


 

 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни за 
формами навчання 

денна заочна 
Соціальна політика в Україні 

Вид дисципліни  обов'язкова 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 4/120 
Курс 2  
Семестр 3,4  
Кількість змістових модулів з 
розподілом:  

4  

Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі: 120  

Аудиторні 56  
Модульний контроль 8  
Семестровий контроль -  
Самостійна робота 56  

Форма семестрового контролю залік  
 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Мета – полягає у розвитку професійної компетентності студентів, сприяння у 

засвоєнні теоретичних знань, практичних умінь, формуванні високого рівня 
готовності до реалізації завдань соціальної політики та соціальної роботи з різними 
групами отримувачів соціальних послуг. 

 
Завдання навчальної дисципліни: 
- формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями щодо стану 

соціальної політики в Україні; 
- сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо змісту 

соціальної політики; 
- сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для 

успішної соціальної роботи у сфері соціальної політики України. 
 
3. Результати навчання за дисципліною: 
Відповідно до Освітньо-професійної програми 231.00.01 Соціальна робота 

підготовки за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 231 
Соціальна робота, дисципліна «Соціальна політика в Україні» забезпечує оволодіння 
такими програмовими результатами навчання: 

• ПР 5. Вміння оптимально використовувати технології соціальної роботи з 
різними категоріями отримувачів послуг. 

• ПР 11. Вміння досліджувати психічні явища; володіння інструментами 
оцінювання і вимірювання індивідуально-психологічних особливостей особистості. 



4. Структура навчальної дисципліни 
 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 
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Модуль 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 
Тема 1. Сутність соціальної політики 6 2 4 - - - - 
Тема 2. Основні напрямки 
здійснення соціальної політики  

4 2 2 - - - - 

Тема 3. Правова та інституційна база 
соціальної політики 

6 2 4 - - - - 

Самостійна робота 1. Загальні засади 
реалізації соціальної політики 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 32 6 10 - - - 14 

Модуль 2. Зміст сучасної соціальної політики 
Тема 4. Соціальна політика у сфері 
регулювання людських відносин 

6 2 4 - - - - 

Тема 5. Соціальна політика основних 
світових структур 

6 2 4 - - - - 

Самостійна робота 2. Зміст сучасної 
соціальної політики 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 4 8    14 

Модуль 3. Соціальна сімейна політика в Україні 
Тема 6. Концептуальні основи 
сімейної політики 

6 2 4 - - - - 

Тема 7. Напрямки та механізми 
реалізації державної сімейної 
політики в Україні 

6 2 4 - - - - 

Тема 8. Моделі сімейної політики   4 2 2 - - - - 
Самостійна робота 3. Соціальна 
сімейна політика в Україні 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 32 6 10 - - - 14 

Модуль 4. Соціальна молодіжна політика в Україні   
Тема 9. Сутність соціальної 
молодіжної політики в Україні  

6 2 4 - - - - 

Тема 10. Особливості реалізації 
державної молодіжної політики в 
Україні 

8 2 4 - - - - 



Самостійна робота 4. Соціальна 
молодіжна політика в Україні 

14 - - - - - 14 

Модульний контроль 2  
Разом 28 4 8 - - - 14 

Усього 120 20 36 - - - 56 
 

5. Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 
 

Тема 1. Сутність соціальної політики (2 год.) 
Поняття, сутність і предмет соціальної політики. Мета, завдання та функції 

соціальної політики. Об'єкт та суб'єкт соціальної політики. Соціальні механізми 
вирішення соціальних проблем. Фінансування соціальної політики. 

Основні поняття: соціальна політика, предмет, об'єкт, суб'єкт, взаємна допомога, 
благодійна, філантропічна діяльність, соціальна допомога, соціальне страхування, 
соціальне забезпечення, фінансування. 

Семінарське заняття 1. Історичні аспекти формування соціальної політики (2 
год.)  

Семінарське заняття 2. Суб’єкти та принципи реалізації соціальної політики в 
Україні (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
Тема 2. Основні напрямки здійснення соціальної політики (2 год.) 
Зміст соціальної політики. Напрямки соціальної політики країни. Регіональні 

аспекти соціальної політики. Умови реалізації соціальної політики. 
Основні поняття: соціальна політика, соціальний захист, адресність соціальних 

виплат, замовний принцип соціальної політики, муніципалізація соціальної політики, 
об’єктивні, суб'єктивні умови. 

Семінарське заняття 3. Світовий досвід моделей соціальної політики та їх 
можливість використання в Україні (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
Тема 3. Правова та інституційна база соціальної політики (2 год.) 
Правова база соціальної політики. Інституційна база соціальної політики. 

Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання.  
Основні поняття: міжнародні угоди, пакти, хартії, Конституція України, кодекси, 

окремі законодавчі акти, підзаконні акти, інструкції, соціальна робота, соціальне 
страхування, соціальне забезпечення 

Семінарське заняття 4-5. Нормативно-правова база соціальної політики в Україні 
(4 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
 



Модуль 2. Зміст сучасної соціальної політики 
 

Тема 4. Соціальна політика у сфері регулювання людських відносин (2 год.) 
Соціальні відносини як об’єкт соціальної політики. Соціальна структура 

суспільства. Соціально-класові відносини і соціальна політика. Соціальна політика, 
спрямована на регулювання етнонаціональних відносин. Соціальна політика, 
спрямована на регулювання сімейно-шлюбних відносин. 

Основні поняття: соціальні відносини, обмін цінностями, відносини залежності 
та влади, соціальне управління, соціально-класові відносини, клас, соціальна 
стратифікація,  етнонаціональна політика, етнонаціональні відносини,  сімейно-
шлюбні відносини. 

Семінарське заняття 6. Соціальний захист населення як складова соціальної 
політики держави (2 год.) 

Семінарське заняття 7. Соціальне страхування як механізм реалізації соціальної 
політики (2 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
Тема 5. Соціальна політика основних світових структур (2 год.) 
Соціальна політика світових структур. Організація Об’єднаних Націй як суб’єкт 

міжнародної соціальної політики. Принципи та особливості діяльності 
спеціалізованих міжнародних організацій. Засоби формування соціальної політики 
міжнародними організаціями. 

Основні поняття: міжнародні організації, Світовий банк, Міжнародна організація 
праці, Організація Об’єднаних Націй, Економічна і Соціальна Рада, Всесвітня 
організація охорони здоров'я, спеціалізовані міжнародні організації, засоби 
формування. 

Семінарське заняття 8. Система соціальної допомоги в Україні (2 год.)  
Семінарське заняття 9. Діяльність основних світових структур соціальної 

політики в Україні  (2 год.)  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
 

Модуль 3. Соціальна сімейна політика в Україні 
 

Тема 6. Концептуальні основи сімейної політики (2 год.) 
Поняття та сутність сімейної політики. Класифікація основних підходів до 

сімейної політики у розвинутих країнах. Мета та завдання сімейної політики. 
Традиційні та сучасні компоненти сімейної політики. Принципи державної сімейної 
політики.  

Основні поняття: сімейна політика, сучасна сімейна політика, державна сімейна 
політика, сімейна політика соціальної держави, про сімейний підхід, про традиційний 
підхід, про егалітарний підхід, про сімейний неінтервенціоністський підхід, принцип, 
функції сімейної політики. 

Семінарське заняття 10. Особливості формування та реалізації державної 
сімейної політики в Україні (2 год.)  



Семінарське заняття 11. Суб’єкти забезпечення державної сімейної політики в 
Україні (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 4, 6, 7 
Тема 7. Напрямки та механізми реалізації державної сімейної політики в Україні 

(2 год.) 
Напрямки державної сімейної політики в Україні. Заходи забезпечення 

державної сімейної політики в Україні (дозвільного, попереджувального 
(превентивного), контрольного, стимулюючого, поновлювального 
(відтворювального), заборонного характеру). Механізм реалізації основних засад 
державної сімейної політики.  

Основні поняття: державна сімейна політика, заходи сімейної політики, 
політико-організаційний напрям, демографічний напрям, економічний напрям, 
соціальний напрям, інформаційний напрям, культурно-просвітницький напрям, 
механізм, адміністративно-правові форми.  

Семінарське заняття 12-13. Конституційні засади державної сімейної політики в 
Україні (4 год.)   

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2  
Додаткові: 3, 5, 6 
Тема 8. Моделі сімейної політики  (2 год.) 
Типи сімейної політики: експліцитна, імпліцитна, негативна. Класифікація типів 

сімейної політики в розвинутих країнах (Г. Еспін-Андерсен).  Моделі сімейної 
політики запропоновані А. Готьє. Класифікація моделей сімейної політики за Арлі 
Хошильд. 

Основні поняття: сімейна політика, типи сімейної політики, моделі сімейної 
політики, експліцитна сімейна політика, імпліцитна сімейна політика, негативна 
сімейна політика,  соціал-демократичний тип, консервативний тип, південно-
європейський тип, ліберальний тип, просімейна / пронаталістська модель, 
протрадиційна модель, проегалітарна модель, просімейна модель невтручання з боку 
держави.  

Семінарське заняття 14. Особливості сімейної політики в зарубіжних країнах (2 
год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 4 
 

Модуль 4. Соціальна молодіжна політика в Україні 
      

Тема 9.  Сутність соціальної молодіжної політики в Україні (2 год.) 
Поняття соціальної молодіжної політики в Україні. Мета та завдання молодіжної 

політики. Елементи молодіжної політики як соціально-державного явища.  Основні 
принципи державної молодіжної політики.  

Основні поняття: молодіжна політика, державна молодіжна політика, соціальна 
молодіжна політика, правові норми, корпоративні норми, політичні традиції та звичаї, 
політичні принципи, моральні норми політичного життя, політичний процес,  режим 



молодіжної політики.  
Семінарське заняття 15. Становлення та розвиток державної молодіжної 

політики в Україні (2 год.)  
Семінарське заняття 16. Об’єкти та суб’єкти молодіжної політики в Україні (2 

год.) 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 2 
Тема 10. Особливості реалізації державної молодіжної політики в Україні (2 год.) 
Умови реалізації державної молодіжної політики в Україні. Напрямки державної 

молодіжної політики в Україні. Засоби реалізації молодіжної політики в Україні.  
Основні поняття: державна молодіжна політика, механізми реалізації державної 

молодіжної політики, правовий та організаційно-економічний механізми, соціально-
економічна підтримка, молоді сім’ї, інтелектуальний розвиток, патріотичне 
виховання, профілактика, громадські об’єднання, правовий захист, інформаційне 
забезпечення.   

Семінарське заняття 17. Нормативно-правове забезпечення соціальної 
молодіжної політики (2 год.)  

Семінарське заняття 18. Механізми формування та реалізації державної 
молодіжної політики в Україні (2 год.)  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 2 
Додаткові: 1, 2 
 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  

денної форми навчання 
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Відвідування лекцій 1 3 3 2 2 3 3 2 2 
Відвідування семінарських 
занять 1 5 5 4 4 5 5 4 4 

Відвідування практичних занять 1 - - - - - - - - 
Робота на семінарському занятті 10 5 50 4 40 5 50 4 40 
Робота на практичному занятті 10 - - - - - - - - 
Лабораторна робота (в тому 
числі допуск, виконання, 
захист) 

10 - - - - 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Виконання завдань для 
самостійної роботи 5 1 5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 
Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - - - 



Разом - 88 - 76 - 88 - 76 
Максимальна кількість балів: 328     
328:100=3,28. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,28= 

загальна кількість балів. 
    

 
6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 
Усі завдання виконуються у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з 

розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з 
усіх сторін 20 мм. та подаються на підсумковому занятті відповідного модуля. 

 
Самостійна робота 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 

На основі теоретичних знань щодо реалізації соціальної політики в Україні та 
соціальної роботи з різними групами отримувачів соціальних послуг, визначати 
переваги та недоліки існуючих механізмів соціальної політики в Україні. 

Вимоги до оформлення: 
Обсяг роботи від 2 до 3 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 
Міжрядковий інтервал 1. Поля з усіх сторін 20 мм. 

Критерії оцінювання: 
5 білів з низ за: 
- відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність 

– 2; 
- відсутність помилок – 1; 
- обсяг виконання завдань роботи – 1; 
- оформлення роботи (порядок оформлення, технічна компетентність у 

оформленні матеріалів тощо) – 1. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 3, 4, 5, 6 

 
Самостійна робота 2. Зміст сучасної соціальної політики 

Проаналізувати діяльність спеціалізованих міжнародних організацій та 
визначити їх завдання, принципи та особливості діяльності. 

Заповнити таблицю 
Назва міжнародної 

організації 
Завдання Принципи Особливості 

діяльності 

    
    

Критерії оцінювання: 
5 білів з низ за: 
- відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність 

– 2; 
- відсутність помилок – 1; 
- обсяг виконання завдань роботи – 1; 
- оформлення роботи (порядок оформлення, технічна компетентність у 

оформленні матеріалів тощо) – 1. 



Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 3, 4, 5, 6 

 
Самостійна робота 3. Соціальна сімейна політика в Україні 
На основі теоретичних знань щодо змісту соціальної сімейної політики в 

Україні визначити особливості та специфіку роботи суб’єктів сімейної політики на 
національному, регіональному та місцевому рівнях (16 год.).  

Вимоги до оформлення: 
Обсяг роботи від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді 

комп’ютерного файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. 
Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм.  

Критерії оцінювання: 
5 білів з низ за: 
- відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність 

– 2; 
- відсутність помилок – 1; 
- обсяг виконання завдань роботи – 1; 
- оформлення роботи (порядок оформлення, технічна компетентність у 

оформленні матеріалів тощо) – 1. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 2, 3 
Додаткові: 3, 4, 5, 6 
 
Самостійна робота 4. Соціальна молодіжна політика в Україні  
Скласти банк фондів (державних та комерційних), які здійснюють фінансування 

державної молодіжної політики в Україні. Визначити сфери державної молодіжної 
політики, які фінансування даними фондами. Проаналізувати соціальні молодіжні 
програми, які фінансуються визначеними фондами.  

Вимоги до оформлення: 
Обсяг роботи 2 сторінки набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного 

файла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. 
Поля з усіх сторін 20 мм.  

Критерії оцінювання: 
5 білів з низ за: 
- відповідність меті та змісту завдань роботи, повнота, логічність, послідовність 

– 2; 
- відсутність помилок – 1; 
- обсяг виконання завдань роботи – 1; 
- оформлення роботи (порядок оформлення, технічна компетентність у 

оформленні матеріалів тощо) – 1. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 2, 3 

 
6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному курсі. 



Студентам пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  
Види тестових завдань: 

- Із вибором однієї правильної відповіді; 
- Із вибором декількох правильних відповідей; 
- На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 
- Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті; 
- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 

Критерії оцінювання:  
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється автоматично 

програмою ADTester у електронному курсі). 
 
6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання – 

залік. 
 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю –  
не передбачено навчальним планом. 

 
6.6. Шкала відповідності оцінок 
 
Рейтингова 

оцінка 
Оцінка за 100-

бальною шкалою 
Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 
межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 
помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 
кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання 
або   професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 
(умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного складання – 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 
перескладання за умови належного самостійного 
доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням 
курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 

 
 



7. Навчально-методична картка дисципліни  
Разом: 120 год., з них 20 год. – лекції, 36 год. – семінарські заняття, самостійна робота – 56 год., модульний контроль - 8 год.  

М Змістовий модуль I Змістовий модуль II Змістовий модуль III Змістовий модуль IV 
 Загальні засади реалізації соціальної політики Зміст сучасної соціальної політики Соціальна сімейна політика в Україні Соціальна молодіжна політика в Україні   

К. б 88 балів 76 балів 88 балів 76 балів 
Л 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Те
ми

 л
ек

ці
й  

Сутність СП 
(1 бал) 

 

Основні 
напрямки 

здійснення 
СП  

(1 бал) 

Правова та 
інституцій
на база СП   

(1 бал) 

 
СП у сфері 

регулювання 
людських 
відносин  
(1 бал) 

 
СП основних 

світових структур 
(1 бал) 

 

Концептуальні 
основи ДСП  

(1 бал) 

Напрямк
и та 

механізм
и 

реалізації 
ДСП в 
Україні  
(1 бал) 

Моделі 
ДСП   

(1 бал) 

Сутність ДСП в 
Україні  
(1 бал  

Особливості 
реалізації ДМП в 

Україні  
(1 бал) 

Те
ми

 
се

мі
на

рс
ьк

их
 

за
ня

ть
 

Історич
ні 

аспекти 
формув

ання 
СП (11 
балів) 

Суб’єкти 
та 

принцип
и 

реалізації 
СП 

Україні 
(11 

балів) 

Світовий 
досвід 

моделей 
СП та їх 

можливіст
ь 

використа
ння в 

Україні (11 
балів) 

Нормативн
о-правова 
база СП в 

Україні (22 
бали)  

 

Соц.зах
ист 

населен
ня як 

складов
а СП 

держав
и (11 
балів) 

 

Соц. 
страхув
ання як 
механіз

м 
реаліза
ції СП 

(11 
балів) 

Система 
соц.допо
моги в 
Україні 

(11 
балів) 

Діяльніст
ь 

основних 
світових 
структур 

СП в 
Україні 

(11 балів)  

Особли
вості 

форму
вання 

та 
реаліза

ції 
ДСП в 
Україні 

(11 
балів) 

Суб’єкти 
забезпеч
ення 
ДСП в 
Україні  
(11 балі) 

Конститу
ційні 

засади 
ДСП в 
Україні 

(22 бали) 

Особли
вості 
СП в 

зарубіж
них 

країнах 
(11 

балів) 

Станов
лення 

та 
розвито
к ДМП 

в 
Україні 

(11 
балів) 

Об’єкт
и та 

суб’єкт
и МП в 
Україні 

(11 
балів) 

Нормати
вно-

правове 
забезпеч

ення 
СМП (11 

балів) 

Механіз
ми 

формува
ння та 

реалізаці
ї ДМП в 
Україні 

(11 
балів) 

СР
 

5 балів 5 балів 
 

5 балів 5 балів 

М
КР

 Модульна контрольна робота 1 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 2 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 3 
(25 балів) 

Модульна контрольна робота 4 
(25 балів) 

Розрахунок 328:100=3,28. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:3,28= загальна кількість балів. 
 
 
 
 



8. Рекомендовані джерела 
 
Основна: 
1. Актуальні проблеми соціальної політики України: Навчальний посібник / За 

заг. ред. А.О. Ярошенко / А.О. Ярошенко, Отрешко Н.Б., Л.А. Литва [та інш.] - К.: 
Видавництво НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – 222 с. 

2. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти. –  К.: Академія, 2003. 
– 107 с. 

3. Молодіжна політика в Україні : висновки команди міжнародних оглядачів 
Ради Європи / [авт.-упор. Е. Кжаклевска, Г. Вільямсон]. – Видавництво Ради Європи, 
2013. – 192 с.  

4. Ничипоренко С. В. Молодіжна сімейна політика в Україні : монографія / 
Ничипоренко С. В. – Умань : Н70 Видавець «Сочінський», 2011. – 217 с. 

5. Перепелиця М. П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний 
аспект) / Перепелиця М. П. – К. : Український інститут соціальних досліджень. 
Український центр політичного менеджменту, 2001. – 242 с. 

6. Савінова Н.А., Ярошенко А.О., Литва Л.А. Правове забезпечення соціальної 
політики в умовах розвитку інформаційного суспільства. – К.: Видавництво НПУ імені 
М.П.Драгоманова, 2012. – 270 с. 

7. Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики. –  К., 2002. –  
199 с. 

8. Становлення ідеологічних засад соціальної політики в сфері соціального 
захисту населення в Україні» / за заг. ред. А.О. Ярошенко // Л.А. Литва, Н.Б. Отрешко, 
С.В. Пасічніченко. – К., 2013. 

9. Чеховська І. В. Державна сімейна політика в Україні: теорія та практика 
реалізації : монографія / Ірина Василівна Чеховська. – Кам’янець-Подільський, ТОВ 
«Друкарня «Рута», – 2013, – 736 с. 

 
Додаткова: 
1. Гавловська А. О. Правовий механізм формування та реалізації державних 

молодіжних програм: теоретично-правові аспекти  : дис. … канд. пед. наук : 12.00.01. /  
Гавловська Аліна Олександрівна. – Запоріжжя, 2016. – 269 с. 

2. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні» 
від 15.12.1992 р. № 2859-XII (Із змінами, внесеними згідно із Законами  від 09.02.2006 
р.) [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : http://zakon2.rada.gov.ua 

3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 р. № 
2811-XII (Із змінами, внесеними згідно із Законами  від  08.06.2016 р.) [Електронний 
ресурс]. – Ресурс доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2811-12 

4. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 
21.06.2001р. № 2558-III (Із змінами, внесеними згідно із Законами від 08.10.2016 р.) 
[Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2558-14 

5. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді 
в Україні» від 05.02.1993 № 2998-XII (Із змінами, внесеними згідно із Законами  від  
01.01.2017) [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2998-12 

6. Кулик О. М. Сфера державної сімейної політики в Україні: сутність і 
проблеми / О. М. Кулик // Державне будівництво. – 2013. – № 2. – С. 59–74. 



7. Михайленко О. В. Законодавче забезпечення державної сімейної політики в 
Україні / О. В. Михайленко // Аспекти публічного управління. – 2014. – № 7. – С. 15-24. 

8. Метьолкіна Н. Б. Механізми формування та реалізації державної молодіжної 
політики в Україні / Н. Б. Метьолкіна // Державне будівництво. – 2008. – № 1. – С. 35–
46. 

9. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію державної сімейної 
політики» від 17.09.1999 р. № 1063-XIV [Електронний ресурс]. – Ресурс доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1063-14  

10. Скуратівський В. Соціальна політика в контексті європейської стратегії в 
Україні // Вісн. УАДУ при Президентові України. – 2002. – № 3. 

 
9.  Додаткові ресурси (за наявності) 

 Електронний курс на сайті: https://elearning.kubg.edu.ua 
 


