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1. Опис навчальної дисципліни 

 

1. Шифр і назва галузі знань – 23 Соціальна робота 

2. Код і назва спеціальності – 232 Соціальне забезпечення 

3. Назва спеціалізації – немає 

4. Назва дисципліни – Соціальна політика в Україні 

5. Тип дисципліни – обов’язкова професійної підготовки 

6. Код дисципліни – ОДПП 1.2.12. 

7. Освітній рівень, на якому 

вивчається дисципліна 

– перший 

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – п’ятий (денна) / п’ятий, шостий (заочна) 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС 

/ годин) 

– 4 / 120 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 50,0 

 лекційні заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 50,0 

 семінарські заняття (годин) – 30 

 % від обсягу аудиторних годин – 50,0 

 самостійна робота (годин) – 60 

 % від загального обсягу – 50,0 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 3 

 самостійної роботи – 5 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 18 

 % від загального обсягу – 15 

 лекційні заняття (годин) – 12 

 % від обсягу аудиторних годин – 66,7 

 семінарські заняття (годин) – 6 

 % від обсягу аудиторних годин – 33,3 

 самостійна робота (годин) – 102 

 % від загального обсягу – 85 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  

 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній 

схемі: 

  

 1) попередні дисципліни – ОДПП 1.2.4. Історія соціального 

забезпечення 

  - ОДПП 1.2.2. Система соціального 

забезпечення 

  - ОДПП 1.2.5. Соціальна психологія 
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  – ОДПП 1.2.3. Соціальна робота 

   ОДПП 1.2.8. Трудове право 

  - ВДПП 2.2.9. Опіка та піклування  

  - ВДПП 2.2.10. Основи сімейного права 

 2) супутні дисципліни – ОДПП 1.2.11. Демографія 

  – ОДПП 1.2.13.  Соціальні допомоги 

   ВДПП 2.2.11. Правові засади медичної 

діяльності 

  - ВДПП 2.2.15. Соціальна економіка 

  - ВДПП 2.2.12. Соціальна робота в галузі 

охорони здоров’я 

  - ВДПП 2.2.13. Договірна робота у сфері 

соціального забезпечення 

 3) наступні дисципліни – ОДПП 1.2.14. Пенсійне забезпечення 

  – ОДПП 1.2.15.Соціальне обслуговування 

  – ОДПП 1.2.17. Економіка праці та 

соціально-трудові відносини 

  – ВДПП 2.2.20. Людський розвиток 

14. Мова вивчення дисципліни – українська 

 

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності

, які 

здобуваються 

під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність забезпечення його сталого 

розвитку шляхом реалізації виваженої соціальнної політики на основі 

дотримання верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним 

розвитком  та соціальною політикою держави. 

СК 7. Здатність застосовувати методики індивідуальних обрахунків 

соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, допомоги по 

безробіттю. 

Результати 

навчання 

ПР 2. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та 

прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення. 

ПР 4. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу 

системи соціального захисту населення. 

ПР 7. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної 

політики. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи і процедури, 

основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати визначення понятійно-термінологічного апарату дисципліни у 



 

 

5 

 

контексті змісту соціальної політики, її об’єктно-суб’єктої та предметної складових, 

моделей, механізму реалізації; 

1.2) визначати джерела інформації з питань реалізації соціальної політики  та 

забезпечення соціального розвитку;  розуміти методи отримання соціальних даних; 

1.3) називати складові соціальної політики держави, а також причини соціально-

економічних проблем в Україні;  

1.4) описувати функції та принципи формування соціальної політики, а також її 

стратегічні завдання в ринкових умовах господарювання. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, принципи; 

перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; прогнозувати майбутні наслідки на 

основі отриманих знань) 

2.1) пояснити особливості реалізації соціальної політики в умовах ринкових відносин; 

2.2) класифікувати загальні показники чисельності та структури населення;  

2.3) обговорювати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та прояви 

соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 

2.4) пояснювати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції 

розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення; 

2.5) обговорювати основні проблеми соціального розвитку та прогнозувати майбутні 

наслідки ігнорування їх вирішення для України. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати ідеї та 

концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та 

шляхи соціального забезпечення населення;; 

3.2) застосовувати базові знання про основи економічної допомоги об’єктам соціального 

захисту (економічно активному та соціально вразливим категоріям населення), як 

невідємної складової соціальної політики; 

 застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу системи соціального 

захисту населення для формування аргументованих висновків з визначення 

ефективності заходів соціальної політики держави в контексті соціально-

економічної підтримки населення; 

3.3) виявляти напрями регулювання соціальних процесів через призму покращення 

соціального добробуту та підвищення соціальної безпеки у суспільстві. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та організаційну структуру, 

бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами і наслідками, оцінювати значимість 

даних) 

4.1) аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення, яка слугує 

відображенням процесів, що відбуваються у соціальній сфері та соціальному 

забезпеченні населення; 

 збирати (у тому числі шляхом опитування та спостереження), систематизовувати, 

аналізувати та критично оцінювати інформацію щодо реалізації політики держави у 

соціальній сфері; 

4.2) розділяти соціальні нормативи, як  компоненти процесу   стандартизації  соціальної  

політики, розуміти їх взаємозв’язок та взаємообумовленість, а також залежність від 

соціально-економічної складової розвитку суспільства; 

4.3) виводити можливі наслідки невиваженої соціальної політики у контексті 

збереження соціально-економічної безпеки держави. 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною властивістю) 

5.1) аргументувати необхідність регулювання соціальної сфери шляхом визначення 
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соціальних проблем та потреб,  причин їх виникнення, напрямів розвитку, 

соціального стану певних категорій населення; 

5.2) узагальнювати факти щодо рівня матеріально-економічного захисту різних 

категорій населення з метою виявлення тенденцій відтворювальних процесів у 

соціальній сфері;  

5.3) обґрунтовувати актуальність процесів  у соціальній сфері та соціальному 

забезпеченні населення, необхідність соціально-економічної підтримки різних 

категорій населення. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати  ефективність соціально-економічної підтримки населення, дієвість 

державної соціальної політики та соціального забезпечення загалом;  

6.2) робити висновок щодо вибору шляхів соціально-економічної підтримки різних 

категорій населення. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах багатовимірності та 

альтернативності сучасної культури) 

7.1) складати завдання щодо проведення наукових досліджень з питань стану та 

перспектив реалізації соціальної політики держави; 

7.2) розробляти пропозиції щодо покращення покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки в державі. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Тема 1. Соціальна політика як функція державного управління 

Сутність соціальної політики держави. Об’єкт, суб’єкт, предмет соціальної 

політики. Принципові умови реального існування соціальної держави. Складові соціальної 

політики держави. Обов’язкове соціальне страхування. Добровільне соціальне страхування. 

Державна соціальна допомога. Державні соціальні гарантії. Послуги громадських організацій. 

Мета вивчення дисципліни. Об’єкт та предмет вивчення  дисципліни.   Зв'язок соціальної 

політики як навчальний предмету з дисциплінами економічного і соціального характеру. 

 Основні завдання та принципи соціальної політики. Стратегічні завдання соціальної 

політики. Принципи соціальної політики держави.  

Держава та її роль в реалізації соціальної політики. Напрями соціальної політики 

держави. Шляхи досягнення  мети соціальної політики. Функції системи відносин 

соціальної політики як економічної категорії: досягнення збалансованості інтересів 

господарюючих суб’єктів; перерозподільна; відтворювальна; стимулююча; регулююча. 

Держава загального добробуту. Рівні соціальної політики.  

Соціальна політика і соціальна справедливість. Сутність соціальної справедливості. 

Сталий людський розвиток як засіб досягнення соціальної справедливості . 

 

Тема 2. Моделі соціальної політики в різних економічних системах 

Соціальна політика у ринковій системі. Напрями соціальної політики держави за 

ринкових умов.  

.Характеристика моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою 

економікою. Основні моделі соціальної політики: ліберальна, корпоративна і суспільна. 

Американська модель соціальної політики. Шведська модель  соціальної політики. 

Німецька модель соціальної політики. Англосаксонська модель  соціальної політики. 

Японська модель соціальної політики. 

.Досвід Японії, США, Швеції в формуванні соціального забезпечення. 

.Напрями і перспективи розвитку соціальної політики в Україні за ринкових умов. 
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Стратегічні цілі роботи Міністерства соціальної політики України. Чинники удосконалення 

соціальної політики в Україні. Реформування соціальної політики України. 

 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні 

Соціальні нормативи як відправна точка соціальної політики. Групи соціальних 

нормативів.  

Процес   стандартизації  соціальної  політики.  Державні соціальні стандарти - 

основа нормативно-правового забезпечення соціальної політики. Державні соціальні 

гарантії. Прожитковий мінімум.  

Класифікація соціальних нормативів. Рівні соціальних стандартів і нормативів.  

Базовий державний мінімальний соціальний стандарт. Принципи  соціальної 

стандартизації. Цілі процесу соціальної стандартизації. Завдання соціальної 

стандартизації.  

Система державних соціальних стандартів і нормативів в Україні. Державні 

соціальні стандарти у сфері доходів населення. Державні соціальні нормативи у сфері 

соціального обслуговування. Державні соціальні нормативи у сфері житлово-

комунального обслуговування. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного 

обслуговування та зв’язку. Державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров’я. 

Державні соціальні нормативи у сфері забезпечення навчальними закладами. Державні 

соціальні нормативи у сфері обслуговування закладами культури. Державні соціальні 

нормативи у сфері обслуговування закладами фізичної культури та спорту.  Державних 

соціальних нормативів у сфері побутового  обслуговування, торгівлі та громадського 

харчування.  

Основні та додаткові види державних соціальних  гарантій. 

Правове забезпечення соціальної політики. Нормативно-методичне забезпечення 

соціальної  політики.  

Міністерство соціальної політики як суб’єкт реалізації соціально-політичних 

завдань країни 

 

Тема 4. Планування  і  фінансування розвитку  соціальної сфери 

Поняття соціальної сфери та її галузі. Групи соціальних інститутів. Галузі 

соціальної сфери:  освіта, охорона здоров’я, культура і мистецтво, соціальний захист 

населення.  

Рівні управління соціальною сферою. Повноваження державних органів влади. 

Повноваження регіональних і місцевих органів влади.  

Джерела фінансування соціальної сфери: бюджетні , позабюджетні,  зовнішні. 

Структура державної соціально-страхової системи.  

Напрями покращення фінансування соціальної сфери в Україні. Фінансування 

освіти. Становлення, розвиток та ефективність сімейної медицини. Загальнообов’язкове 

державне соціальне медичне страхування і цільові медичні збори. Створення ринку 

медпослуг. 

 

Тема 5. Система соціального захисту населення 

Мета соціального захисту населення. Пізнавальний  та проектувальний аспекти 

мети соціального захисту. Генеральна мета соціального захисту населення. Стратегічні  та 

тактичні цілі соціального захисту. Рівень життя населення.  

Сутність та складові соціального захисту населення . Система соціального захисту. 

Інструменти системи соціального захисту населення в Україні. Соціальне страхування. 

Соціальні послуги. Соціальна допомога. Соціальні гарантії.  

Підсистеми соціального захисту населення. Економічна підсистема. Соціальна 

підсистема. Політична підсистема.  Організаційна підсистема. Правова підсистема. 
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Соціальний захист населення в інституційному вимірі. Вплив на соціальний захист 

населення соціальних інститутів та інституцій. Система інститутів соціального захисту 

населення. Поняття “соціальна захищеність”, “соціально-економічна захищеність”; 

“соціальний захист”; “соціальна безпека”; “соціальна допомога”; “соціальне 

забезпечення”. Взаємодія основних елементів соціальної політики держави 

Суспільно-економічна необхідність соціального захисту населення. Соціальні 

ризики та їх класифікація 

 

Тема 6. Соціальний захист економічно активного населення 

Характеристика категорії “економічно активне населення”.  Людські ресурси.  

Економічно активне населення. Економічно неактивне населення.  Причини  соціального 

захисту економічно активного населення.  

Система соціального захисту економічно активного населення. Універсальні 

інструменти соціального захисту зайнятого населення. Гарантії оплати праці. Норми 

оплати праці. Норми робочого часу (відпочинку). Індексація заробітної плати. Податкова 

соціальна пільга при оподаткуванні заробітної плати. Компенсація заробітної плати. 

Мінімальна заробітна плата. Мінімальний прожитковий рівень. Індексація заробітної 

плати. Статистика державних соціальних гарантій в Україні. Роль професійних спілок у 

соціальному захисті зайнятого населення. Механізм    соціального партнерства.   

Захист населення від безробіття та захист безробітних. Страхування у разі 

безробіття. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок   безробіття. Надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її 

виплати для організації безробітним підприємницької діяльності. 

Досвід надання допомоги для безробітних у розвинутих країнах 

 

Тема 7. Форми захисту соціально вразливих категорій населення 

Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної 

політики.  

Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально 

вразливих категорій населення. Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії 

соціального захисту молодих  громадян. 

.Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді Державна 

соціальна допомога сім’ям з дітьми та її види. Державна соціальна допомога інвалідам. 

Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період до 2030 

року. 

 

Тема 8. Урегулювання та  вирішення соціально-трудових конфліктів 

Сутність соціально-трудового конфлікту, їх різновиди, причини і умови 

виникнення. Види протирічь. Сутність змагання, конкуренції, соціальної боротьби, 

соціального конфлікту, соціально-трудового конфлікту. Класифікація трудових 

конфліктів. Типові  функції конфліктів.  

Методи управління соціально-трудовими конфліктами. Сутність вирішення 

конфлікту.  Методи управління конфліктами. Стилі поведінки в конфліктній ситуації. 

Стратегії переговорів у вирішенні соціально-трудових конфліктів. Позиційний 

підхід до вирішення трудових конфліктів. Колаборативний  підхід до вирішення трудових 

конфліктів. Посередництво. Рівні вирішення конфлікту. Страйк та його типи.  

Соціальне партнерство як досягнення злагоди в колективному трудовому спорі 

(конфлікті). 

 

Тема 9. Сучасний стан і проблеми  пенсійної системи України 

Пенсія як соціально-політична категорія. Пенсійні фонди. Суб’єкти пенсійного 
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забезпечення.  

Види пенсій та критерії їх призначення. Пільгові пенсії за новими умовами. Пенсії 

по інвалідності. Втрата годувальника.  Пенсії в разі втрати годувальника. Пенсія за 

вислугою років. Соціальна пенсія. Пенсія науково-педагогічним працівникам.  

Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України 

Мета, напрями і завдання пенсійної реформи. Рівні пенсійноїреформи. Солідарна 

система пенсійного забезпечення. Накопичувальна пенсійна система. Додаткова 

накопичувальна система.  

 

Тема 10. Проблеми молоді й молодіжної політики в Україні  

Молодь як особлива група суспільства, її властивості. Місце проблем молоді в 

сучасну добу соціально-економічного й політичного розвитку суспільства.  

Державна молодіжна політика в Україні, її завдання. Фінансування державної 

молодіжної політики та гарантії соціального захисту молодих громадян 

Концепція державної молодіжної політики в Україні, шляхи її реалізації. 

Пріоритети державної політики у молодіжній сфері. Сучасні засади державної молодіжної 

політики. 

Мета державної молодіжної політики в Україні.  Суб'єкти державної молодіжної 

політики в Україні. Основні принципи державної молодіжної політики.  

 Основні напрямки державної молодіжної політики в Україні. Нормативно-правові 

акти, що регулюють державну молодіжну політику. Центри соціальних служб для молоді 

та напрями їх діяльності 

 

4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 

Соціальна 

політика як 

функція 

державного 

управління 

8 2 2 - - 4 8 

2 

2 

- - 9 

2. 

Моделі соціальної 

політики в різних 

економічних 

системах 

14 4 4 - - 6 14 - - 10 

3 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

соціальної 

політики в 

Україні 

15 4 4 - - 7 15 2 - - 11 
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4 

Планування  і  

фінансування 

розвитку  

соціальної сфери 

8 2 2 - - 4 8 - - 9 

5 

Система 

соціального 

захисту населення 

15 4 4 - - 7 15 2 

2 

- - 12 

6 

Соціальний 

захист 

економічно 

активного 

населення 

15 4 4 - - 7 15 

2 

- - 12 

7 

Форми захисту 

соціально 

вразливих 

категорій 

населення 

15 4 4 - - 7 15 - - 12 

8 

Урегулювання та  

вирішення 

соціально-

трудових 

конфліктів 

9 2 2 - - 5 9 2 

2 

- - 9 

9 

Сучасний стан і 

проблеми 

пенсійної системи 

України 

11 2 2 - - 7 11 

2 

- - 9 

10 

Проблеми молоді 

й молодіжної 

політики в 

Україні 

10 2 2   6 10   9 

 
Всього годин 

120 30 30 - - 60 120 12 6 - - 102 

 

 4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські (практичні) заняття) проводяться 

згідно з темами та обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських (практичних) занять з передбачених тематичним планом 

тем, засоби поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до 

занять  визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
 

4.3. Завдання для самостійної роботи студентів 

4.3.1. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.2. Виконання індивідуальних завдань всіма студентами є обов’язковим, проте за 

узгодженням з викладачем може бути виконана інша робота (тези, статті з дисципліни). 

4.3.3. Тематика індивідуальних завдань та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 
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4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для 

самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї 

програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 
 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація; 

3) дискусія. 

На семінарських та практичних заняттях застосовуються: 

1) дискусійне обговорення проблемних питань; 

2) рішення практичних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни може проводитися у 

формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у письмовій формі або у формі 

тестування; 

4) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену.  

Структура екзаменаційного білету: два теоретичних питання, одна задача.  

 

Приклад екзаменаційного білету: 

1. Повноваження органів законодавчої влади в реалізації соціальної політики.  

2. Економічно активне населення: поняття, сутність. 
3. Задача.   
Сім’я складається з 4 осіб (двоє дітей – 4 та 5 років, батько та мати), 

середньомісячний дохід сім’ї – 1000 грн.  

Розрахувати допомогу малозабезпеченій сім’ї. 
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6. Схема нарахування балів 

 

 6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно 

до такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  навчання під час 

лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  навчання під час 

лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  навчання під час 

семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25 балів – 

за результатами  навчання під час 

семінарських (практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання семестрового 

контролю 

  

 

 

6.2. Обсяг балів, здобутих студентами під час лекцій, семінарських занять,  

самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в 

навчально-методичних матеріалах з цієї дисципліни. 

 

 

7. Рекомендовані джерела 

 

7.1. Основні джерела 

1. Історія та теорія соціальної політики України : навч. посібн. / А.О. Ярошенко, 

Т. В. Семигіна, Н.В. Сухицька. За ред. А.О. Ярошенко. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2018. - 289 с.  

2. Актуальні проблеми соціальної політики України : навч. посібн. / А. О. 

Ярошенко, Н. Б. Отрешко, С. В. Толстоухова, Л. А. Литва, І. М. Чернін, С. В. 

Пасічніченко, Ткач, Ю. С. Фіголь. За ред. А. О. Ярошенко. – Київ, НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2012. - 222с.  

3. Іщенко А. О. Соціальна і гуманітарна політика: навч.-метод. посіб. / М. П. 

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

Черкаси : [Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2011. – 400 с. 
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7.2. Допоміжні джерела 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

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

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14  

3. Закони  України “Про мінімальний споживчий бюджет” [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1284-12 Закони  України “Про 

індексацію грошових доходів населення” [Електронний ресурс] / Режим доступу: 
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