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Розділ 3. Заняття студентів заочного 

відділення 
 

 

3.1. Оглядова лекція (зміст матеріалу) 

 

Соціальна сфера: питання визначення, наукові класифікації, 

структурні складові, функціональне призначення, роль у життє-

діяльності суспільства та держави. Поняття й сутність соціальних 

послуг. Права людини на отримання соціальних послуг. 

Соціальна інфраструктура в економічному контексті та системі 

життєдіяльності суспільства. Соціальні нормативи, стандарти та 

гарантії в управлінні соціальною сферою, соціальною інфра-

структурою.  

Механізм управління соціальною сферою. Державне управління та 

фінансування соціальної сфери: теорія та нормативно-правова база в 

Україні. Структурні складові організаційно-фінансового механізму. 

Структура галузей соціальної сфери, особливості та основні 

наголоси в управлінні ними: освіта, охорона здоров’я, культура та 

мистецтво, житлово-комунальне господарство, фізична культура та 

спорт.  

 

3.2. Тематичний план семінарських занять 

 

Заняття 1. Загальні засади управління соціальною сферою 

1. Соціальна сфера як об’єкт державного регулювання 

(контрольна робота в аудиторії). 

2. Суспільні (соціальні) послуги та соціальна інфраструктура. 

3. Структура державного управління та фінансування соціальної 

сфери. 

4. Правове забезпечення управління соціальною сферою в 

Україні. 

Заняття 2. Управління основними галузями соціальної сфери 

в Україні 

1. Управління та політика у сфері освіти: загальні засади, 

правове регулювання, закордонний досвід 

2. Управління та політика у сфері охорони здоров’я: загальні 

засади, правове регулювання, закордонний досвід 

3. Управління та політика в житловій сфері: загальні засади, 

правове регулювання, закордонний досвід. 
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4. Основні проблеми розвитку соціальної сфери в Україні та 

шляхи їх розв’язання (самостійна робота в аудиторії) 

 

3.3. Погодинний план занять 
 

 

№ 

Найменування розділу, теми Кількість годин 

Лекції Групові 

Тема I Установча лекція 2  

 Загальні засади управління (менеджменту) 
у соціальній сфері 

 2 

 Управління (менеджмент) у основних 

галузях соціальної сфери в Україні 

 2 

Разом 2 4 

 

3.4. Типові варіанти сесійної ККР 

для студентів заочного відділення 

 

Варіант 1. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Зарубіжний досвід управління та 

політики у сфері освіти». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Житлова 

сфера та житлово-комунальне господарство в контексті соціальної 

політики в Україні».  

3. Практичне завдання: Законспектуйте статті Конституції України, 

у яких проголошується і гарантується право на освіту, на охорону 

здоров’я і на житло. Викласти власний погляд щодо проблем їх 

практичної реалізації. 

 

Варіант 2. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Управління та політика в 

житловій сфері за кордоном». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Проблеми 

фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні».  

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 

положення Закону України «Про прожитковий мінімум». Викладіть 

власний погляд щодо проблем їх практичної реалізації. 

 

Варіант 3. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Соціальні стандарти розвинених 

країн». 
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2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Основні 

проблеми розвитку соціальної сфери в Україні». 

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 

положення Закону України «Про основні засади державної житлової 

політики». Викладіть власний погляд щодо проблем їх практичної 

реалізації. 

 

Варіант 4. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Реформування житлової сфери в 

Україні». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Економічне 

значення розвитку соціальної сфери».  

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 

положення Закону України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я». Викладіть власний погляд щодо проблем їх 

практичної реалізації. 

 

Варіант 5. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Реформування сфери освіти в 

Україні». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Соціальна 

сфера і соціальна інфраструктура».  

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 

положення Закону України «Про житловий фонд соціального  

призначення». Викладіть власний погляд щодо проблем їх практичної 

реалізації. 

 

Варіант 6. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Політика й управління у сферах 

освіти, охорони здоров’я та житла в Швеції». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Держава і 

ринок у соціальній сфері».  

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 

соціальні положення Закону України «Про Загальнодержавну програму 

підтримки молоді на 2004-2008 рр.». Викладіть власний погляд щодо 

проблем їх практичної реалізації. 
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Варіант 7. 
 

1. Напишіть реферат на тему «Реформування сфери охорони 
здоров’я в Україні». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Бюджетне 
фінансування соціальної сфери».  

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 
положення Закону України «Про основи житлової політики у сфері 
регулювання плати за утримання житла та надання комунальних 
послуг». Викладіть власний погляд щодо проблем їх практичної 
реалізації. 

 

Варіант 8. 
 

1. Напишіть реферат на тему: «Фінансування соціальної сфери за 
кордоном». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Соціальний 
захист населення у житловій сфері».  

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 
положення Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту». 
Викладіть власний погляд щодо проблем їх практичної реалізації. 

 

Варіант 9. 
 

1. Напишіть реферат на тему: «Зарубіжний досвід охорони 
здоров’я та медичного страхування». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Система 
органів державного управління соціальною сферою в Україні». 

3. Практичне завдання: Опрацювати та законспектувати основні 
положення Закону України «Про Загальнодержавну програму реформу-
вання і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-
2010 роки». Викласти власний погляд щодо проблем їх практичної 
реалізації. 

 

Варіант 10. 
 

1. Напишіть реферат на тему: «Інвестування в соціальну сферу як 
в людський капітал». 

2. Розкрийте зміст питання в письмовій доповіді: «Роль 
соціальної сфери в життєдіяльності суспільства». 

3. Практичне завдання: Опрацюйте та законспектуйте основні 
положення Указу Президента України «Про заходи щодо подолання 
демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України» 
(2007). Викладіть власний погляд щодо проблем їх практичної реалізації. 
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Питання до заліку 

 

1. Поняття та сутність соціальної сфери. 

2. Соціологічний і галузевий підходи до соціальної сфери. 

3. Структура соціальної сфери. 

4. Роль соціальної сфери в життєдіяльності суспільства. 

5. Конституційні права як головні орієнтири управління соціальною 

сферою. 

6. Сутність та основні види суспільних (соціальних) послуг населенню. 

7. Проблема доступності суспільних (соціальних) послуг. 

8. Економічне значення суспільних (соціальних) послуг. 

9. Соціальний захист окремих категорій населення у сфері  

суспільних (соціальних) послуг. 

10. Еволюція управління соціальною сферою в країнах із ринковою 

економікою. 

11. Соціальна сфера в Україні у перехідний період. 

12. Соціальна сфера як модель змішаної економіки. 

13. Проблема співвідношення держави і ринку в соціальній сфері. 

14. Головні причини та показники кризи соціальної сфери в Україні. 

15. Приватизація та комерціалізація об’єктів соціальної сфери: «за» і 

«проти». 

16. Соціальна інфраструктура як організаційна основа соціальної 

сфери. 

17. Економічні та соціальні особливості соціальної інфраструктури. 

18. Класифікація соціальної інфраструктури. 

19. Функціональні блоки соціальної інфраструктури. 

20. Індикатори та оцінки розвитку соціальної інфраструктури. 

21. Соціальна інфраструктура підприємств та її значення. 

22. Принципи, цілі й завдання державного управління соціальною 

сферою. 

23. Управління соціальною сферою і соціальна політика. 

24. Моделі соціальної політики: світовий досвід. 

25. Програмно-цільове управління соціальною сферою. 

26. Структура державного управління соціальною сферою. 

27. Органи державного управління соціальною сферою в Україні. 

28. Правове забезпечення соціальної сфери в Україні. 

29. Соціальні зобов’язання держави та соціальний бюджет. 

30. Моделі фінансування соціальної сфери та їх політичне підґрунтя. 

31. Джерела, методи та канали фінансування соціальної сфери. 

32. Комплексна модель фінансування соціальної сфери за М. Казновою. 

33. Система держбюджетного фінансування соціальної сфери в Україні. 
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34. Соціальні стандарти й нормативи в управлінні соціальною сферою. 

35. Проблеми фінансування соціальної сфери в Україні. 

36. Здоров’я як суспільний феномен та основні способи його  

підтримки. 

37. Менеджмент у сфері охорони здоров’я в Україні: концептуальні 

засади та правове регулювання. 

38. Сучасні системи охорони здоров’я розвинених країн. 

39. Страхова медицина: організація та управління. 

40. Приватна медицина та її соціальне регулювання. 

41. Сучасне становище та проблеми реформування сфери охорони 

здоров’я в Україні. 

42. Менеджмент сфери освіти в Україні: концептуальні засади та 

правове регулювання. 

43. Управління освітою в розвинених країнах. 

44. Основні завдання та напрями розвитку сфери освіти в Україні. 

45. Менеджмент у сфері житла і житлово-комунальних послуг в 

Україні: концептуальні засади та правове регулювання. 

46. Житлове будівництво та соціальне регулювання ринку житла. 

47. Соціальний захист населення на ринку житла. 

48. Субсидії по оплаті житлово-комунальних послуг. 

49. Роль держави, громади та ринку у сфері житлово-комунальних: 

теоретичні засади. 

50. Проблеми визначення тарифів на житлово-комунальні послуги 

населенню. 

51. Проблеми та шляхи реформування житлово-комунальної сфери в 

Україні. 

52. Основні галузі сфери культури в Україні та проблеми їх розвитку. 

53. Менеджмент у сфері культури і мистецтва в Україні: концептуальні 

засади та правове регулювання. 

54. Стан і напрями реформування сфери культури і мистецтва в 

Україні. 

55. Проблеми комерціалізації сфери культури і мистецтва. 

56. Зарубіжній досвід управління у сфері культури і мистецтва. 

57. Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту в Україні: 

концептуальні засади та правове регулювання. 

58. Система послуг та відносин у сфері фізичної культури і спорту. 

59. Проблеми комерціалізації сфери фізичної культури і спорту в 

Україні. 

60. Проблеми розвитку фізичної культури і спорту в Україні. 

 


