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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння слухачем навчального матеріалу 

в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, без участі науково-педагогічного 

працівника. 

Основними засобами навчання є: 

 Опрацювання конспектів лекцій. Вивчення основних категорій і понять. 

 Вивчення наукової літератури, підручників, навчально-методичних 

посібників, монографій, наукових статей, рекомендованих до 

відповідної теми самостійної роботи.  

 Вивчення додаткової літератури, наведеної в методичних рекомендаціях 

до курсу. 

 Опрацювання і аналіз матеріалів періодичної преси з проблем соціальної 

політики і відповідної теми самостійної роботи.  

 Вивчення нормативно-правових актів щодо регулювання соціальних 

відносин в суспільстві і реалізації соціальної політики держави. 

 Активне користування засобами Інтернету, джерелами веб-сайтів 

відповідних міністерств і відомств з питань регулювання соціальної 

політики, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, сайтів 

провідних аналітичних соціальних центрів і інших соціальних, 

політичних і економічних  інституцій. 

 Опрацювання офіційної статистичної інформації щодо показників 

соціального розвитку України і регіонів. 

 

Мета самостійної роботи – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення для подальшого 

практичного застосування вмінь і знань та розвиток навичок самостійної роботи 

щодо генерування нових знань. 

 

Самостійна робота передбачає перевірку якості знань шляхом проведення 

поточного і підсумкового контролю знань слухача викладачем за переліком тем 

самостійної роботи на практичних, семінарських та індивідуальних заняттях зі 

слухачем, а також аналіз результатів самостійної роботи кожного слухача. 
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РОЗДІЛ 2. ГРАФІК ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

 Графік самостійної роботи доводиться до відома студентів на початку поточного 

семестру. При організації самостійної роботи студентів з використанням складного 

обладнання чи устаткування, складних систем доступу до інформації (наприклад, 

комп’ютерних баз даних, систем автоматизованого проектування тощо) 

передбачається можливість отримання необхідної консультації або допомоги з боку 

фахівця. Навчальний матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочим 

навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виносять 

на підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти 

опрацьовували при проведенні навчальних занять. Самостійну роботу студентів 

організовує викладач через систему домашніх завдань, виконання яких має 

оцінювати викладач, і ця оцінка має входити до семінарської оцінки студента.  

 

№ 

розділу, 

теми 

Назва розділу, теми 

 

Кількість 

годин 

СРС 

 

 

Форма контролю  

 

 

Термін виконання СРС 

1 Соціальний розвиток суспільства  10 

СЗ, 

семінарське 

заняття,  

залік по 

модулю 

Протягом семестру 

2 

Соціальна політика як суспільний 

феномен та вид практичної діяльності. 

Основні напрями здійснення соціальної 

політики 

10 Протягом семестру 

3 
Людський розвиток як мета політики 

соціальної політики держави.  
10 Протягом семестру 

4 Поняття та сутність соціального захисту.  10 Протягом семестру 

5 
 Соціальне страхування, його форми та 

види.  
10 Протягом семестру 

6 
Соціальна допомога, її специфіка та 

функції.  
10 Протягом семестру 

7 
Пенсійне забезпечення як складова 

частина системи соціального захисту.  
10  Протягом семестру 

8 
Гуманітарна сфера України, її сучасний 

стан і тенденції розвитку 
10 Протягом семестру 

9 
Роль та місце гуманітарної політики в 

державному управлінні 
10 Протягом семестру 

Разом годин 90   
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РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВИКОНАННЯ 
 

Зміст самостійної роботи студента над конкретною дисципліною визначають навчальна 

програма дисципліни, методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача. Самостійна робота 

студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення 

конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, практикум, навчально-методичний комплекс дисципліни тощо. Методичні матеріали 

для самостійної роботи студентів повинні передбачати можливість проведення самоконтролю з 

боку студента. Для самостійної роботи студенту також пропонується відповідну наукову та 

фахову монографічну і періодичну літературу. Самостійну роботу над засвоєнням навчального 

матеріалу з конкретної дисципліни студенти можуть виконувати у бібліотеці вищого навчального 

закладу, навчальних кабінетах, комп’ютерних класах (лабораторіях), а також в домашніх умовах. 

Метою самостійної роботи студентів є активізація засвоєних знань, розвиток умінь та набуття 

навичок з предмету «Стратегія проведення переговорів» для подальшого їх використання на 

практиці. 

При вивченні навчальної дисципліни «Стратегія проведення переговорів» самостійна робота 

здійснюється в основному в позаурочний час при виконанні самостійних завдань, зміст яких 

подається окремо. 

Позааудиторна робота передбачає етапи: 

 теоретичний, який передбачає конспектування відповідного матеріалу, самостійне 

опрацювання текстів лекцій та рекомендованої літератури; 

 підготовка та участь в обговоренні питань на семінарських заняттях згідно планів семінарів; 

 підготовка до тестування по винесених на самостійну роботу питаннях. 

 

ОСНОВНІ ТЕМИ ТА ПИТАННЯ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
Тема 1.  

Концепція людського розвитку. Людський капітал  

Теорія людського капіталу Г.Беккера. Теорія фільтрів. Концепція базових потреб людини. 

Значення розуміння основних положень концепції людського розвитку для соціального розвитку 

суспільства.  

Передумови і ресурси розвитку суспільства. Необхідні і достатні передумови, їх 

взаємовплив і значення. Дж. Ролз і його «Теорія справедливості». Принцип свободи. 

Індивідуальна свобода. Антиліберальний етатизм і ліберальний індивідуалізм. Розуміння категорії 

«рівність» в соціальній політиці. Рівність в елітарному і егалітарному розумінні. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

1. Єлагін В.П., Кашуба М.В., Шевчук П.І., Панфілова Т.О. – Гуманітарна та соціальна політика. – 

Х.: ХарРІДУ НАДУ Магістр”.-2004.- 176 с.  

2. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ 

НАДУ, 2005.-376 с.  

3. Социальная политика: Учебник / Под общ.ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. “Экзамен”, 2002. – 736 

с. 

4. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.  
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Додаткова літератури 

1. Огнев’юк В.О. Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку. – К.: Знання, 2003. – 

450 с.  

2. Решетніченко А.В., Серьогін С.М. Теорія управління соціальним розвитком: українсько – 

англійський глосарій. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – 144 с.  

3. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002, - 

200 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

2. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

 

Тема 2.  

Умови реалізації соціальної політики в Україні 

Особливості соціального розвитку українського суспільства. Співвідношення динаміки 

показників економічного і соціального розвитку як показник соціально-орієнтованого суспільства. 

Система показників, яка відбиває взаємозв’язок економічної і політичної сфер суспільства. 

Основні напрями та пріоритети соціальної політики в Україні. Основні напрями реформування 

соціальної політики в Україні. Основні проблеми та суперечності розвитку соціальної сфери та 

шляхи їх подолання. Особливості соціальної політики за умов розвитку соціально-ринкових 

відносин. 

Індикатори рівня соціального розвитку держави. ПРОООН та 12 груп індикаторів рівня 

життя. Індекс людського розвитку в регіональному вимірі України. Фактори, що впливають на 

позитивну динаміку індексу людського розвитку України. Індекс якості життя. Індекс вартості 

життя. Видатки бюджету України на соціальну сферу, їх абсолютні та відносні показники. 

Міжнародні соціальні стандарти, гарантії і нормативи. Національні соціальні стандарти, 

гарантії і нормативи. Методи вимірювання показника прожиткового мінімуму. Мінімальна 

заробітна плата як індикатор рівня життя людини та її співвідношення із основними соціальними 

стандартами. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. 

– К: Преса України, 1997. – 80 с. 

2. Европейская социальная хартия.- М.: Международные отношения.- 2000.- 264 с. Стр 15-29. 

3. Звернення Президента України Віктора Ющенка до  українського народу на Майдані 

Незалежності 23 січня 2005 року // Актуальні проблеми внутрішньої політики. – К.: 2005.- №1.- 

С.6-10.   

4. Соціальна-економічна політики держави. Розділ 4 // Звернення Президента України до 

Верховної Ради України у зв’язку з Посланням Президента України до Верховної Ради України 

“Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році”.- К.-2006.- С.78-93. 

 

Навчально-методичні посібники: 
1. Єлагін В.П., Кашуба М.В., Шевчук П.І., Панфілова Т.О. – Гуманітарна та соціальна політика. – Х.: 

ХарРІДУ НАДУ Магістр”.-2004.- 176 с.  

2. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ 

НАДУ, 2005.-376 с.  

3. Головко О.І. Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної політики: 

дисерт. Канд. Наук: 12.0011 / НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 2003 

4. Семиніга Т.В. Порівняльна соціальна політика. Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2005. – 276 с. 

5. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М., Соціальна політика.- К: УАДУ.-2003.-с.364. 

6. Социальная политика: Учебник / Под общ.ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. “Экзамен”, 2002. – 736 с. 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.un.org/russian/esa/index.html
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Додаткова література 

1. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.— К.: 

Основи, 1996.— 237 с. 

2. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002, 

- 200 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

5. Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

6. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

7. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

 

Тема 3. 

Світові моделі соціальної політики 

Класифікація моделей за Г.Еспінг-Андерсеном: ліберальна, консервативно-корпоративна, 

соціал-демократична, католицька.  Класифікація моделей за Р.Титмусом: маргінальна, 

мотиваційна, інституційно-дистрибутивна. Класифікація моделей за Н.Ферніссом  і Д.Тілтоном: 

позитивна, держава соціальної безпеки, держава соціального добробуту. Класифікація моделей за 

М.Кшєужопольським: резидуальна, корпоративна (рудиментарна), опікунська. Класифікація 

моделей Європейського союзу: моделі Бісмарка і Беверіджа, їх відмінності.  

Рівень видатків бюджету на соціальну сферу, рівень безробітті, рівень бідності, рівень 

оподаткування, як основні індикатори моделей соціального розвитку.  

Характеристика моделі соціальної політики України. Фактори, що впливають на вибір 

моделі соціальної політики.  

 

Рекомендована література 

Основна література 

Навчально-методичні посібники: 

5. Єлагін В.П. Проблеми моделі соціальної держави // Актуальні проблеми державного 

управління: Наук.зб. – Х.: ХарІДУ УАДУ, 2001. - № 3 (11) 

6. Семиніга Т.В. Порівняльна соціальна політика. Навч. Посібник. – К.: МАУП, 2005. – 276 с. 

7. Шевчук П.І., Шевчук А.П. Тенденції розвитку соціальної політики європейських країн: досвід 

для України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006 – 64 с. 

Додаткова література 

4. Решетніченко А.В., Серьогін С.М. Теорія управління соціальним розвитком: українсько – 

англійський глосарій. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2005. – 144 с.  

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

5. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

6. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

7. Український незалежний центр політичних досліджень (В.Піховшек) –  

www.ucipr.kiev.ua  

8. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

9. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  
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Тема 4.  

Організаційно-правові засади реалізації соціальної політики в Україні 

Організаційно-правова структура соціальної політики. Органи законодавчої і виконавчої 

влади держави, які формують засади, напрями розвитку і реалізації завдань соціальної політики. 

Недержавні інституції соціальної політики. Кадрове забезпечення соціальної політики. Наукове і 

методичне забезпечення соціальної політики. Інформаційне забезпечення соціальної політики.  

 

Рекомендована література 

Основна література 

Навчально-методичні посібники: 

1. Головко О.І. Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної 

політики: дисерт. Канд. Наук: 12.0011 / НАН України, Інститут держави і права ім. 

В.М.Корецького. – К., 2003 

2. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ 

НАДУ, 2005.-376 с.  

3. Шевчук П.І., Шевчук А.П. Тенденції розвитку соціальної політики європейських країн: досвід 

для України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006 – 64 с. 

Додаткова література 

1. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.— К.: Основи, 

1996.— 237 с. 

2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – Луцьк: ред. вид. від. „Вежа” Вол. 

держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с. (С.149 – 155). 

3. Об’єднання  громадян, благодійництво та соціальний захист в Україні / Укл. О.Сушинський, Г. 

Мисаковець, П.Шевчук. – Львів: Ліга-Прес, 2000. – 288 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

5. Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

6. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

Тема 5.  

Соціальні  відносини та соціальне розшарування в суспільстві 

Соціальна структура українського суспільства. Групоутворюючі ознаки класів та страт. 

Суть  процесів соціальної стратифікації. Поняття «клас». Характеристики середнього класу. Зміст 

соціальної політики, спрямованої на виявлення та урахування соціальних інтересів різних класів. 

Основні риси соціально-класової структури сучасного українського суспільства. Джерела 

формування середнього класу в Україні. Аналіз соціальної стратифікації українського суспільства.  

Бідність. Рівні бідності. Критерії вимірювання бідності. Поширення бідності в Україні. 

Поняття мінімального споживчого бюджету, прожиткового та фізіологічного мінімумів. Групи 

ризику за критерієм бідності. Роль держави і громадянського суспільства в боротьбі з бідністю. 

Майнова структура суспільства. Майнове розшарування в провідних економічно розвинутих 

країнах світу. Статистика майнового розшарування в Україні та її аналіз. Стратегічні напрями 

подолання бідності.  

 

Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” // Голос 

України. – 2000. – 9 листоп. 

2. Про стратегію подолання бідності // Указ Президента України від 15 серпня 2001 р.  
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Навчально-методичні посібники: 

1. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ 

НАДУ, 2005.-376 с.  

2. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.  

3. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека. Навчальний посібник.— Львів: Вид-во 

ЛРІДУ УАДУ, 2003.— 178 с. 

Додаткова література 

1. Васильченко В., Щетініна Л. Основні проблеми формування середнього класу в Україні// 

Україна: аспекти праці. К. – 2006.- № 3, с.31-36. 

2. Українське суспільство 1994 – 2001. Результати опитування громадської думки. – К.: МІА, 

“Подія”, 2001. – 128 с.  

3. Цілі Розвитку Тисячоліття: Україна. – К.: „ЕКМО”, 2001. – 29 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

2. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

3. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

4. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

5. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

6. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

7. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

Тема 6. 

Формування соціальної безпеки людини і суспільства 

Соціальна безпека людини і суспільства. Стабілізаційна функція соціальної політики. 

Превентивна та реабілітаційна функції соціального захисту. Особливості соціального захисту 

протягом життєвого циклу людини.  Ґенеза української моделі соціального захисту.  

Види соціального страхування і соціальної допомоги. Поняття ризику і соціального ризику. 

Міжнародні норми соціального страхування. Соціальна допомога: основні поняття, засоби, 

адресування. Види соціальної допомоги.  

Соціальні програми українського Уряду. Механізми реалізації соціальних програм. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності” від 23 вересня 1999 року №11105-XIV // Відомості Верховної Ради України - 

1999 р., № 23.  

2. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття” від 2 березня 2000 року №1533-III // Людина і праця. – 2000. - №7. 

3. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” від 

18 січня 2001 року №2240-III // Відомості Верховної Ради України – 2001 р., № 23. 

4. Закон України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. 

№ 1058-IV // Урядовий кур’єр – 2003 р., № 150. 

5. Закон України “Про необов'язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. № 

1057-IV // Урядовий кур’єр – 2003 р., № 169 

6. Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України// Указ Президента України № 

1313/2000 від 7 грудня 2000 року  

7. Про національну доктрину розвитку освіти// Указ Президента України № 347/2002 від 17 

квітня 2002 року. 
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Навчально-методичні посібники: 

1. Шевчук П. І. Соціальна політика та соціальна безпека. Навчальний посібник.— Львів: Вид-во 

ЛРІДУ УАДУ, 2003.— 178 с. 

Додаткова література 

1. Базилюк П. В. Соціальний захист населення.— К: Знання, 1992.- 132 с. 

2. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.— К.: Основи, 

1996.— 237 с. 

3. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні спекти, методика розробки та оцінки: 

Монографія. – К.: Літ-ра-К, 2004. – 328 с. 

4. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – Луцьк: ред. вид. від. „Вежа” Вол. 

держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с. 

 

Тема 7.  

Соціальна політика в сфері соціально-трудових відносин і доходів населення 

Теоретичні засади аналізу зайнятості і безробіття. Форми та види безробіття. Соціальна 

структура безробітних в Україні. Шляхи зниження безробіття. 

Ринок праці в Україні. Робоча сила, її показники і методи їх визначення. Трудова 

мобільність. Міграція робочої сили і її вплив на ринок праці. Зайнятість та реалізація трудової 

активності. Види зайнятості. Неформальний сектор трудової активності. Принципи соціального 

партнерства. 

Соціальна політика в сфері оплати праці та шляхи її реформування. Статистика доходів 

населення. Індекс соціального неблагополуччя.  

 

Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” // Голос 

України. – 2000. – 9 листоп. 

2. Европейская социальная хартия.- М.: Международные отношения.- 2000.- 264 с. Стр 15-29. 

3. Про стратегію подолання бідності // Указ Президента України від 15 серпня 2001 р.  

Навчально-методичні посібники: 

1. Гілко В.І., Кормич Л.І., Гансова Е.А. Соціальні орієнтири державної політики.-Одесса.: ОРІДУ 

НАДУ, 2005.-376 с.  

2. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.— К.: Основи, 

1996.— 237 с. 

3. Економічний розвиток і державна політика: Практикум / Ю. Важал, Н. Грицяк, С. Дзюбик та 

ін. / За заг.ред. І. Розпутенка.— К.: К.І.С., 2002.— 240 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

5. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

Тема 8.  

Соціальна політика в сфері сімейно-шлюбних і гендерних відносин 

Сутність соціальної політики в сфері сімейно-шлюбних відносин. Соціальна політика в 

сфері попередження бездоглядності дитини. Основні напрямки соціальної політики щодо 

посилення соціального захисту сімей. Сучасні концепції соціального захисту сім’ї. Особливості та 

пріоритети соціальної політики, спрямованої на регулювання сімейно-шлюбних відносин.  

Соціальний захист ті соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.  

Гендерна політика в Україні. Головні показники «гендерного індексу». Соціальні 

проблеми, пов’язані з роллю жінки в українському суспільстві.  
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Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” від 1 червня 2000 

р. № 1768-III // Відомості Верховної Ради України – 2000 р., № 45. 

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми” від 22 березня 2001 р. № 2334-III // Відомості Верховної Ради України – 2001 р., № 9. 

3. Указ Президента України “Про заходи щодо заохочення народжуваності в Україні” від 3 січня 

2002 р. № 5 // Уряд.кур”єр. – 2002. – 18 січн. 

4. Про захист суспільної моралі// Закон України № 1296-IV від 20 листопада 2003 року. 

5. Про концепцію розвитку охорони здоров’я населення України// Указ Президента України № 

1313/2000 від 7 грудня 2000 року  

6. Про національну доктрину розвитку освіти// Указ Президента України № 347/2002 від 17 

квітня 2002 року. 

Навчально-методичні посібники: 

1. Социальная политика: Учебник / Под общ.ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. “Экзамен”, 2002. – 736 

с. 

2. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.  

Додаткова література 

1. Демографічна криза в Україні: Проблема дослідження, витоки, складові, напрями протидії / За 

ред. В.Стешенко; НАН України. – Ін-т екон. – К., 2001. – 560 с. 

2. Костин А.И. Демографические проблемы и здоровье человека в политике глобальных 

изменений // Вестник Московского университета. Серия 12 «Политичесике науки».- 2005. -№ 4.- 

С.48-64. 

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

5. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

6. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

7. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

8. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

 

 

Тема 9.  

Державна молодіжна політика 

Поняття «молодь». Молодь як соціальна група в структурі суспільства. Статистична 

характеристика молоді як соціальної групи. Проблема бідності молоді.  

Соціальний портрет молоді. Становище молоді в основних сферах життєдіяльності. Молодь 

в системі освіти.  

Система молодіжної політики, її роль та функції. Соціальні служби для молоді, їх функції. 

Нормативно-правове забезпечення державної молодіжної політики. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Про освіту// Закон України № 1060-ХІІ від 23 травня 1991 року. 

2. Про вищу освіту// Закон України № 2984-ІІІ від 17 січня 2002 року.  

3. Про національну доктрину розвитку освіти// Указ Президента України № 347/2002 від 17 

квітня 2002 року. 
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Навчально-методичні посібники: 

1. Социальная политика: Учебник / Под общ.ред. Н.А.Волгина. – М.: Изд. “Экзамен”, 2002. – 736 

с. 

2. Шевчук П.І. Соціальна політика. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.  

Додаткова література 

3. Скуратівський В., Палій О. Основи соціальної політики: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002, - 

200 с. 

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

5. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

6. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

7. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

8. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

 

Тема 10.  

Особливості соціальної політики на регіональному рівні 

Соціальна регіональна політика. Економічна активність як чинник регіонального розвитку. 

Процеси децентралізації у здійсненні соціальної політики. Основні форми адміністративної 

децентралізації. Роль органів місцевої влади у здійсненні соціальної політики. Принципи 

місцевого самоврядування і регіональні соціальні відносини. Європейська хартія місцевого 

самоврядування і соціальний регіональний розвиток. Рівні місцевого самоврядування у виконанні 

функцій соціального спрямування.  

Рекомендована література 

Основна література 

Законодавчі документи: 

1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – 

К: Преса України, 1997. – 80 с. 

2. Европейская социальная хартия.- М.: Международные отношения.- 2000.- 264 с. Стр 15-29. 

Навчально-методичні посібники: 

1. Єлагін В.П. Проблеми моделі соціальної держави // Актуальні проблеми державного 

управління: Наук.зб. – Х.: ХарІДУ УАДУ, 2001. - № 3 (11) 

2. Шевчук П.І., Шевчук А.П. Тенденції розвитку соціальної політики європейських країн: досвід 

для України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006 – 64 с. 

Додаткова література 

4. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки.— К.: Основи, 

1996.— 237 с. 

5. Економічний розвиток і державна політика: Практикум / Ю. Важал, Н. Грицяк, С. Дзюбик та 

ін. / За заг.ред. І. Розпутенка.— К.: К.І.С., 2002.— 240 с. 

6. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні спекти, методика розробки та оцінки: 

Монографія. – К.: Літ-ра-К, 2004. – 328 с. 

7. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – Луцьк: ред. вид. від. „Вежа” Вол. 

держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.  

Інтернет-ресурси: 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

5. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

6. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

7. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  

http://www.prezident.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.intellect.org.ua/
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http://www.un.org/russian/esa/index.html
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Тема 11.  

Програмно-цільовий підхід у реалізації державної соціальної політики 

Сутність програмно-цільового методу державного регулювання соціальними процесами. 

Соціальні програми і проекти державного і регіонального рівня, механізми їх реалізації.  

Органи місцевої виконавчої влади і місцевого самоврядування, які реалізують програми 

соціального розвитку територій.  

Основні аспекти фінансування соціальних програм. Джерела фінансування. Методи 

фінансування. Законодавчо-нормативна база, яка регламентує фінансування соціальних витрат. 

 

Рекомендована література 

Основна література 

Навчально-методичні посібники: 

1. Головко О.І. Функції та компетенція органів Європейського Союзу у сфері соціальної 

політики: дисерт. Канд. Наук: 12.0011 / НАН України, Інститут держави і права ім. 

В.М.Корецького. – К., 2003 

2. Шевчук П.І., Шевчук А.П. Тенденції розвитку соціальної політики європейських країн: досвід 

для України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006 – 64 с. 

Додаткова література 

1. Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні спекти, методика розробки та оцінки: 

Монографія. – К.: Літ-ра-К, 2004. – 328 с. 

2. Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – Луцьк: ред. вид. від. „Вежа” Вол. 

держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 558 с.  

3. Скиба М.В. Сутність проектного аналізу, як складової проектного менеджменту. – Управління 

проектами та розвиток виробництва. –Збірник наукових праць. – № 1 

2000. – С. 120 -121. 

 

Інтернет-ресурси: 

1. Кабінет міністрів    - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

2. Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

3. Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

4. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

5. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

6. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

7. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

8. Організація об’єднаних націй - www.un.org/russian/esa/index.html  
 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Результати самостійної роботи оцінюються викладачем  згідно з чинною шкалою 

оцінювання. Якщо самостійна робота не буде виконана, то відповідь  на семінарському  занятті 

буде не повністю відкрита і тому бали відповідатимуть шкалі, яка приведена в підрозділі  9.2 

Робочої програми навчальної дисципліни. 

Самостійна робота студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, оцінюється 

під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на 

самостійну роботу контролюється при підсумковому семестровому контролі. Самостійна робота 

студента оцінюється викладачем під час проведення практичних занять, консультацій, поточного 

та підсумкового контролю. Самостійна робота передбачає обов’язкову систематичну підготовку 

до аудиторних занять: опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу; 

вивчення обов’язкової та додаткової літератури; підготовку до поточного тестування; виконання 

http://www.kmu.gov.ua/
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домашніх завдань, в тому числі розв’язання практичних задач; систематику вивченого матеріалу 

курсу перед написанням модулів та іспитом.  

В залежності від особливостей дисципліни, характеру самостійної роботи викладач може 

встановити такі форми контролю: 

 поточний контроль засвоєння матеріалу на семінарських, практичних, лабораторних заняттях 

на основі відповідей на питання, повідомлень, доповіді, дискусій тощо; 

 тестовий чи інший контроль тем (змістових модулів), винесених викладачем на самостійне 

опрацювання студентів; 

 усна доповідь та/або письмовий звіт про розв’язання ситуаційних завдань тощо; 

 індивідуальний чи колективний проект (робота), передбачений навчальною програмою з 

дисципліни, що потребує формування практичних навичок і умінь студентів тощо.  

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, 

вільний від обов'язкових навчальних занять. Формами контролю за самостійною роботою може 

бути усне опитування на семінарі, колоквіум, перевірка письмових робіт (здійснених 

самостійно дослідних, індивідуальних, творчих завдань, есе, рефератів), опитування на іспиті 

(якщо питання чи теми для самостійної роботи не входили до розглянутих на семінарі).  

Критерії оцінювання: 

Оцінку «відмінно» (максимально 5 балів за семінарське заняття) студент отримує за умови 

відповідності виконаного завдання студентом та його усної відповіді (захисту виконаної 

практичної роботи) за усіма п’ятьма зазначеними критеріями.  

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку. 

Контроль систематичного виконання самостійної роботи 

Відмінно («5») – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, 

глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі 

тестові завдання. Правильно і вчасно захистив СРС по темі. 

Добре («4») – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. 

Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив 

більшість тестових завдань. Виконав правильно СРС по темі семінару.   

Задовільно («3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. Невчасно подав СРС по темі семінару. 

Незадовільно («2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних 

виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість 

тестових завдань. СРС виконана не по темі семінару. 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві 

помилки. СРС по темі семінару  не виконана. 

Укладач:  Комарницька Г.О., к.е.н., доцент кафедри економіки та менеджменту.   


