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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Суспільно-політичні та соціально-економічні перетворення в Україні 

потребують вирішення широкого кола питань, пов'язаних з будівництвом 

демократичної держави з ринковою економікою, розвиненою системою 

соціальних стандартів і гарантій для кожного її громадянина незалежно від місця 

проживання. Тому від вироблення ефективної державної соціальної політики як 

на центральному, так і на регіональному та місцевому рівнях значною мірою 

залежить добробут населення, сталий розвиток економіки та соціальної сфери. 

 «Державна соціальна політика» - є однією з дисциплін, що належить до тих, 

які створюють основну базу знань, необхідну для ефективної підготовки  фахівців 

в соціальній сфері, галузях державного управління та місцевого самоврядування, 

державної служби. 

 Підготовка фахівців в сфері державного управління має на меті дати слухачам 

теоретичні знання та виробити в них практичні навики опрацьовувати й 

обґрунтовувати конкретні пропозиції, які стосуються актуальних проблем 

державного управління та місцевого самоврядування, державної служби, 

соціального захисту населення України.  

У зв’язку з цим у програмі вивчення дисципліни «Державна соціальна 

політика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр міститься як 

теоретичний матеріал, так і специфіка застосування отриманих знань та навичок 

на практиці. 

У ході вивчення даної дисципліни студенти знайомляться з теоретико-

методологічними засадами, предметом, об’єктом, метою, завданням та функціями 

етнології, розглядають сучасний стан та основні напрямки вдосконалення 

державної соціальної політики в Україні, а також аналізують зарубіжний, 

передусім європейський, досвід соціальної політики держави.  

 Отже, програма навчальної дисципліни «Державна соціальна політика» 

спрямована на те, щоб дати слухачам знання теоретичних основ етнології та 

застосування здобутих знань, умінь та навичок на практиці.  



  Поглиблене вивчення дисципліни дасть змогу студентам знати:  

- сутність та основні поняття дисципліни, відмінність соціальної політики від 

інших напрямків діяльності органів державної влади;                  

- особливості взаємодії органів державного управління з органами місцевого 

самоврядування на місцях в реалізації соціальної політики; 

- нормативно-правове забезпечення реалізації соціальної політики органами 

державної влади; 

- основні напрямки соціальної політики органів державної влади; 

- особливості вироблення державної політики в сфері праці та трудової міграції; 

- фінансове забезпечення та проекти органів державної влади щодо 

реформування розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів; 

- розвиток ринку праці та зайнятості на регіональному і місцевому рівнях; 

- особливості взаємодії органів державної влади на місцях і органів місцевого 

самоврядування щодо зменшення бідності та безробіття населення; 

- державну політику в сфері регулювання доходів населення; 

- особливості вироблення державної політики в сфері соціального захисту 

населення; 

- механізми надання соціальної допомоги різним категоріям населення України; 

- специфіку пенсійного забезпечення в Україні; 

- основні напрями модернізації державної політики у сфері соціального захисту 

окремих верств населення України; 

- характерні особливості формування соціальної політики органами виконавчої 

влади в різних сферах життєдіяльності: освіті та науці, охороні здоров’я, власне 

соціальній сфері тощо. 

Дисципліна «Державна соціальна політика» викладатиметься з урахуванням 

найсучасніших інтерактивних методик. 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

«Державна соціальна політика»  
№п/п Назва змістового модуля і теми 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

1 
 

Сутність та головні ознаки держаної соціальної політики 

2  Соціальна політика як суспільний інститут та інтеграційний механізм 

реалізації соціальних та гуманітарних прав людини 
 

3 
Правове регулювання забезпечення соціальної політики органами 

державної влади 
 Змістовий модуль 2. Основні напрямки та механізми реалізації 

державної соціальної політики 

4 Ринок праці і зайнятість. Бідність та шляхи її подолання. 

5 Державна політика у сфері праці та трудової міграції 

6 Державна політика у сфері регулювання доходів населення 

7 Державна політика у сфері соціального захисту населення 

8 Державна політика в сфері загальнообов'язкового державного соціального 

страхування 

9 Особливості державної політики щодо надання соціальної допомоги в 

Україні 

10 Соціальні пільги як вид соціального забезпечення 

11 Соціальне обслуговування 

12 Державна політика в сфері пенсійного забезпечення в Україні 

13 Основні напрямки та механізми модернізації державної політики в сфері 

соціального захисту окремих верств населення 

14 Державна політика в сфері освіти, науки та охорони здоров'я 

15 Державна молодіжна політика в Україні 

Разом годин: 150 



Зміст 

дисципліни 

«Державна соціальна політика» 

 Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади дисципліни 

    Тема 1. Сутність та головні ознаки держаної соціальної політики 

   Державна соціальна політика як навчальна дисципліна. Об’єкт та предмет 

дисципліни. Функції дисципліни. Роль органів державного управління в реалізації 

соціальної політики в населених пунктах. Взаємодія органів державного 

управління та місцевого самоврядування. Головні перешкоди на шляху до 

ефективної реалізації державної соціальної політики. Соціальна інфраструктура 

населених пунктів як об’єкт соціальної політики. Основні сфери соціальної 

політики органів виконавчої влади. 

                    Література [1; 2; 15-18; 20-25; 28-31; 34]  

    Тема 2. Соціальна політика як суспільний інститут та інтеграційний 

механізм реалізації соціальних та гуманітарних прав людини 

      Сутність соціальної політики як суспільного інституту. Принципи соціальної 

політики. Моделі соціальної політики. Суспільні детермінанти формування та 

реалізації соціальної політики. 

                                                                        Література [1; 2; 15-18; 20-25; 28-31; 34]                                    

    Тема 3. Правове регулювання забезпечення соціальної політики органами 

державної влади 

  Законодавче забезпечення організаційно-правового регулювання державної 

соціальної політики. Основні нормативно-правові акти з соціальної політики. 

Закони в сфері соціального політики. Підзаконні нормативно-правові акти в сфері 

соціальної політики. Повноваження органів державної влади в сфері соціального 

захисту населення. Повноваження органів державної влади в сфері зайнятості 

населення. Повноваження органів державної влади в сфері соціальної підтримки 

населення. Повноваження органів державної влади в пенсійного забезпечення. 

Повноваження органів державної влади в сфері освіти, науки та охорони здоров'я. 



Повноваження органів державної влади в сфері молодіжної політики. 

Література [1; 4; 6-15; 18-20; 24; 25] 

  Змістовий модуль 2. Основні напрямки та механізми реалізації державної 

соціальної політики 

 Тема 4. Ринок праці і зайнятість. Бідність та шляхи її подолання. 

    Ринок праці. Робоча сила, її показники та методи їх визначення. Міграція робочої сили 

та її вплив на ринок праці. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види зайнятості. 

Проблема безробіття та ситуація на ринку праці в Україні. Діяльність органів державної 

влади щодо зниження та подолання безробіття. Бідність як соціальне явище та її 

поширення в Україні. Критерії визначення та показники бідності. Діяльність органів 

державної влади щодо підтримки державних соціальних стандартів. Участь органів 

державної влади в пом’якшенні та подоланні бідності. 

Література [10; 15; 16; 19-21; 23-25] 

      Тема 5. Державна політика у сфері праці та трудової міграції 

   Ринок праці як об'єкт соціальної політики. Сутність та структура трудового потенціалу. 

Ринок праці та зайнятість у соціально-економічній системі. Соціально-трудові відносини 

як об'єкт соціальної політики. Міжнародні стандарти соціальної політики у сфері праці. 

Пріоритетні напрями державної політики у сфері праці та зайнятості населення. 

Підходи, моделі та напрями політики щодо трудової міграції: міжнародний досвід. 

Зовнішня трудова міграція населення України та політика щодо її регулювання. 

Література [10; 15; 16; 19-21; 23-25] 

     Тема 6. Державна політика у сфері регулювання доходів населення 

     Сутність та структура доходів населення. Державна політика у сфері регулювання 

доходів населення. Оплата праці в системі державної політики регулювання доходів 

населення. Фіскальна система державного регулювання доходів населення. Основні 

напрями вдосконалення державної політики у сфері регулювання доходів населення. 

Література [1; 12; 15; 16; 20; 21; 23-25] 

 Тема 7. Державна політика у сфері соціального захисту населення 

  Сутність соціального захисту населення в сучасних умовах. Особливості 



державної політики в соціальній сфері. Повноваження органів державної влади в 

справі соціального захисту населення згідно з Конституцією України. 

Законодавче забезпечення розвитку соціальної сфери. Вітчизняна модель 

соціального захисту населення України. Соціальна підтримка малозабезпечених 

та непрацездатних громадян з боку органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Проблема безробіття в Україні та заходи органів державної 

влади і місцевого самоврядування щодо його подолання. Поняття, ознаки та види 

соціальних ризиків. Питання реформування управління соціальними відносинами в 

Україні.  

Література [1; 12; 15; 16; 18; 20; 21; 23-25; 28; 34] 

   Тема 8. Державна політика в сфері загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

  Сутність соціального страхування. Соціальне страхування на випадок 

безробіття. Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності. Соціальне 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням. Пенсійне страхування. Медичне 

страхування. Основні пріоритети системи соціального страхування в Україні. 

Література [2; 3; 8; 9; 15; 16; 20; 24; 25; 28]  

  Тема 9. Особливості державної політики щодо надання соціальної 

допомоги в Україні 

    Сутність соціальної допомоги. Основні види державних соціальних допомог. 

Види державної соціальної допомоги. Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім'ям. Пільги і компенсації. Соціальне обслуговування та 

соціальні послуги. 

Література [1; 3; 15; 16; 18-20; 24; 25; 28]  

  Тема 10. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення 

  Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забезпечення. 

Класифікація соціальних пільг за суб'єктом. Житлово-комунальні пільги. Медико-



реабілітаційні пільги. Соціально-трудові та соціально-побутові пільги. Пільги у 

сфері транспортного обслуговування населення. Проблема впорядкування і 

фінансування пільг та надання пільг за принципом адресності. 

Література [2; 3; 15; 16; 18; 19; 24; 25; 28]  

  Тема 11. Соціальне обслуговування 

   Поняття та форми соціального обслуговування. Соціальне обслуговування 

громадян похилого віку. Соціальне обслуговування неповнолітніх. Соціальне 

обслуговування інвалідів. Платне і безоплатне соціальне обслуговування. Джерела 

фінансування соціального обслуговування. Страхове соціальне обслуговування. 

Соціальні послуги безробітним. Санаторно-курортне обслуговування.  

Література [2; 3; 15; 16; 18; 19; 24; 25; 28]  

      Тема 12. Державна політика в сфері пенсійного забезпечення в Україні 

  Сутність пенсійного забезпеченняв Україні. Основні види пенсійного 

забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. Криза солідарної 

пенсійної системи. Сутність та особливості проведення пенсійної реформи. 

Світові тенденції реформування системи пенсійного забезпечення. Сучасний стан 

реформування вітчизняної пенсійної системи. 

Література [1-3; 13-16; 19; 20; 24; 25; 28]  

  Тема 13. Основні напрямки та механізми модернізації державної політики 

в сфері соціального захисту окремих верств населення 

   Економічно активне населення в системі соціальної безпеки. Пенсіонери як 

об'єкт державної соціальної політики. Особливості соціальної політики щодо 

інвалідів. Діти в системі пріоритетів соціальної політики. Базові чинники 

соціального захисту молоді. Особливості соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб. Соціальний захист учасників АТО. 

Література [1; 2; 15; 16; 18-21; 24; 25; 28; 32; 33; 35]  

   Тема 14. Державна політика в сфері освіти, науки та охорони здоров'я 

    Сутність та особливості державного  управління закладами освіти та науки. 

Основні принципи і функціонування системи освіти та науки. Прогнозування 



розвитку освіти. Фінансування освіти та науки в Україні. Сутність та значення 

політики органів державної влади в сфері охорони здоров'я населення. 

Компетенція місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування в сфері охорони здоров'я. Прогнозування розвитку охорони 

здоров'я. Фінансове забезпечення галузі охорони здоров'я.  

Література [5-7; 11; 16; 20; 24; 25]   

   Тема 15. Державна молодіжна політика в Україні 

   Сутність державної молодіжної політики. Молодь і молодіжна політика. 

Проблеми молоді в сучасному світі. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді та напрями їх діяльності. Особливості соціального захисту молоді. Шляхи 

вдосконалення державної молодіжної політики в Україні. 

Література [1; 15; 16; 20; 24-27] 

 

 

 

 

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок самостійного 

пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислення теоретичного і 

практичного матеріалу. Вибір теми – довільний. 

Контрольна робота виконується на скріплених аркушах паперу формату А4. На 

титульній сторінці вказуються: назва дисципліни («Державна соціальна політика»); 

прізвище, ім’я, по батькові студента, домашня адреса; номер групи. Контрольна 

робота має містити план і список літератури та повинна складатися з вступу, 

кількох розділів та висновків. На останній сторінці ставиться дата виконання 

роботи та підпис студента. Роботу необхідно здати в наукову частину в 

установлений термін.  

У ході написання контрольної роботи студент має використовувати вітчизняні 

та іноземні інформаційні матеріали, самостійно проводити пошук документальної 



та фактографічної інформації, здійснювати систематизацію та узагальнення 

даних, виявляти ключові моменти, використовувати електронну пошту та 

телеконференції, застосовуючи методи пошуку в мережі Інтернет. 

До заліку чи іспиту студент допускається, якщо контрольну роботу оцінено 

позитивно. 

 

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

1. Головні ознаки соціальної політики органів виконавчої влади.                                         

2. Взаємодія органів державного управління та місцевого самоврядування в 

реалізації соціальної політики. 

3. Соціальна політика як суспільний інститут. 

4. Соціальна політика як інтеграційний механізм реалізації соціальних та 

гуманітарних прав людини. 

5. Нормативно-правове забезпечення державної соціальної політики.  

6. Законодавство Верховної Ради України з розвитку соціальної політики органів 

державної влади. 

7. Ринок праці і зайнятість.  

8. Бідність та шляхи її подолання з боку місцевих органів державної влади. 

9. Особливості зайнятості інвалідів в Україні. 

10. Державна політика у сфері трудової міграції.  

11. Державна політика у сфері регулювання доходів населення.  

12. Оптимізація системи регулювання доходів населення як державно-

управлінська проблема. 

13. Сутність та головні особливості державної політики в соціальній сфері. 

14. Соціальний захист та соціальна безпека людини і суспільства. 

15. Характеристика видів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування.  

16. Державна політика в сфері загальнообов'язкового державного соціального 

страхування.  



17. Особливості державної політики щодо надання соціальної допомоги в 

Україні. 

18. Державні допомоги в Україні. 

19. Право на безоплатне або пільгове придбання ліків. 

20. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення. 

21. Становлення та розвиток соціального обслуговування населення в незалежній 

Україні. 

22. Форми соціального обслуговування населення в Україні. 

23. Сутність пенсійного забезпечення у системі соціальної безпеки. 

24. Державна політика в сфері пенсійного забезпечення в Україні. 

25. Основні напрямки та механізми модернізації державної політики в сфері 

соціального захисту окремих верств населення. 

26. Умови та чинники успішної модернізації державної політики у сфері 

соціального захисту населення України. 

27. Політика органів державної влади  в сфері освіти та науки. 

28. Політика органів державної влади  в сфері охорони здоров'я. 

29. Державна молодіжна політика в Україні. 

30. Основні напрямки соціального захисту молоді в Україні. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

1. Розкрийте сутність соціальної політики. 

2. Назвіть головні ознаки соціальної політики. 

3. У чому полягає предмет дисципліни? 

4. Розкрийте об’єкт дисципліни. 

5. У чому полягає соціальна політика органів державної влади? 

6. Яку роль відіграють регіональні та місцеві органи державного управління в 

реалізації державної соціальної політики? 

7. Розкрийте сутність соціальної політики як суспільного інституту. 

8. Яка основна мета та завдання соціальної політики? 



9. Наведіть характеристику принципів соціальної політики. 

10. Назвіть основні моделі державної соціальної політики. 

11. Як Ви розумієте принцип комплексності соціальної політики? 

12. Розкрийте основний зміст ліберальної моделі соціальної політики. 

13. Які основні види нормативно-правових актів регулюють державну соціальну 

політику? 

14. Назвіть основні законодавчі акти України в галузі соціального захисту 

населення. 

15. Які повноваження мають органи державної влади щодо соціального захисту 

населення? 

16. Назвіть основні повноваження органів державної влади в сфері освіти. 

17. Які повноваження мають органи державної влади в сфері зайнятості населення? 

18. Вкажіть повноваження органів державної влади в сфері пенсійного 

забезпечення. 

19. Розкрийте сутність та зміст поняття "ринок праці". 

20. Що таке трудова мобільність? 

21. Яким чином здійснюється міграція робочої сили в межах однієї країни? 

22. Назвіть основні види безробіття. 

23. Які ви знаєте основні форми безробіття? 

24. Висвітліть основні напрямки діяльності органів державної влади щодо зниження 

безробіття в містах України. 

25. У чому полягає сутність соціально-трудових відносин? 

26. Назвіть рівні соціально-трудових відносин. 

27. Які функції держави як суб'єкта соціально-трудових відносин? 

28. Які класичні моделі ринку праці Вам відомі? 

29. Які особливості національних моделей ринку праці? 

30. У чому полягають об'єктивні причини міжнародної трудової міграції? 

31. Що називають доходами населення в широкому розумінні? 

32. Які відмінності доходу від багатства? 



33. Які доходи населення відносять до трудових? 

34. У чому полягає сутність нетрудових доходів населення? 

35. Дайте визначення національного доходу. 

36. Які доходи належать до первинних? 

37. Розкрийте сутність системи соціального захисту населення в сучасних умовах.  

38. Охарактеризуйте головні особливості політики органів державної влади в 

соціальній сфері.  

39. Покажіть роль держави в розвитку соціальної сфери населених пунктів.  

40. У чому полягає соціальна підтримка малозабезпечених та непрацездатних 

громадян з боку органів державної влади?  

41. Назвіть компоненти системи соціального захисту та охарактеризуйте їхню 

взаємодію. 

42. Охарактеризуйте заходи органів державної влади та місцевого самоврядування, 

які спрямовані на зменшення рівня безробіття в містах України. 

43. Розкрийте сутність системи соціального страхування. 

44. Назвіть принципи соціального страхування громадян. 

45. Які функції виконує система соціального страхування? 

46. Що є об'єктом соціального страхування? 

47. Яка мета соціального страхування на випадок безробіття? 

48. Яким чином можна визначити розмір допомоги по безробіттю? 

49. Розкрийте сутність поняття "субсидії". 

50. Кому призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг? 

51. Які особи мають право на пенсію? 

52. Чи надається державна соціальна допомога особам, які одержують соціальні 

пенсії або надбавки до пенсій? 

53. У яких розмірах призначається державна допомога інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам? 

54. Який розмір становить соціальна допомога одиноким матерям на дітей? 

55. Хто має право на соціальні пільги? 



56. Які основні види соціальних пільг ви знаєте? 

57.  Висвітліть механізми надання соціальних пільг. 

58. У яких випадках малозабезпечені верстви населення звільняються від сплати 

за комунальні послуги? 

59. Покажіть головні ознаки соціальних пільг. 

60. Які соціальні пільги надаються багатодітним сім'ям та одиноким матерям?  

61. Що таке соціальне обслуговування населення? 

62. Які форми соціального обслуговування населення ви знаєте? 

63. Назвіть основні організації та установи, що займаються соціальним 

обслуговуванням населення. 

64. У яких випадках соціальне обслуговування населення здійснюється на дому? 

65. Назвіть основні види соціального обслуговування неповнолітніх.  

66. Розкрийте особливості розробки індивідуальних програм реабілітації та 

адаптації інвалідів.  

67. Що таке пенсійне забезпечення? 

68. У чому полягає сутність недержавного пенсійного забезпечення? 

69. Розкрийте сутність солідарної пенсійної системи. 

70. Які існують види пенсійних виплат із солідарної пенсійної системи? 

71. Назвіть світові тенденції реформування пенсійної системи. 

72. Які переваги трирівневого пенсійного забезпечення? 

73. У чому полягають заходи модернізації щодо економічно активного населення.? 

74. Проаналізуйте основні напрямки та механізми реформування системи оплати 

праці та політики доходів. 

75. Проаналізуйте основні напрямки та механізми покращення безпеки та охорони 

праці. 

76. Які основні напрями та механізми розв'язання проблеми зовнішніх трудових 

мігрантів? 

77. Висвітліть характерні особливості соціального захисту внутрішньо 

переміщених осіб. 



78. Назвіть головні причини недостатнього соціального захисту учасників АТО. 

79. На яких принципах ґрунтується політика органів державної влади в галузі освіти 

та науки? 

80. Назвіть основні повноваження органів державної влади  в галузі охорони 

здоров'я. 

81. Яким чином прогнозується потреба збільшення місць у дитячих навчальних 

закладах?  

82. Які джерела формування коштів середнього загальноосвітнього навчального 

закладу ви знаєте? 

83. Назвіть поточні видатки на загальноосвітні школи. 

84. Які ви знаєте основні джерела фінансування наукових установ? 

85. Розкрийте сутність державної молодіжної політики. 

86. Назвіть базові чинники соціального захисту молоді. 

87. Визначте основні принципи формування законодавства про державну 

молодіжну політику. 

88. Охарактеризуйте державну молодіжну політику як складову соціальної 

політики. 

89. Які Ви знаєте гарантії соціального захисту молодих громадян? 

90. Яким чином здійснюється фінансування молодіжної соціальної політики? 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Алфьоров М. А. Соціальна політика в Україні: навч. посіб. / М. А. Алфьоров, В. І. 

Альохін, І. П. Бідзюра, О. Г. Карпенко. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2014. – 272 

с. 

2. Березовська-Чміль О. Соціальна політика та механізми її реалізації в Україні 

(політологічний аналіз): монографія / Олена Березовська-Чміль; Прикарпат. нац. 

ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту ім. 

В. Стефаника, 2013. - 167 с.  



3. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України. Навч. посіб. / М. Д. Бойко. – 

К.: Атіка, 2006. – 380 с.   

4. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р. №2456-VI / Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2010, №50-51, ст.572. 

5. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис, проблеми та шляхи 

реформування. - К., 2001. - 358 с.  

6. Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. №1060 – XII // ВВР, 1991, 

№34, ст.451.  

7. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров’я» від 19 листопада 

1992 р. №2801. – ХІІ // ВВР, 1993, №4,  ст.19.   

8. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 

легалізації фонду оплати праці” від 28.12. 2014 №77-VIII / ВВР України. - 2015. - 

№11. - Ст.75.  

9. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування” від 

23.09.1999 №1105-XIV / ВВР України. - 1999. - №46-47. - Ст.403. (до 01.01. 2001 

р. цей закон мав назву Закон України “Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999). 

10. Закон України “Про зайнятість населення” від 05.07. 2012 №5067-VI / ВВР 

України. - 2013. - №24. - Ст.243.  

11. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. №651 – 

XIV // ВВР, 1999, №28, ст.230.  

12. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. // 

Відомості Верховної Ради  України. - 1997. - №24. - Ст.170.  

13. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07. 2003 

№1057-IV / ВВР України. - 2003. - №47-48. - Ст.372. 

14. Закон України “Про пенсійне забезпечення” від 05.11. 1991 №1788-XII / ВВР 

України. - 1992. - №3. - Ст.10. 



15. Законодавство України про соціальний захист населення: [збірник] / упоряд. 

О. М. Роїна. - 6-те вид., перероб. і доп. - К.: КНТ, 2008. - 558 с.  

16. Іщенко М. П. Соціальна і гуманітарна політика: навч.-метод. посіб. / М. П. 

Іщенко, А. О. Овчаренко, Я. В. Подолян; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - 

Черкаси: [Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2011. - 399  с.  

17. Корецька С. О. Соціальна політика України: теорія, методологія, механізми 

реалізації: монографія / С. О. Корецька; Донец. держ. ун-т упр. - Донецк: Юго-

Восток, 2009. - 445 с.  

18. Лопушняк Г. С. Державна соціальна політика як передумова економічного 

розвитку України: монографія / Г. С. Лопушняк ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 372 

с. 

19. Право соціального забезпечення України: підручник / [Пилипенко П. Д. та ін.]; 

за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. 

- 4-те вид., перероб. і допов. - К.: Ін Юре, 2014. - 476 с.  

20. Соціальна і гуманітарна політика = Social and humanitarian policy: підручник / 

[В. П. Трощинський та ін.]; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського; 

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2016. - 790  с.  

21. Хаустова В. Є. Соціальна політика в регіонах України: монографія / В. Є. 

Хаустова, О. І.  Омельченко. - Х.: ІНЖЕК, 2012. - 425 с. 

22. Четверікова Л. О. Соціальна політика: навч. посіб. / Л. О. Четверікова ; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка, Філос. ф-т, каф. політології. - Л.: Сорока Т. Б., 2014. - 

217  с. 

23. Шевчук П. І. Соціальна політика: навч. посіб. / П. І. Шевчук. – Л.:Світ, 2005. – 

400 с.  

24. Шевчук П. І. Соціальна та гуманітарна політика: навч. посіб. для студентів ВНЗ 

/ Петро Шевчук; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при 

Президентові України. - Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2014. - 319 с.  

 



Додаткова 

25. Головатий М. Ф. Соціальна політика і соціальна робота. Термінологічний 

словник-довідник / М. Ф. Головатий, М. Б. Панасюк. – К.: МАУП, 2005. – 560 с.  

26. Державна молодіжна політика в Україні: довідник термінів та понять 

законодавства / авт.-упоряд. Є. І. Бородін. - 3. вид. доп. і перероб. - Д. : 

Днепррост, 2006. - 348 с. 

27. Кжаклевська Є. Молодіжна політика в Україні: висновки команди міжнар. 

оглядачів Ради Європи / Ева Кжаклевска, Говард Вільямсон. - Strasbourg : Вид-во 

Ради Європи, 2013. - 187  с.  

28. Іваськевич І. О. Організація соціального забезпечення. Курс лекцій / І. О. 

Іваськевич. – Тернопіль, 2003. – 104 с. 

29. Садова У. Я. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і 

перспективи розвитку: монографія / У. Я. Садова. – Л.: ІРД НАН України, 2005. – 

408 с.   

30. Семигіна Т. В. Порівняльна соціальна політика: навч. посіб. – К.: МАУП, 2005. 

– 276 с.  

31. Соціальна політика. Навч. посіб. – Чернівці: Прут, 2003. – 151 с.  

32. Шевчук П. І. Європейська соціальна політика: економічні та правові аспект / 

Петро Шевчук, Оксана Головко-Гавришева ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Львів. 

регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при ПрезидентовіУкраїни. - Л. : Ліга-

Прес, 2010. - 221  с. 

33. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека людини. Навч. посіб. / П. 

І. Шевчук. – Л.: ЛРІДУ НАДУ, 2003. – 203 с.  

34. Яременко О. О. Соціальна політика. Теоретико-методологічні основи 

дослідження процесів формування та ефективності реалізації. Монографія. 

Статті. Виступи. Інтерв’ю / О. О. Яременко. – К.: КНЕУ, 2006. – 480 с.  

35. Ярова Л. В. Соціальна політика України в контексті європейської інтеграції 

[Текст] : монографія / Л. В. Ярова ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. 

Д. Ушинського". - О. : Фенікс, 2011. - 318 с.  


	«Державна соціальна політика» 

