
Інформаційна довідка 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна СОЦІАЛЬНА Й ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ОРГАНІВ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

2. Код:  

3. Тип: вибіркова 

4. Рівень: третій (освітньо-науковий) 

5. Семестр, в якому викладається: 3-й 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): Самойленко І.О. 
8. Результати навчання: студенти мають здатність визначати стратегічні та поточні цілі державного 

управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств; здатність 

прогнозувати наслідки та аналізувати зміст державної політики у різних сферах суспільного життя. 

9. Дисципліни, на які спирається: державна інформаційна політика, філософія, правова регламентація 

публічного управління та адміністрування. 

10.  Зміст:      ЗМ 1. Теоретико-методологічні основи соціального розвитку 

         ЗМ 2. Діагностика соціального розвитку 

11.  Форми та методи навчання: Денна та заочна. Словесні, наочні, практичні, репродуктивні 

(пояснювально-ілюстративні). Розв’язок задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.  

12.  Мова навчання: українська 

 

Информационная справка 
1. Вид и название: учебная дисциплина СОЦИАЛЬНАЯ И ГУМАНИТАРНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

2. Код: 

3. Тип: выборочная  

4. Уровень: третий (образовательно-научный) 

5. Семестр, в котором излагается: 3-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель): Самойленко И.А. 

8. Результаты обучения: студенты должны уметь  определять стратегические и текущие цели государственного 

управления с учетом требований современных проблем развития страны, региона и отдельных предприятий; 

уметь прогнозировать последствия и анализировать содержание государственной политики в различных сферах 
общественной жизни. 

9. Дисциплины, на которые опирается: государственная информационная политика, философия, правовая 

регламентация публичного управления и администрирования.  

10. Содержание:  СМ 1. Теоретико-методологические основы социального развития 

     СМ 2. Диагностика социального развития 

11. Формы и методы обучения: Дневная и заочная. Словесные, наглядные, практические, репродуктивные 

(объяснительно-иллюстративные). Решение задач. Конспектирования лекций. Самостоятельная работа. 

12. Язык обучения: украинский 

 

 

Information reference 
1. Type and title: navchalna distsiplіna  SOCIAL AND HUMANITARIAN POLICY OF LOCAL SELF-

GOVERNMENT BODIES 

2. Code: 

3. Type: selective 

4. Level: the third (educational-scientific) 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

7. Name of lecturer(s): Samoilenko І.O. 

8. Learning outcomes: Students should be able to determine the strategic and current goals of public administration, taking 

into account the requirements of modern development problems of the country, the region and individual enterprises; Be 

able to predict the consequences and analyze the content of public policy in various spheres of public life. 

9. Disciplines are based on: state information policy, philosophy, legal regulation of public administration and 
administration. 

10. Contents:   ZM 1. Theoretical and methodological foundations of social development 

ZM 2. Diagnostics of social development 

11. Teaching forms and methods: Denna that correspondence. Slovesnі, naochnі, praktichnі, reproduktivnі 

(poyasnyuvalno-іlyustrativnі). Rozv'yazok tasks. Konspektuvannya lektsіy. Samostіyna robot. 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 


