
Кафедра фундаментальних, соціальних та поведінкових дисциплін 

Наукова діяльність на кафедрі менеджменту реалізується згідно з 

«Концепцією організації науково-дослідної роботи» та є невід’ємною складовою 

освітнього процесу. Вона здійснюється на підставі Закону України «Про вищу 

освіту», Статуту університету, нормативних актів щодо організації науково-

дослідної роботи у вищих навчальних закладах. 

Тема НДР кафедри: стратегія розвитку системи надання соціальних 

послуг територіальної громади міста Нікополь  

c Виконання цієї Стратегії сприятиме реалізації єдиної державної політики у 

сфері соціального захисту населення на території міста Нікополь, що дасть змогу:  

 покращенню доступу населення громади, до якісних та ефективних 

послуг, які надаються інституціями соціального захисту населення, що 

знаходяться на території міста;   
  

 покращенню роботи щодо соціальної профілактики та запобіганню 

потрапляння осіб/сімей у складні життєві обставини, зокрема, через 

визначений План дій на 2021-2022 роки, який розроблено в межах 

роботи над Стратегією; 
  

 підвищенню рівня фінансово-економічної стабільності для підтримки 

найуразливіших верств населення шляхом надання  комплексу 

конкретних заходів економічного, правового і організаційного 

характеру; 
  

 забезпеченню заходів для побудови інтегрованої моделі надання 

соціальних послуг на території Громади, залученню нових неурядових 

надавачів послуг та підвищенню ефективності використання 

бюджетних коштів. 
 

 

Метою науково-дослідницької діяльності є зростання наукового потенціалу 

викладачів; одержання найновіших досягнень з різноманітних галузей наук, 

формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та 

навчальних посібників з їх урахуванням; залучення студентів до творчої роботи, 

навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з 

обраної напряму підготовки; органічна єдність змісту освіти і програм наукової 

діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і 

держави. 

 

 

 

 



СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ 

РОЗВИТКУ СИСТЕМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА НІКОПОЛЬ 

НА ПЕРІОД ДО 2027 РОКУ 

ПРІОРИТЕТ 

1: 

Зміцнення управлінської складової системи надання 

соціальних послуг 

    

  

(міська рада, управління, депутати, цільові 

програми, стратегічний підхід, положення, процедура звернення, 

подальші кроки тощо) 

    

ПРІОРИТЕТ 

2: 
Підвищення спроможності надавачів соціальних послуг 

    

  

в контексті розвитку інтегрованої системи надання соціальних 

послуг (бачення ТЦ, ЦСС, створення нових або удосконалення 

наявних соціальних послуг, розширення реєстру, застосування 

міжмуніципального співробітництва, матеріально-технічна база, 

фінансування, професійний розвиток тощо) 

    

ПРІОРИТЕТ 

3: 

Забезпечення попиту, доступності та підвищення якості 

соціальних послуг 

    

  

(вивчення попиту, інформування населення, реагування системи на 

нові виклики та відмову від застарілого й вже непотрібного, 

інструменти підвищення якості, залучення стейкхолдерів до 

оцінювання, відповідність стандартам тощо) 

    

ПРІОРИТЕТ 

4: 
Формування соціально відповідальної громади 

    

  
в контексті запобігання виникненню складних життєвих обставин 

у мешканців міста 

    

  



БАЧЕННЯ: Система надання соціальних послуг територіальної громади 

міста Нікополь – це розвинута інфраструктура та сучасний менеджмент 

надання соціальних послуг, які відповідають високому якісному рівню, 

надаються на основі кращих національних та європейських практик із 

залученням громадського сектору, повною мірою задовольняють потреби 

мешканців міста, а провайдери забезпечені необхідними умовами для 

працівників 

 

 


