власної бібліотеки, складання тез. 

б) Методи письмового контролю: вхідні тести, соціопедагогічний 

практикум, контрольна робота, розробка графіків, таблиць, схем, діаграм, 

презентація соціального проекту, міні-диктант з визначення термінів, 

контрольна робота, творчі (дослідницькі) завдання, підготовка письмових 

відповідей на проблемні питання. 

в) Комп’ютерного (дистанційного) контролю: мережеве навчання, 

консультаційного форуму, практичних робіт в асинхронному режимі, 

навчального проекту (моделювання політичного процесу чи явища) в 

синхронному режимі, хмарні технології, заняття з представленням  знань 

та умінь моделі кореспондентського навчання, проект з залученням 

SMART- технологій. 

г) Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти 

дисципліни (п. 7), де зазначено види контролю і кількість балів за видами. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано 

нижче у таблицях.  

 



6.4  Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

- Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік. Методи письмового контролю: модульне 

письмове тестування; підсумкове письмове тестування, реферат.  

- Комп’ютерного контролю: тестові програми.  

- Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 

заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 

вимог: 

- систематичність відвідування занять; 

- своєчасність виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- повний обсяг їх виконання;  

- якість виконання навчальних і індивідуальних завдань;  

- самостійність виконання;  

- творчий підхід у виконанні завдань;  

- ініціативність у навчальній діяльності; 

- виконання тестових завдань. 

 

6.5 Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю  

 

1. Визначте предмет і базові завдання сучасного соціального управління. 

2. Обґрунтуйте роль історичного минулого та сучасності в формулюванні 

завдань соціального управління. 

3. Доведіть зв'язок соціального управління з поточними політичними 

процесами. 

4. Окресліть  завдання соціального управління в Європі та Україні. 

5. Надайте дефініцію об’єкту та предмету сучасного соціального 

управління. 

6. Обґрунтуйте кореляцію між специфікою соціального управління та 

політичними процесами. 

7. В чому полягають сучасні завдання соціального менеджменту як 

теоретичної дисципліни. 

8. Обґрунтуйте зв'язок соціального менеджменту з іншими соціальними 

дисциплінами. 

9. Обґрунтуйте важливість проблематики соціального менеджменту для 

сучасного громадянського суспільства. 



10. Завдання соціального управління в освіті в контексті болонського 

процесу. 

11. Розкрийте роль функціональних та етичних засад в соціальному 

управлінні. 

12. Обґрунтуйте значимість культурно-історичних чинників в соціальному 

менеджменті. 

13. Визначте відмінності в поглядах на соціальне управління Платона та 

Аристотеля 

14. Надайте концептуалізацію теоретичного зв’язку між «Ідеями» Платона 

про ідеальну державу та церковним вченням про владу в  добу Середньовіччя. 

15. Обґрунтуйте валідність критики Поппером платонівської теорії 

»ідеальної держави. 

16. Доведіть важливість етосу «спільного блага» для формування сучасних 

стратегій соціального управління 

17. Визначте важливість індивідуальних та колективних чинників в 

формування соціальних засад управління. 

18. В чому полягає важливість ідей Блаженого Августіна для формування 

європейського концепту соціального управління. 

19. В чому полягають функціональні  завдання соціального управління в 

домодерний час. 

20. Обґрунтуйте загрози тоталітарних практик в соціальному управлінні. 

21. Розкрийте значення ідеї розподілу влад  для модерного соціального 

управління. 

22. Обґрунтуйте теоретичні та практичні наслідки  застосування схеми влада 

– посередник - підданий для  соціальної трансформації суспільства. 

23. Визначте  важливість ідей  Де Бональда в формуванні теоретичного 

дискурсу влади. 

24. Обґрунтуйте важливість концепту М.Лютера в розвитку принципу 

індивідуалізму в соціальному управлінні. 

25. Окресліть значення ідей Ж.Кальвіна в формуванні протестантських 

стратегій соціального менеджменту 

26. Дослідіть важливість ідей Т.Гоббса  та його розвідки  «Левіафан» в 

формуванні поглядів на  модерну державу. 

27. В чому, на ваш погляд, полягають завдання секуляризованої держави в 

період 1 модерну. 

28. Обґрунтуйте погляди П. Козловскі щодо  економічних  виміри розвитку 

держави. 

29. Розкрийте ліберальні виміри соціального управління. 



30. Доведіть роль ринку як універсального механізму соціального управління 

доби модерну. 

31. Розкрийте роль І.Канта в формуванні ефективних стратегій соціального 

управління. 

32. Визначте роль етичних засад в соціальному управлінні. 

33. Концептуалізуйте погляди І.Канта на соціальну державу. 

34. Надайте квінтесенцію критики  патерналізму в сучасному  соціальному 

управлінні. 

35. В чому полягає небезпека «Паноптікуму» як моделі безособової влади. 

36. Розкрийте суть поглядів Б. Мендевіля на ринкове суспільство і роль 

влади в ньому. 

37. Надайте порівняння соціального управління в період 1 і 2 модерну. 

38. Обґрунтуйте значення роботи «Філософія права» Г.В.Ф.Гегеля та її вплив 

на соціальне управління в 1 і 2 модерні. 

39. В чому полягають управлінські завдання «мінімальної держави». 

40. Визначте специфіку «постметафізичних засад» і соціальному управлінні. 

41. Визначить передумови появи національної держави. 

42. Обґрунтуйте значення національного суверенітету для процесів 

соціального управління. 

43. Окресліть виміри соціальної нерівності в національній державі. 

44. Яку роль в осмисленні національної  держави відіграє поняття М. Вебера 

«розчаклування світу». 

45. Надайте пояснення  актуальності існування в сучасному світі поняття « 

космополітична держава». 

46. В чому полягає методологічне обґрунтування  концепту космополітизму. 

47. Яким чином космополітизм сприяє сучасній політичній «agenda» 

48. Розкрийте головні ідеї роботи У.Бека «Влада і контрвлада у добу 

глобалізації». 

49. В чому полягає сенс поняття У.Бека « суспільство ризику» . 

50. В чому полягає сенс аргументів на користь  національної та 

космополітичної держави. 

51. Обґрунтуйте важливість культурних відмінностей для формування  

сучасних моделей соціального управління. 

52. Занотуйте головні  ідеї Д.Люїса в формуванні сучасного стилю 

соціального управління. 

53. Визначте роль цілераціональності та ціннісної раціональності в розвитку 

сучасного соціального управління. 

54. Надайте класифікацію культур у відповідності до різних типів 

менеджменту. 



55. Знайдіть, а в чому полягає відмінність між моноактивними та  

поліактивними версіями менеджменту. 

56. Сформулюйте стратегічні завдання сучасного соціального управління. 

57. Обґрунтуйте вплив інтровертивних та екстравертивних культур в 

формуванні сучасних стратегій соціального менеджменту. 

58. Який вплив громадянського суспільства на формування соціального 

управління. 

59. Які соціальні та культурні цінності домінують в сучасному 

національному та глобальному управлінні. 

60. Визначте роль стратегічного планування в сучасному менеджменті 

6.6  Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 балів 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 балів 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 балів 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимийрівень знань (умінь)  

FX 35-59 балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання – 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що 

вимагає повторного вивчення дисципліни  

 



 

7. Навчально-методична картка дисципліни  

 

1 семестр 

 

Разом: 120 год., лекції – 22год., семінарські – 34год., самостійна робота – 56 

год., модульний контроль – 8 год. 

  

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний 

модуль IV 

Кількість балів за 

модуль 70 81 104 83 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 2 2 2 

Бали за роботу на 

практичному 

10 20 20 20 20 40 20 20 

Бали за 

відвідування 

практичних 

1 2 2 2 2 4 2 2 

Бали за 

самостійну роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. контроль 
Залік 

 

 



2 семестр 

 

Разом: 120 год., лекції – 20год., семінарські – 36год., самостійна робота – 26 

год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 

 

  

Модуль Змістовний 

модуль І 

Змістовний 

модуль ІІ 

Змістовний 

модуль III 

Змістовний 

модуль IV 

Кількість балів за 

модуль 81 81 92 94 

Лекції Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

Бали за 

відвідування 

лекцій 

1 1 1 1 1 1 2 2 

Бали за роботу на 

практичному 

20 20 20 20 20 30 20 30 

Бали за 

відвідування 

практичних 

2 2 2 2 2 3 2 3 

Бали за 

самостійну роботу 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Види поточного 

контролю 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(25 балів) 

Підсум. контроль 
Екзамен (40 балів) 
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