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170-річчю заснування
Національного університету
«Львівська політехніка» присвячується

Вступ
Успішний перебіг трансформаційних процесів в сучасній Україні, зокрема 

демократизація суспільного життя та становлення громадянського суспіль-
ства неможливі без творення нового типу громадянина: мислячого, здатного 
до постановки і ефективного вирішення наболілих суспільних проблем, реа-
гування на виклики часу. Це стосується як пересічних громадян, так і політич-
них, громадських лідерів. Очевидно, що вибір шляхів розв’язання актуаль-
них соціальних завдань, що є змістом соціальної політики, повинен вестися 
політичною елітою у співпраці з науковцями, громадськістю, експертами, які 
володіють відповідними знаннями, достатньо добре орієнтуються у вже апро-
бованих моделях соціальної політики та здатні до опрацювання нових нетра-
диційних рішень. Місцем праці майбутніх фахівців соціології та соціальної 
роботи стануть державні та громадські структури, а полем – діагностування і 
вирішення суспільних проблем, в тому числі і формування громадської думки, 
вплив якої на здійснення соціальної політики зростатиме в міру демократи-
зації суспільства. Тому навчальний план підготовки бакалаврів спеціальнос-
тей  «Соціологія» та «Соціальна робота» включає ряд курсів, присвячених 
вивченню різних аспектів соціальної політики: «Аналіз соціальної політики», 
«Політика соціального забезпечення», «Соціальна політика в Україні» тощо. 
Пропонована робота стане в нагоді при вивченні цих предметів як студентам, 
так і викладачам.

Попередні вимоги: 
 – знання базових понять та концепцій сучасної соціології, політичних 

наук, які студенти одержали в результаті вивчення нормативних курсів 
соціології та політології;

 – вмотивованість до навчання та самостійного наукового пошуку, відсут-
ність ідеологічної заангажованості та готовність до критичного аналізу 
як наукових ідей, так і поглядів політиків на ключові проблеми сус-
пільного життя, вміння бачити слабкі та сильні сторони різноманітних, 
часом взаємно суперечливих концепцій.

Мета:
1) ознайомити студентів з основними моделями соціальної політики, які 

реалізувалися, чи реалізуються у ХХ-ХХI ст., показати їх сильні і слаб-
кі сторони, чинники, які впливали на їх зміни, проблеми, якими супро-
воджувалася адаптація цих моделей до умов різних країн;
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2) дати уявлення про процеси формування, механізми функціонування і 
логіку розвитку моделей соціальної політики як інструментів вирішен-
ня суспільних проблем, зокрема у нестабільному соціумі;

3) виробити у майбутніх фахівців вміння і навики використання набутих 
знань при діагностуванні соціальних феноменів, пошуку нових вирі-
шень соціальних проблем, формуванні та лобіюванні легальних інтере-
сів різних суспільних груп при опрацюванні соціальної політики;

4) не лише поглиблювати та набувати теоретичні знання, але і  вдоскона-
лювати соціологічний стиль мислення, що, на наш погляд, є важливим 
у формуванні сучасного фахівця.

Після вивчення матеріалу студент повинен:
ЗНАТИ –
◊ в чому полягає сутність основних моделей соціальної політики і на до-

сягнення яких цілей, якими методами, в чиїх інтересах вони реалізу-
ються;

◊ від чого залежить успіх соціальної політики і за якими критеріями його 
можна оцінювати.

ВМІТИ –
◊ не лише критично оцінювати підходи різних авторів до аналізу певних 

моделей соціальної політики, але і формулювати власну думку з цієї 
проблеми;

◊ застосовувати набуті знання в науковій та практичній роботі, зокрема 
викласти та роз’яснити основні положення вивченого курсу, враховую-
чи особливості сприйняття інформації її споживачами (науковці; полі-
тики; функціонери державних служб соціального захисту; працівники 
громадських організацій, які надають соціальні послуги; волонтери со-
ціальних служб та їх клієнти, пересічні громадяни);

◊ використати набуті знання для практичних кроків у модернізації соці-
альної політики сучасної української держави, зокрема через лобіюван-
ня інтересів певних груп легальними методами.

Особливості подання навчального матеріалу.
 – посібник розрахований на використання як допоміжний при вивченні 

всіх вище перечислених навчальних курсів, а тому в ньому автори ак-
центували увагу лише на тих положеннях, які є принциповими при ви-
вченні соціальної політики;

 – викладений у посібнику матеріал не претендує на вичерпність і тому 
передбачається його деталізація на лекційних та семінарських занят-



8

тях, під час самостійної роботи студентів; 
 – автори прагнули використовувати найновіші публікації з проблеми ві-

тчизняних і зарубіжних науковців, зокрема матеріали ІНТЕРНЕТу. При 
користуванні посібником слід враховувати швидке оновлення цього ін-
формаційного ресурсу.

Навчальний посібник підготовлений авторським колективом викла-
дачів кафедри «Політології і міжнародних відносин» і «Соціології та 
соціальної роботи» Національного університету «Львівська політехні-
ка» за загальною редакцією доктора соціологічних наук, професора В. 
М. Пічі і доктора політичних наук, доцента Я. Б. Турчин.

Автори навчального посібника «Соціальна робота»:
кандидат політичних наук, доцент У. В. Ільницька (теми: 12, 22 – у 

співавторстві).
доктор політичних наук, доцент Л. Д. Климанська (теми: 1, 6, 7, 9, 

10, 18, 23.1, 23.2);
кандидат історичних наук, доцент І. Р. Малик (теми: 11, 12, 20, 21, 

23 – у співавторстві)
доктор соціологічних наук, професор В. М. Піча (вступ, теми: 2, 3 – 

у співавторстві);
кандидат соціологічних наук, доцент В. Є. Савка (теми: 8, 13, 14, 15, 

16, 18, 19);
доктор політичних наук, доцент Я. Б. Турчин (теми: 11, 12, 20, 21 – у 

співавторстві);
доктор політичних наук, доцент Н. Б. Хома (теми: 2, 3 – у співавтор-

стві, теми: 4, 5, 23.3, 23.4, 23.5, 24);




