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Спеціальність 

«Публічне управління та адміністрування»

спеціалізація

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ 

СОЦІАЛЬНОГО І ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Національної академії державного управління
при Президентові України



комплекс заходів державного та 

недержавного характеру, 

спрямованих на виявлення, 

задоволення і  узгодження 

потреб та інтересів громадян, 

соціальних груп, 

територіальних громад.
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підготовка високопрофесійних фахівців, 

здатних забезпечити планування 

і розробку відповідних викликам часу 

управлінських рішень 

щодо формування та реалізації ефективної 

і результативної публічної політики 

у сфері соціального і гуманітарного розвитку.

Місія

ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 

І ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ



ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО 

І ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ

ПРЕДМЕТ 

ВИВЧЕННЯ
Теоретико-

методологічні засади, 

основні механізми та 

пріоритети публічної 

політики у сфері 

соціального і 

гуманітарного 

розвитку 

в контексті 

євроінтеграційного 

вибору України 

Суспільні відносини, 

процеси життєдіяльності 

соціуму, що безпосередньо 

чи опосередковано 

впливають на 

формування соціальної 

безпеки людини, 

задоволення нею власних 

соціальних потреб та 

інтересів, освоєння і 

створення соціальних 

цінностей. 

Теоретико-

прикладні засади  

державно-

громадянського 

партнерства, його

принципи, функції, 

структури та моделі

Особливості  

формування етнічної та 

національної 

ідентичності; 

концептуальні засади та 

основні пріоритети 

визначення 

геополітичних 

пріоритетів України



ОЧІКУВАНІ МІСЦЯ РОБОТИ

Міністерства

Державні 

служби 

і агенції

Державні 

фонди

Місцеве 

самоврядування

Мінсоцполітики, 

Мінкультури, 

Міністерство 

охорони 

здоров’я, 

Міністерство 

молоді та спорту

Державна служба 

з питань праці, 

Державна служба 

у справах ветеранів 

війни та учасників 

АТО,

Державна 

міграційна служба

Пенсійний фонд,

Фонди загально-

обов’язкового 

соціального 

страхування, Фонд 

соцзахисту інвалідів

Посади у 

представницьких 

та виконавчих 

органах місцевої 

влади, 

територіальних 

центрах сім’ї, дітей 

та молоді

Підприємства 

державного і 

комунального сектору, 

наукові заклади 

і науково-дослідні 

установи  

Політичні 

партії

Організації 

громадянського 

суспільства

Міжнародні 

організації

Приватні 

соціально-

культурні 

проекти

Суб’єкти 

господарювання 

публічної форми 

власності



Публічне управління у сфері охорони здоров’я

Політика та публічне управління в галузі освіти

Публічна політика щодо релігії і церкви в умовах
європейської інтеграції України

Публічне управління в сфері культури

Новітні стратегії зайнятості та ринку праці

Загальнонаціональні пріоритети та регіональні
особливості гуманітарного розвитку України

Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції
українського суспільства

Соціально-економічні і культурні права людини

Соціальний розвиток суспільства

ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Державно-громадянське партнерство у сфері соціального
розвитку



СОЦІАЛЬНИЙ І ГУМАНІТАРНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА

• Які моделі соціального 

розвитку є найбільше 

ефективними?

• Як застосовувати якісні 

методики діагностики 

розвитку суспільства?

• Якими є міжнародні 

стандарти соціального 

розвитку?

• Які механізми публічної 

політики застосувати для 

досягнення соціального 

розвитку і суспільного 

прогресу?

Ми допоможемо знайти 

відповіді на ці та інші 

Ваші цікаві запитання

Механізми 

розвитку

Індикатори

розвитку

Моделі

розвитку

Розвиток
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ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Публічні 
адміністрації 

Громадські 
організації 

Проекти 
розвитку 

Держава Громада Суспільство

Ви цікавитесь співпрацею держави і громадянського суспільства, 

спрямованої на соціальний розвиток громад? 

Ми навчимо Вас складати і обґрунтовувати реальні соціальні 

проекти, застосовувати методики їх громадської експертизи і 

державного контролю, формувати електронні форми 

проектної документації.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ І КУЛЬТУРНІ ПРАВА 

ЛЮДИНИ

Право на соціальне забезпечення

Право на приватну діяльність

Право на свободу культурної, 

наукової та творчої діяльності 

Ці та інші 

соціальні, 

економічні та 

культурні права 

людини є 

предметом 

вивчення 

дисципліни. 

Фахівці нашої 

спеціалізації  з 

юридичних питань 

навчать Вас 

захищати свої 

права і свободи.
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СОЦІОГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ ВНУТРІШНЬОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

1

Українська 

ментальність

2

Етнічна та 

національна 

ідентичність

3

Пріоритети 

геополітичного 

вибору

України

Якщо Вас турбують проблеми самовизначення Вашої

особистості як члена української нації, Ви прагнете дізнатися

про особливості формування українського національного

характеру і розуміння сутності української ментальності, то на

лекціях і практичних заняттях наших професорів та доцентів

Ви зможете поглибити знання і знайти відповіді на ці питання.

Д
и
сц
и
п
л
ін
а
сп
ец

іа
л
із
а
ц
ії



Ця спеціалізація ґрунтується на викладанні гуманітарних наук, які
вивчають людину, суспільство і публічну політику. Їх цінність
полягає в тому, що людям потрібні знання про самих себе, а не
тільки про те як влаштований навколишній світ. Суспільство,
яке не знає, не розуміє і не усвідомлює себе, є беззахисною
жертвою найрізноманітніших криз. Технічний прогрес не тільки
не здатний самотужки впоратися з кризами, а ще й часто
ускладнює їх. Будь-які реформи у суспільстві мають
ґрунтуватися на знанні історії, соціології, публічної політики.
Інакше вони приречені на провал.

Належний рівень розвитку гуманітарних наук та їх досконале
вивчення формує спроможність суспільства захистити та
примножити свої цінності, світогляд та культуру. Саме ці науки
зміцнюють здатність ідеологічної бази суспільства
адаптуватися до постійно мінливого середовища, до
безперервно виникаючих нових викликів сучасного світу.

Якраз навчання за цією спеціалізацією надає Вам можливість
оволодіти складною природою соціально-політичних процесів у
вимірі публічної політики.

ПЕРЕВАГИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

«ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО  І ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ» 
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Запрошуємо до нас на навчання!
Кафедра гуманітарних та
соціально-політичних наук

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

65009 м. Одеса, вул. Генуезька, 22, к. 318

(048)-70-59-788


