




1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Характеристика дисципліни за формами

навчання
денна Заочна

Вид дисципліни обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання українська
Загальний обсяг кредитів / годин 4/120
Курс 6

Семестр 12

Кількість змістових модулів з розподілом: 2
Обсяг кредитів 4

Обсяг годин, в тому числі: 120

Аудиторні 16

Модульний контроль 8

Семестровий контроль -

Самостійна робота 96

Форма семестрового контролю залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою дисципліни є визначення напрямів діяльності держави щодо забезпечення
соціального та гуманітарного розвитку на загальнонаціональному, регіональному
та місцевому рівнях в умовах суспільних трансформацій.

Завданням навчальної дисципліни є формування наступних компетентностей:

ЗК-1 Здатність комплексно розв’язувати проблему. Здатність виявляти наукову сутність
проблем  у  професійній  сфері,  знаходити  адекватні  шляхи  щодо  їх  розв’язання;
володіння системним, цілісним підходом до аналізу і оцінки ситуації.

ЗК-2 Критичне  мислення.  Здатність  аналізувати,  верифікувати,  оцінювати  повноту  та
достовірність інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати
й синтезувати відсутню інформацію. 

ЗК-8 Когнітивна гнучкість. Здатність здобувати нові знання, уміння та інтегрувати їх з уже
наявними;  спроможність  аналізувати  явище,  ситуацію,  проблему,  враховуючи  різні
параметри,  фактори,  причини;  здатність  адаптувати  мислення  для вирішення  задач  у
змінених умовах чи нестандартних ситуаціях.

ЗК-10 Формулювання суджень і  ухвалення рішень.  Спроможність  орієнтуватися  у  різних
поглядах  на  проблему  та  шляхи  її  розв’язання,  формувати  власну  думку;  уміти
формулювати  задачу,  аргументовано  обирати  оптимальні  шляхи  розв’язання,
аналізувати й осмислювати отриманий розв’язок, переконливо його представляти.

ФК-1 Знання  та  розуміння.  Спеціалізовані  концептуальні  знання  у  сфері  публічного
управління та адміністрування, набуті у процесі навчання на рівні новітніх досягнень,
які  є  основою  для  оригінального  мислення,  дослідницької  та/або  інноваційної
діяльності; здатність  використовувати  набуті  знання  у  практичній  професійній
діяльності.

ФК-2 Дослідницькі навички у галузі публічного управління та адміністрування. Здатність
розуміти сутність проблеми, постановку задачі, обирати та використовувати відповідні



методи  й  організаційні  процедури  для  її  вирішення  (розв’язання),  дослідницької  чи
інноваційної діяльності, критично оцінювати отримані результати, визначати  перспек-
тиви подальшої розробки досліджуваної та дотичних тем.

ФК-3 Розв’язання проблем  у галузі публічного управління та адміністрування. Здатність
критично  осмислювати  й  розв’язувати  складні  задачі  та  проблеми,  що потребують
міждисциплінарних підходів, оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної /
недостатньої інформації та суперечливих вимог.

ФК-4 Експертна та аналітична діяльність. Спроможність переносити теоретичні знання у
практичні  контексти,  Здатність  визначати  показники  сталого  розвитку  на
загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. Здатність
самостійно  готувати  нормативно-правові  акти,  аналітичні  довідки,  пропозиції,
доповіді, здійснювати їх експертизу.

3. Результати навчання за дисципліною
ПРН 1 Демонструвати на рівні застосування ґрунтовні знання ключових теорій, понять та

фактів у сфері публічного управління та адміністрування.
ПРН 2 Володіти  нормотивно-правовим  підгрунтям  у  сфері  публічного  управління  та

адміністрування.
ПРН 3 Володіти загально-науковими та спеціальними методами наукового пізнання

ПРН 4 Демонструвати знання й розуміння зв’язків обраного для поглибленого вивчення та
дослідження кола теорій, проблем, задач з іншими предметами та сферами практичної
діяльності

ПРН 6 Знати й розуміти межі застосування тих чи інших управлінських теорій, методів,
засобів, інструментів.

ПРН 9 Коректно  проводити  логічні  міркування,  грамотно  збирати,  аналізувати  та
інтерпритувати факти, використовуючи, в тому числі, класичні методи доведення
(від супротивного,  індукції, дедукції та ін.).

ПРН 10 Читати і розуміти нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, звіти
та  демонструвати  майстерність  їх  відтворення  в  аргументованій  усній  та/або
письмовій доповіді.

ПРН 21 Уміти формулювати проблему /  задачу,  знаходити й аналізувати відповідності
між поставленою проблемою / задачею й існуючими моделями, аргументовано
обирати оптимальні шляхи розв’язання, аналізувати й осмислювати отриманий
розв’язок,  представляти  результати  роботи  й  обґрунтовувати  запропоновані
рішення на сучасному науково-технічному й професійному рівні.



4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів, тем
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Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Сутність та зміст державного управління процесами
соціального та гуманітарного розвитку в умовах суспільних
трансформацій 

28 2 2
- - -

24

Тема 2. Методологічні основи державного управління 
соціальним та гуманітарним розвитком в Україні 

28 2 2
- - -

24

Модульний контроль 4
Разом 60/56 4 4 - - - 48

Змістовий модуль 2.

Тема 3. Інституційне та ресурсне забезпечення державного 
управління соціальним та гуманітарним розвитком в 
України

28 2 2
- - -

24

Тема 4. Державне управління соціальною та гуманітарною 
безпекою в Україні

28 2 2
24

Модульний контроль 4
Разом 60/56 4 4 - - - 48

Усього годин 120/112 8 8 - - - 96

5. Програма навчальної дисципліни
Заліковий модуль 1

Тема  1.  Сутність  та  зміст  державного  управління  процесами
соціального та гуманітарного розвитку в умовах суспільних трансформацій

Поняття  «соціальний  розвиток»,  його  основні  характеристики,  напрями  і
форми.  Теорії  і  концепції  соціального  розвитку.  Поняття  «сталий  (стійкий)
розвиток»,  його  сутність  та  значення.  Людський  розвиток  як  першопричина
трансформаційних процесів у суспільстві. Основні складові соціального розвитку
суспільства. Цілі, передумови та ресурси розвитку. Напрями і форми соціального
розвитку.

Зміст гуманітарної політики, її вплив на динаміку соціального і духовного
життя країни. Сутність концепції людського розвитку. Які чинники впливають на
людський розвиток.  



Ґенеза  теорії  та  практики  державного  управління  соціальним  та
гуманітарним  розвитком.  Взаємозв'язок  процесів  соціального  і  гуманітарного
розвитку  та  інших  видів  суспільного  буття  (суспільного  розвитку).  Вплив
економічних  відносин  на  соціальний  розвиток.  Політичні  чинники  соціального
розвитку.  Соціальна  сфера  суспільства  та  соціальний  розвиток.  Духовні
детермінанти соціального розвитку.

Тема  2.  Методологічні  основи  державного  управління  соціальним та
гуманітарним розвитком в Україні

Соціальна  та  гуманітарна  політика. Механізм  управління  соціальним  та
гуманітарним  розвитком.  Формування  механізмів  управління  соціальним  та
гуманітарним  розвитком. Багаторівнева  система  взаємопов'язаних  механізмів
різної природи як комплексний механізм управління соціальним розвитком. 

Методи  впливу  на  соціальні  процеси.  Класифікація  методів  державного
впливу на процеси суспільного розвитку. Суб'єкти впливу на процеси суспільного
розвитку (державні, громадські, ринкові). Об'єкти впливу на процеси суспільного
розвитку  (галузеві,  функціональні).  Характер  впливу  на  процеси  суспільного
розвитку  (прямий,  непрямий).  Рівні  впливу  на  процеси  суспільного  розвитку
(загальнодержавні,  місцеві).  Час  впливу  на  процеси  суспільного  розвитку
(довгострокові,  короткострокові).  Масштабів  втручання  у  процеси  суспільного
розвитку (загальні, часткові) й способу прийняття (правові, неправові). Характеру
дії  на  процеси  суспільного  розвитку  (стримувальні  (обмежуючі),  стимулюючі,
комплексні).  Система  інструментів  державного  впливу  на  процеси  суспільного
розвитку. Державні соціальні стандарти. 

Заліковий модуль 2

Тема 3. Інституційне та ресурсне забезпечення державного управління
соціальним та гуманітарним розвитком в україни

Інституційне забезпечення формування та реалізації соціальної та гуманітарної
політики в Україні. Сукупністю державних органів, які представляють усі гілки
влади та рівні державного управління у сфері соціальної та гуманітарної політики.
Вищий  рівень  формування  та/чи  забезпечення  реалізації  соціальної  та
гуманітарної  політики  (Верховна  Рада  України,  Президент  України  та  Кабінет
Міністрів України). Центральний рівень формування та забезпечення виконання
завдань соціальної політики (центральні органи виконавчої влади). Регіональний
та місцевий рівень реалізація соціальної політики (місцеві державні адміністрації
та  органи  місцевого  самоврядування).  Судова  система  яка,  представляє  та
здійснює специфічну функцію від імені держави - функцію захисту встановлених
державою  прав  і  гарантій.  Інститути  громадянського  суспільства  у  процесі
вироблення  та  реалізації  рішень  у  сфері  соціальної  політики.  Ресурсне



забезпечення  державного  управління  соціальним  та  гуманітарним  розвитком  в
Україні (правове, фінансове, інституційне та інформаційне).

Тема 4. Державне управління соціальною та гуманітарною безпекою в
Україні.

Соціальна  функція  сучасної  держави  в  контексті  забезпечення
соціогуманітарної безпеки. Теорії соціальної держави. Моделі соціальної держави.
Ліберальний,  консервативний,  соціал-демократичний,  християнсько-
демократичний  типи  соціальної  держави.  "Бісмарковська"  та  "бевериджська"
моделі  соціальної  політики.  Риси  американської  ліберальної  моделі  соціальної
політики. 

Стан  соціальної  та  гуманітарної  безпеки  в  Україні. Соціальна  безпека  як
основа  соціальної  політики.  Ключьові  проблеми  державного  управління
соціальною  та  гуманітарною  безпекою  в  Україні.  Критерії  досягнення  рівня
соціальної безпеки. Бідність в Україні та її подолання. Війна на сході України, її
вплив  на  соціальний  та  гуманітарний  розвиток  в  Україні.  Негативні  наслідки
низького  рівня  соціальної  безпеки  в  державі.  Взаємозв’язок  поміж  основними
перешкодами укріплення соціальної безпеки держави та негативними наслідками
глобалізації.  Пріоритетні  напрями  діяльності  держави  щодо  забезпечення
соціальної безпеки.



6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента
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Відвідування лекцій 1 2 2 2 2
Відвідування семінарських занять 1 2 2 2 2

Робота на семінарському занятті 10 2 20 2 20
Виконання завдань для самостійної 
роботи

5 4 20 4 20

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25
Разом 69 69

Максимальна кількість балів: 138
Розрахунок коефіцієнта: 1,38

Критерії оцінювання   на семінарському занятті  :  
1)  оволодіння  теоретичним  матеріалом  та  уміння  використати  отримані

знання  для  аналізу  конкретного  явища,  ситуації,  проблеми,  враховуючи  різні
параметри, фактори, причини; орієнтація у різних поглядах на проблему та шляхи
її розв’язання, формування власної думки; коректне її доведення і презентація – 8-
10 балів

2)  засвоєння  теоретичного  матеріалу  та  уміння  використовувати  отримані
знання для аналізу конкретного явища, ситуації,  проблеми, формування власної
думки за наявності ряду помилок або неточностей, що в  цілому дозволяє зробити
висновок, що завдання виконано – 5-7 балів

3) неповне засвоєння матеріалу,  недостатнє володіння основними поняттями
та  підходами,  що  не  дозволило  сформувати  власну  думку і  що  свідчить  про
недостантє вміння застосовувати теоретичний матеріал для виконання практичних
завдань - до 4 балів.

Максимальна кількість балів: 10 балів та 1 бал за присутність.
Форма  підготовки  та  проведення: усна.  Відповідь /  доповідь  або

презентація під час аудиторного заняття. 
Терміни виконання: до кінця тематичного модулю.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=238430


6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

В  межах  вивчення  дисципліни  «Державне  управління  соціальним  та
гуманітарним  розвитком»  по  кожному  кредиту  передбачено  виконання  2
самостійних завдань. Максимальна кількість балів за кожне завдання складає «5»
балів. Завдання розміщені  в системі електронного навчання. Орієнтовний перелік
запитань, які розкриваються в самостійних завданнях курсу представлений нижче

Заліковий модуль 1. 
Тема 1

1. Поняття «соціальний розвиток», його основні характеристики, напрями і
форми. 

2. Теорії і концепції соціального розвитку. 
3. Поняття «сталий (стійкий) розвиток», його сутність та значення. 
4. Людський  розвиток  як  першопричина  трансформаційних  процесів  у

суспільстві. 
5. Напрями і форми соціального розвитку.
6. Зміст  гуманітарної політики,  її  вплив  на  динаміку  соціального  і

духовного життя країни. 
7. Сутність концепції людського розвитку. 
8. Чинники які впливають на людський розвиток.  
9. Ґенеза  теорії  та  практики  державного  управління  соціальним  та

гуманітарним розвитком. 
10. Взаємозв'язок процесів соціального і  гуманітарного розвитку та інших

видів суспільного буття (суспільного розвитку). 
11. Вплив економічних відносин на соціальний розвиток. 
12. Політичні чинники соціального розвитку. 
13. Соціальна сфера суспільства та соціальний розвиток. 
14. Духовні детермінанти соціального розвитку.

Тема 2
15. Соціальна та гуманітарна політика. 
16. Механізм управління соціальним та гуманітарним розвитком. 
17. Формування  механізмів  управління  соціальним  та  гуманітарним

розвитком.
18. Комплексний механізм управління соціальним розвитком. 
19. Методи впливу на соціальні процеси. 
20. Класифікація  методів  державного  впливу  на  процеси  суспільного

розвитку.
21. Суб'єкти впливу на процеси суспільного розвитку (державні, громадські,

ринкові). 
22. Об'єкти  впливу  на  процеси  суспільного  розвитку  (галузеві,

функціональні). 
23. Характер впливу на процеси суспільного розвитку (прямий, непрямий). 



24. Рівні  впливу  на  процеси  суспільного  розвитку  (загальнодержавні,
місцеві).

25. Масштаби втручання у процеси суспільного розвитку (загальні, часткові)
26. Характер  дії  на  процеси  суспільного  розвитку  (стримувальні

(обмежуючі), стимулюючі, комплексні). 
27. Система  інструментів  державного  впливу  на  процеси  суспільного

розвитку.
28. Державні соціальні стандарти. 

Заліковий модуль 2.
Тема 3

1. Інституційне  забезпечення  формування  та  реалізації  соціальної  та
гуманітарної політики в Україні. 

2. Сукупність державних органів, які представляють усі гілки влади та рівні
державного управління у сфері соціальної та гуманітарної політики. 

3. Вищий  рівень  формування  та/чи  забезпечення  реалізації  соціальної  та
гуманітарної політики (Верховна Рада України). 

4. Вищий  рівень  формування  та/чи  забезпечення  реалізації  соціальної  та
гуманітарної політики (Президент України)

5. Вищий  рівень  формування  та/чи  забезпечення  реалізації  соціальної  та
гуманітарної політики (Кабінет Міністрів України)

6. Центральний  рівень  формування  та  забезпечення  виконання  завдань
соціальної політики (центральні органи виконавчої влади). 

7. Регіональний та місцевий рівень реалізація соціальної політики (місцеві
державні адміністрації та органи місцевого самоврядування). 

8. Інститути громадянського суспільства у процесі вироблення та реалізації
рішень у сфері соціальної політики. 

9. Правове забезпечення  державного  управління  соціальним  та
гуманітарним розвитком в Україні.

10. Фінансове забезпечення  державного  управління  соціальним  та
гуманітарним розвитком в Україні.

11. Інформаційне  забезпечення  державного  управління  соціальним  та
гуманітарним розвитком в Україні.

Тема 4
12. Соціальна  функція  сучасної  держави  в  контексті  забезпечення

соціогуманітарної безпеки. 
13. Теорії соціальної держави. 
14. Моделі соціальної держави. 
15. Ліберальний тип соціальної держави. 
16. Консервативний тип соціальної держави.



17. Соціал-демократичний тип соціальної держави.
18. "Бісмарковська" модель соціальної політики. 
19. "Бевериджська" модель соціальної політики.
20. Риси американської ліберальної моделі соціальної політики. 
21. Стан соціальної та гуманітарної безпеки в Україні. 
22. Соціальна безпека як основа соціальної політики. 
23. Ключьові проблеми державного управління соціальною та гуманітарною

безпекою в Україні. 
24. Критерії рівня соціальної безпеки. 
25. Бідність в Україні та її подолання. 
26. Війна на сході України, її вплив на соціальний та гуманітарний розвиток в

Україні. 
27. Взаємозв’язок  поміж  основними  перешкодами  укріплення  соціальної

безпеки держави та негативними наслідками глобалізації. 
28. Пріоритетні  напрями діяльності  держави  щодо забезпечення  соціальної

безпеки.

Критерії оцінювання: Максимальна оцінка – 5 балів

Критерії оцінювання завдань:
100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими 
незначними недоліками
80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без 
суттєвих (грубих) помилок
70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з 
незначною кількістю помилок
60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків
50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання

ФФорма подання результатів: завантажений текстовий документ в систему
електронного навчання
Терміни виконання: до кінця модулю.

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


6.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання  

Модульний̆  контроль  є  складовою  поточного  контролю  і  здійснюється  в
формі  виконання  студентом  модульної   контрольной  роботи  (у  вигляді
комп’ютерного  тестування)  згідно  затвердженого  графіку.  Кількість  модульних
контрольних – 2. Максимальний бал модульного контролю складає 25. 

Об’єктом оцінювання знань студентів є  програмний матеріал дисципліни,
засвоєння  якого,  відповідно,  перевіряється  під  час  модульного  контролю.
Об’єктами  змістового  модульного  контролю  знань  студентів  є:  розуміння
основних  характеристик,  напрямів  і  форм  соціального  розвитку;  зміст
гуманітарної політики, її вплив на динаміку соціального і духовного життя країни
знання сутності  та  змісту  державного  управління  процесами  соціального  та
гуманітарного  розвитку;  володіння системним,  цілісним  підходом  до  аналізу  і
оцінки державного управління процесами соціального та гуманітарного розвитку в
Україні в умовах суспільної трансформації; спроможність переносити теоретичні
знання  у  практичні  контексти,  аналізувати  явище,  ситуацію,  проблему,
враховуючи різні параметри, фактори, причини; орієнтуватися у різних поглядах
на проблему та  шляхах її  розв’язання,  коректно проводити логічні  міркування,
грамотно  аналізувати  та  інтерпритувати  факти;  здатність виявляти  сутність
проблеми у сфері державного управління процесами соціального та гуманітарного
розвитку в Україні. 

Модульний контроль  проводитися  у  формі  комп ’ютерного  тестування  та
передбачає відповіді на тестові завдання різного рівня складності.

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи
За кожну вірну відповідь на тестове завдання  нараховується 1 балл. Кількість
тестовихзавдань - 25

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
(не передбачений)

6.5. Шкала відповідності оцінок
Оцінка Кількість балів 

Відмінно / А 100 – 90 
Дуже добре / В
Добре / С

82 – 89
75 – 81

Задовільно / D
Достатньо / Е

69 – 74
60 – 68 

Незадовільно / FX, F 0 – 59 



7. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінарські заняття – 8 год., 

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год., залік.

Змістові
модулі

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Назва модуля Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Кількість балів 

за модуль
84 бала 94 бала

Лекції Лекція 1. 
1 бал

Лекція 2. 
1 бал

Лекція 3
1 бал

Лекція 4
1 бал

Теми
семінарських 

занять

Семінар 1
11 балів

Семінар 2
11 балів

Семінар 3
11 балів

Семінар 4
11 балів

Самостійна
робота

10 балів 10 балів

Види
поточного
контролю

Модульна контрольна
робота 1 
(25 балів)

Модульна контрольна
робота 2 (25 балів)

Підсумковий
контроль

залік

8. Рекомендовані джерела 
Основна

1. Конституція  України  від  28.06.1996  №  254к/96-ВР  [Електронний
ресурс]  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради  України.  -  Режим  доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
2. Закон  України  «Про  державні  соціальні  стандарти  та  державні
соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 року № 2017-III [Електронний ресурс] /
Офіційний сайт Верховної Ради України. - Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text
3. Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм
економічного  і  соціального  розвитку  України»  від  23.03.2000  №  1602-ІП
[Електронний  ресурс]  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради  України.  -Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
4. Кодекс  законів  про  працю  України   від  10.12.71  №  322-VIII
[Електронний ресурс]  /  Офіційний сайт Верховної  Ради України.  -  Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
5. Бюджетний кодекс України : Закон України від 08.07.2010 № 2456-УІ
[Електронний  ресурс]  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради  України.  -Режим
доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
6. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР
[Електронний  ресурс]  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради  України.  -Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96
7. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14#Text


2010 року № 1861-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради
України. -Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#Text
8. Закон України «Про Кабінет  Міністрів  України» від 10 грудня 2015
року  №  889-VIII  [Електронний  ресурс]  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради
України. -Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
9. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав
людини» від  23  грудня  1997  року  №  776/97-ВР [Електронний  ресурс]  /
Офіційний  сайт  Верховної  Ради  України.  -  Режим  доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text
10. Указ  Президента  України  «Про  створення  Секретаріату  Президента
України» від 14.10.2005 № 1445/2005 [Електронний ресурс] Режим доступу:
https://ips.ligazakon.net/document/view/u1445_05?ed=2007_11_09
11. Закон  України  «Про  освіту  України»  від 5  вересня  2017  року
№2145VIII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. -
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
12. Закон України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018
року  №2469VIII  [Електронний  ресурс]  /  Офіційний  сайт  Верховної  Ради
України. -Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
13. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 червня
2018 року №2469VIII [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради
України.  -Режим  доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-
%D0%B2%D1%80#Text

Додаткова

14. Закон України  «Про добровільне об’єднання територіальних громад»:
від  5  лютого  2015  р.  №  157-VIII.  –  Режим  доступу  :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
15. Хартія місцевого самоврядування. Рада Європи; Хартія, Міжнародний
документ від 15 жовтня 1985 року Документ 994_036.  –  Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
16. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в України : розпорядження Кабінету Міністрів України від
1  квітня  2014  р.  №  333-р.  –  Режим  доступу  :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р.
17. Поспєлова  Т.  В.  Механізми  державного  управління  людським
розвитком в Україні :  монографія /  Т. В. Поспєлова. – Донецьк : Ноулідж
(Донецьке відділення), 2011. – 350 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7691/
18. Поспєлова  Т.  В.  Програмно-цільовий  механізм  державного
регулювання соціальної  сфери /  Т.  В.  Поспєлова,  Н.С.  Орлова  //  Наукові
праці: науково-методичний журнал., Вип. 256. Т. 268. Державне управління.
–  Миколаїв:  Вид-во  ЧДУ  ім.  Петра  Могили,  2017.  –  с.  108-113.
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19881/
19. Поспєлова Т.В. Комплексний підхід до визначення ключових напрямів
державної молодіжної політики в контексті  сталого,  людського розвитку в

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19881/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18#Text
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7691/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://ips.ligazakon.net/document/view/u1445_05?ed=2007_11_09
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/776/97-%D0%B2%D1%80#Text
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036
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Ресурси мережі Інтернет
1. Сайт Президента України – www.prezident.gov.ua
2. Сайт Верховної Ради - www.rada.gov.ua
3. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua – вихід на всі 
міністерства і відомства
4. Сайт Міністерства праці та соціальної політики України – 
www.mlsp.kmu.gov.ua
5. Сайт Пенсійного фонду України - www.pfu.gov.ua
6. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj
7. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua
8. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua
9. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua
10. Український незалежний центр політичних досліджень (В.Піховшек) –
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 www.ucipr.kiev.ua
11. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/
12. Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/
13. Державна фіскальна служба http://www.сustoms.gov.ua/
14. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua
15. Національний інститут стратегічних досліджень http://www.niss.gov.ua
16. Сайт Національного агентства України з питань державної служби http://
www.nads.gov.ua/control/uk/index
17. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/
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