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2. Характеристика та обсяг навчальної дисципліни 

3.  

Кількість кредитів – 4 кредити, загальна кількість годин – 120 

 

Нормативна 

Денна Заочна  

Рік підготовки 

1-й 1-2 й 

Семестр 

1-й 1-3 й 

Лекції (год.) 

20 16 

Практичні заняття 

40 10 

Самостійна робота 

60 94 

 

4. Опис курсу 

Пререквізити. Навчальна дисципліна має міждисциплінарний характер. 

Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших освітніх і 

наукових галузей: юридичних, філософських, політологічних, історичних, 

соціологічних, управлінських, психологічних, які достатні для сприйняття 

категоріального апарату дисципліни «Соціальна та гуманітарна політика». 

Мета - ознайомити слухачів із концептуальними засадами соціальної і 

гуманітарної політики, особливостями управління державними установами 

соціальної сфери в сучасних умовах, сприяти застосуванню в Україні 

сучасних технологій соціального захисту та забезпечення безпеки людини, 

здатність визначати функції, основні форми та напрямки їх реалізації, 
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здатність самостійного пошуку необхідної інформації, її найбільш 

ефективного використання в професійній діяльності та громадському житті. 

 Завдання: 

 сформувати у слухачів навички вільно орієнтуватися в теоретичних 

засадах і методах здійснення провідних моделей реалізації соціальної і 

гуманітарної політики;  

 вміти аналізувати засадничі принципи соціального розвитку та давати 

вичерпну характеристику основних напрямів реалізації соціальної і 

гуманітарної політики; 

 мати практичні навички використання сучасних методів управління 

державними установами соціальної сфери; 

 здатність застосовувати у власній професійній діяльності та 

громадському житті набуті вміння проведення порівняльного аналізу 

соціальної і гуманітарної політики в Україні та провідних країнах світу ; 

 вміння демонструвати навички вільного користування первинними та 

додатковими джерелами інформації щодо аналізу проблем соціальної і 

гуманітарної політики. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

 вміти аналізувати засади соціального розвитку та провідні моделі 

соціальної політики, методи і форми управління установами соціального 

захисту; 

 критично мислити та пропонувати обґрунтовані рішення конкретних 

проблем щодо соціального захисту населення України; 

 використовувати методи проектного аналізу щодо формування та 

реалізації програм соціального і гуманітарного розвитку. 

Методи навчання: лекції, практичні заняття із розв’язанням 

проблемних завдань, презентації результатів індивідуальних творчих робіт, 

кейс-стаді, самостійна робота. 

 

 

Компетентності 

ЗК04. Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні.  

СК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджати та розв’язувати конфлікти.  

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування.  

 

 

ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (РН) 

РН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.  



РН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.  

РН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові 

технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних 

задач публічного управління та адміністрування.  

РН06. Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур.  

РН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи.  

РН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою 

позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології 

у сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм.  

РН10. Представляти органи публічного управління й інші організації 

публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати 

їх діяльності.  

РН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та 

емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання 

обґрунтованих висновків. 

 

5. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

1. ОСОБЛИВОСТІ  РОЗВИТКУ ТА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА В 

УМОВАХ ЙОГО ТРАНСФОРМАЦІЇ 

 

1.1 Показники та індикатори стабільного людського розвитку. Сінергетика 

і самоорганізація складних систем. Складові національного капіталу   

суспільства. Формування соціального та людського капіталу 

держави. 
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1.2. Визначення класових систем на підставах економічних, політичних, 

культурних, соціальних, цивільних та людських досягнень. Сучасні 

моделі класових систем. Класові схеми відносин Дж. Голдсорпа та Е. 

Райта. 

1.3. Трансформаційні процеси в пострадянському просторі. Особливості 

соціальної трансформації в Україні. Показники та стратегія 

людського розвитку. Об'єктивні та суб’єктивні причини соціально-

економічної кризи в Україні. Нові орієнтири соціальної політики. 

Поняття соціальної рівності та соціальної рівноваги на сучасному 

етапі. 

2. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: МОДЕЛІ ТА 

ПРІОРИТЕТИ. 

2.1  Соціальна держава: основні завдання та функції. Типи соціальної 

держави.  

2.2 Соціальна справедливість як критерій соціальної політики. Сучасні 

погляди на сутність соціальної нерівності. Принципи досягнення 

соціальної справедливості. 

2.3 Сучасні моделі соціальної політики: зарубіжний досвід. 

Співвідношення суб’єктів соціальної політики: ринок, держава, 

суспільство, індивід. 

2.4  Інституціональна організація соціального забезпечення в Західній 

Європі. Характеристика моделей соціальної політики: католична, 

консервативна, ліберальна, соціал-демократична. Конвергенція 

європейської соціальної політики. 

3. СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК ВИД ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

3.1     Сучасні визначення соціальної політики, її складові та стратегічні 

цілі.  

3.2     Мета, завдання, умови успішної реалізації та пріоритетні напрямки 

соціальної політики в Україні. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.  

3.3     Роль політичних партій, політичних формувань та громадських 

організацій.  

3.4     Соціальне партнерство та соціальний діалог. Особистість, 

індивідуальність як основний суб’єкт соціального розвитку. 
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4. СТРУКТУРА РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ. 

 

5.1  Показники попиту та пропозицій. Інструменти реалізації, 

фінансування соціальної політики. Поняття прожиткового мінімуму, 

риси малозабезпеченості та бідності. Групи ризику за критерієм 

бідності.  

5.2 Складові споживчого кошика. Основні державні та міжнародні 

документи, які визначають основні складові соціальної політики. 

  

6. СТРУКТУРА ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО, РЕГІОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ЯКІ 

РЕАЛІЗУЮТЬ ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

6.1   Кабінет міністрів України. Міністерства, комітети та їх територіальні 

органи в регіонах. Обласні та сільські районні державні адміністрації: 

управління та відділи в системі соціальної сфери. Структура органів 

соціальної сфери міст та районів міста.  

6.2   Управління, відділи та сектори з питань соціальної та гуманітарної 

політики: охорони здоров’я, соціального захисту молоді, материнства 

та дитинства, культури, освіти. Територіальні сектори за 

обслуговуванням специфічних груп населення. 

 

7. ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ 

 

7.1    Цілі та завдання проектного аналізу. Вітчизняний та зарубіжний 

досвід використання проектного аналізу. Технічний аналіз. 

Комерційний аналіз. Фінансовий аналіз. Екологічний аналіз. 

Інституційний аналіз. Соціальний аналіз. 

7.2   Мета,завдання, технологіії, методи оцінки, оціночні індикатори 

соціальних проєктів і програм. 
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8. ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ. 

 

8.1    Основні складові гуманітарної сфери. Основні напрямки здійснення 

гуманітарної політики. Принципи, механізми, та умови реалізації 

гуманітарної політики в України 

8.2    Розвиток системи охорони здоров’я та впровадження пріоритетів 

здорового способу життя, всебічний розвиток та підтримка спорту. 

Гармонізація людського і природного середовища. 

8.3 Заохочення народжуваності, підтримку та розвиток сім’ї.  

8.4 Розвиток доступної та безперервної освіти; 

 

5. Теми практичних занять 

 
 Назва теми 

Кількість годин 

  Денна Заочна 

1 Показники та індикатори стабільного 

людського розвитку. 

4 1 

2 Сучасні моделі соціальної політики 4 1 
3 Об’єкти та суб’єкти соціальної політики 4 1 
4 Інструменти реалізації, фінансування 

соціальної політики 

4 1 

5 Структура органів соціальної сфери міст та 

районів міста.  

4 1 

6 Проектний аналіз в соціальній сфері 4 1 
7 Інституційний і соціальний аналіз соціальних 

програм 

4 1 

8 Фінансові та нефінансові інструменти 

соціальних програм 

4 1 

9 Напрямки здійснення гуманітарної політики 4 1 
10 Реформування системи освіти в Україні 4 1 
 Разом 40 10 

 

6. Самостійна робота 
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Зміст самостійної роботи слухачів 

Головною метою самостійної роботи є розширення та поглиблення 

набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь і навичок, а також 

самостійне вивчення і засвоєння нового матеріалу під керівництвом 

викладача, але без його безпосередньої участі.   

Питання, що виникають у слухачів стосовно виконання запланованих 

завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, 

затвердженими кафедрою.  

Самостійна робота слухачів з дисципліни «Соціальна та гуманітарна 

політика» включає такі форми: 

 індивідуальна робота з літературними джерелами та нормативно-

правовим документами з метою кращого засвоєння програмного матеріалу; 

 підготовка обов’язкового індивідуального завдання у вигляді реферату з 

питань гуманітарної та соціальної політики; 

 підготовка матеріалів до практичних занять з їх презентацією (для 

слухачів денної, заочної, заочно-дистанційної форм навчання).  

Всі завдання самостійної роботи слухачів є обов’язковими, 

виконуються у встановлені терміни та передбачають певні форми звітності 

щодо їх виконання через on-line технології. 

7. Завдання для самостійної роботи 

 

Теми та завдання для самостійної роботи: 

Тема Завдання Графік 

вивчення 

2. Тема 1 Особливості  

розвитку та структура 

суспільства в умовах 

його трансформації 

. 

Розкрити показники та індикатори стабільного 

людського розвитку. Сінергетика і самоорганізація 

складних систем. Складові національного капіталу   

суспільства. Формування соціального та людського 

капіталу держави. 

Визначення класових систем на підставах 

економічних, політичних, культурних, соціальних, 

цивільних та людських досягнень. Сучасні моделі 

класових систем. Класові схеми відносин Дж. 

Голдсорпа та Е. Райта. 

Трансформаційні процеси в пострадянському 

просторі. Особливості соціальної трансформації в 

Україні. Показники та стратегія людського 

розвитку. Об'єктивні та суб’єктивні причини 

соціально-економічної кризи в Україні. Нові 

орієнтири соціальної політики. Поняття соціальної 

рівності та соціальної рівноваги на сучасному етапі. 

 

1-2 тиждень 
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Тема 2. Соціальна 

політика на сучасному 

етапі: моделі та 

пріоритети. 

 

Соціальна держава: основні завдання та функції. 

Типи соціальної держави.  

Соціальна справедливість як критерій соціальної 

політики. Сучасні погляди на сутність соціальної 

нерівності. Принципи досягнення соціальної 

справедливості. 

Сучасні моделі соціальної політики: зарубіжний 

досвід. Співвідношення суб’єктів соціальної 

політики: ринок, держава, суспільство, індивід. 

 Інституціональна організація соціального 

забезпечення в Західній Європі. Характеристика 

моделей соціальної політики: католична, 

консервативна, ліберальна, соціал-демократична. 

Конвергенція європейської соціальної політики. 

 

3 тиждень 

Тема 3. Соціальна 

політика як вид 

практичної діяльності. 

    Сучасні визначення соціальної політики, її складові 

та стратегічні цілі.  

    Мета, завдання, умови успішної реалізації та 

пріоритетні напрямки соціальної політики в Україні. 

Об’єкти та суб’єкти соціальної політики.  

    Роль політичних партій, політичних формувань та 

громадських організацій.  

    Соціальне партнерство та соціальний діалог. 

Особистість, індивідуальність як основний суб’єкт 

соціального розвитку. 

 

4 тиждень 

Тема 4. Структура 

реалізації соціальної 

політики 

Показники попиту та пропозицій. Інструменти 

реалізації, фінансування соціальної політики. 

Поняття прожиткового мінімуму, риси 

малозабезпеченості та бідності. Групи ризику за 

критерієм бідності.  

Складові споживчого кошика. Основні державні та 

міжнародні документи, які визначають основні 

складові соціальної політики. 

 

5 тиждень 

тема 5. Структура 

органів державного, 

регіонального 

управління та місцевого 

самоврядування, які 

реалізують основні 

завдання соціальної та 

гуманітарної політики 

 

  Кабінет міністрів України. Міністерства, комітети 

та їх територіальні органи в регіонах. Обласні та 

сільські районні державні адміністрації: управління 

та відділи в системі соціальної сфери. Структура 

органів соціальної сфери міст та районів міста.  

  Управління, відділи та сектори з питань соціальної 

та гуманітарної політики: охорони здоров’я, 

соціального захисту молоді, материнства та 

дитинства, культури, освіти. Територіальні сектори 

за обслуговуванням специфічних груп населення. 

6 тиждень 
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Тема 6. Проектний аналіз 

в соціальній сфері 

. 

   Цілі та завдання проектного аналізу. Вітчизняний 

та зарубіжний досвід використання проектного 

аналізу. Технічний аналіз. Комерційний аналіз. 

Фінансовий аналіз. Екологічний аналіз. 

Інституційний аналіз. Соціальний аналіз. 

  Мета,завдання, технологіії, методи оцінки, оціночні 

індикатори соціальних проєктів і програм. 

 

7-8 тиждень 

Тема 7. Гуманітарна 

політика держави. 

 

   Основні складові гуманітарної сфери. Основні 

напрямки здійснення гуманітарної політики.  

   Принципи, механізми, та умови реалізації 

гуманітарної політики в України 

 

9-10 тиждень 

 

 

8. Індивідуальні завдання  

Слухач розробляє проект соціальної програми на визначену 

тематику із урахуванням теоретичного матеріалу та практичних 

рекомендацій, отриманих під час занять. Слухач виконує завдання у 

формі презентації та на практичному занятті захищає свій проект, 

презентуючи його аудиторії та відповідаючи на питання.    

 

 

ТЕМИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СЛУХАЧІВ 

1.    Допомога  при безпечній життєдіяльності у сфері соціального 

захисту населення. 

3. Впровадження механізму надання соціальних послуг для 

забезпечення   життєдіяльності територіальної громади. 

4. Розвиток дошкільної освіти.. 

5. Визначення тенденцій розвитку організаційно-функціональної 

структури державного управління гуманітарною сферою України. 

6. Розробка та впровадження моделі місцевого самоврядування 

«Місто дружнє до дитини». 

7. Профілактика злочинності. 

8. Міська комплексна програма «Молодь». 

9. Програма сприяння забезпеченню житлом молоді. 

10. Подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2006-2010 

роки. 

11. Організація ефективної системи надання населенню соціальних 

послуг шляхом створення сучасної локальної комп’ютерної мережі. 
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12. Основні напрями державної політики щодо грошових доходів 

населення України. 

13. Концепція державної сімейної політики. 

14. Комплексна програма профілактики і запобігання поширенню 

алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення . 

15. Впровадження інноваційного механізму реалізації програми 

розвитку краєзнавства на період до 2010 року. 

16. Створення інноваційної моделі надання медичних послуг 

населенню. 

17.  Репродуктивне здоров’я нації на період. 

18. Розвиток туризму. 

19.  Державне управління розвитком фізичної культури і спортом в 

Україні: організаційно-правові засади, стан та перспективи. 

20. Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції. 

21. Проектний аналіз Програми розвитку позашкільних навчальних 

закладів на 2002-2008 роки. 

22. Управління соціальним і гуманітарним розвитком. 

23. Підготовка кваліфікованих робітників на  2005-2010 роки. 

24. Програма розвитку культури. 

25. Соціальний захист ветеранів війни, праці, військової служби, 

воїнів – інтернаціоналістів, пенсіонерів, та громадян похилого віку. 

26.  Відпочинок та оздоровлення дітей. 

27. Програма правової освіти населення. 

28. Створення умов для реалізації державної молодіжної політики та 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді. 

29. Впровадження інноваційного механізму підвищення якості роботи 

з дітьми та молоддю. 

30. Соціальний супровід дитячих будинків сімейного типу та 

прийомних сімей. 

31. Впровадження інноваційного механізму підвищення рівня 

організації допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання 

молоді та призову громадян України на строкову військову службу. 

32. Впровадження інноваційного механізму підвищення якості 

соціальних послуг для поліпшення становища молоді. 

33. Поліпшення  якості життя населення. 

34. Стратегія подолання бідності. 

35. Програма підтримки молодих сімей в Україні на 2008-2012 роки. 

36. Соціальні програми створення нових робочих місць та підвищення 

показників зайнятості населення. 



37. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи,. 

38. Покращення санітарного та екологічного стану  шляхом залучення 

громадськості до утилізації твердих побутових відходів. 

39. Гуманітарна політика в сучасній Україні ( освітня та культурна 

галузі). 

40. Допомога дітям-інвалідам, інвалідам-чорнобильцям та афганцям.  

41. Протидія торгівлі  людьми на період. 

42. Програма підтримки сім’ї на період. 

43. Підтримка молодих сімей в Україні. 

44. Робота з обдарованою молоддю. 

45. Комплексна програма профілактики злочинності та охорони 

громадського порядку. 

46. Пенсійна реформа в Україні. 

47. Проблеми бідності в Україні: засоби визначення та напрями 

подолання. 

48. Соціальні програми боротьби зі злочинністю, запроваджені в 

Україні. 

49. Підвищення ефективності діяльності неурядових організацій. 

50. Програма розвитку і підтримки малого підприємництва. 

51. Механізми державного регулювання соціального захисту громадян 

без постійного місця проживання. 

52. Проект районної програми «Шкільний автобус». 

53. Механізми взаємодії органів державної влади та ЗМІ в ході 

реалізації соціальної політики. 

54. Реалізація державної політики щодо розвитку альтернативних 

форм сімейного виховання. 

55. Механізми реалізації регіональної державної молодіжної політики 

на місцевому рівні. 

56. Удосконалення державного регулювання зайнятості населення. 

57. Формування організаційно-економічних механізмів діяльності 

системи охорони здоров’я в умовах загальнообов’язкового медичного 

страхування. 

 

9. Методи контролю та критерії оцінювання 

Заслуховування презентації індивідуальних завдань, перевірка 

самостійних робіт, поточне тестування, підсумковий модульний контроль у 

формі тестування (за умови дистанційного навчання тестування проводиться 

за допомогою сервісів Google). 

Схема нарахування балів 



Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні 

завдання Екзаме

н у 

вигляді 

тесту 

Сума 
Самостійна 

робота (доповіді + 

активність на 

заняттях) 

Поточне 

тестування 

Захист 

індивідуального 

завдання 

Разом 

20+10 

30 

30 60 40 100 

Самостійна робота: 

Доповіді (20 балів): виконано коротку доповідь з питання за кожною з 

тем – 20 балів. 

Якщо тема розкрита неповністю, не розкрито основні суттєві 

положення   - оцінка знижується на 50%.  

Активність на заняттях (10 балів). Опитування за тематикою завдань 

самостійної роботи. Оцінка згідно балів, зазначений у п.9. Неповна 

відповідь/зауваження оцінюється зниженням оцінки на 50%. 

Індивідуальна робота із розробкою та захистом проєкту соціальної 

програми (30 балів): 

В проекті містяться всі складові, виконані усі завдання, зроблено 

висновки, матеріал представлено логічно та змістовно, надано презентацію та 

повні відповіді на запитання – 30 балів. 

Є несуттєві недоліки у виконанні завдань та презентації – 20 балів. 

 Певні завдання невиконані або є суттєві помилки, недоліки у 

висновках,неповні відповіді – 10 балів. 

Презентація не відповідає структурі завдань, представлені лише деякі 

аспекти завдань, недостатній рівень володіння матеріалом – 5 балів. 

Екзамен (40): тест з теоретичних і практичних питань (40 балів, 20 

питань). Правильні відповіді – 2 бал за кожне питання, неповна або 

некоректна відповідь – 1 балів. Невірна відповідь – 0 балів.  

 

Шкала оцінювання 
 

Критерії оцінювання роботи слухачів 

 Поточне тестування: 20 запитань закритої форми, по 1 балу за кожну 

вірну відповідь. 

Підсумкове тестування: 40 запитань закритої та напівзакритої форми, 

по  1 балу за кожну вірну відповідь.  

Критерії оцінювання індивідуальних завдань: 

Максимальний бал – 30. 

30-21 балів – слухач продемонстрував творчий підхід до виконання 

завдання, максимальну логічність та повноту викладення теми, залучив 

особистий професійний досвід; 

20-16 балів – логічний виступ, інформаційно-повний, продуманий, 

аргументований, доповнений ілюстративним матеріалом; 



15-10 балів – формальна реалізація завдання з намаганням викласти 

тему; 

9-1 балів – фрагментарна реалізація завдання, нерозуміння сутності 

проблеми обраного завдання. 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

91 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

81-90 В 
добре  

71-80 С 

61-70 D 
задовільно  

51-60 Е  

31-50 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-30 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Політика курсу  

Політика курсу щодо дотримання принципів академічної 

доброчесності. Суворе дотримання принципів академічної доброчесності 

згідно до Положення про систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату у наукових та навчальних працях працівників і здобувачів вищої 

освіти Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

(введено в дію наказом ректора № 0501-1/173 від 14.05.2015 р., Microsoft 

Word - antiplagiat_nakaz_polozhennya.doc (univer.kharkov.ua) 

 

11. Оскарження результатів 

Оскарження результатів підсумкового контролю здійснюється згідно 

Положення про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному університеті імені В. Н. Каразіна (введено в дію наказом 

ректора № 0211-1/342 від 10.07.2018 р., https://drive.google.com/ 

drive/folders/0BwRBoOD_AlQSZ0xDTkt2eDNrX0U?resourcekey=0-

aOZJBRcPvyyPLrt-ewm-qg 

 

12. Рекомендована література 

Основна література: 

1. Бульбенюк С. С. Еволюція “держави загального добробуту”: 

теоретичний та практичний аспекти проблеми / С. С. Бульбенюк // 

Гуманітарний вісн. Запорізьк. держ. інженер. академії. – 2002. – Вип. 9. – 

С. 108–119. 
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7. Політика історичної пам’яті в контексті національної безпеки України. 

Аналітична доповідь / НІСД при Президентові України. К., 2018. 110 с. 

http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/111AD_28.11.18__pages-

976b3.pdf 

8. Розумна О.П. Щодо невідкладних змін у законодавчому забезпеченні 

політики культурної дипломатії України. Аналітична записка, травень 

2017р. [Електронний ресурс] // НІСД при Президентові України. Режим 

доступу:    http://www.niss.gov.ua/articles/2589/ 

9.  

Інтернет-ресурси: 

1. Інститут соціології НАН України - https://i-soc.com.ua/ 

2. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН 
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3. Київський міжнародний інститут соціології. – www.kiis.com.ua 

4. Національний інститут стратегічних досліджень - http://www.niss.gov.ua/ 

5. Рахункова палата України – http://www.ac-rada.gov.ua 

6. Соціологічна група «Рейтинг» – http://ratinggroup.ua 

7. Статистична служба Європейського Союзу - https://ec.europa.eu/eurostat 

8. Український інститут - http://ui.org.ua/ 

9. Український інститут книги - https://book-institute.org.ua/ 

10. Український інститут національної пам’яті. – http://memory.gov.ua 

11. Український культурний фонд - https://ucf.in.ua/en 

12. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – http://dif.org.ua 

13. Центр Разумкова. – http://razumkov.org.ua 

14. Законодавство України – http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

15. Громадський простір – http://www.civicua.org/library/index.html; 

16. Web Resources on Civil Society – http://www.uia.org/civilsoc/links.php; 

17. Майдан – пульс громадянського спротиву України – 

http://maidan.org.ua/; 

18. Мережа аналітичних центрів України – 

http://www.intellect.org.ua/index.php?; 

19. Громадські організації – http://myukraine.info/uk/society/ngo/; 

20. Партії та органязації. Каталог сайтів – http://politics.uandex.net/; 

21. Інтернет-сайти окремих політичних партій України тощо. 

22. Сайти найбільш відомих бібліотек України: 

23. Адреси Web-серверів національних і українських бібліотек -

http://www.nbuv.gov.ua/internet/libweb.html  

24. Адреси електронної пошти бібліотек України - 

http://lucl.lucl.kiev.ua/liblinks.html  

25. Бібліотеки і інформаційні центри 

http://www.rada.kiev.ua/LIBRARY/partners.htm  

26. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського - http://www.nbuv.gov.ua/  

27. Національна парламентська бібліотека України - 

http://www.nplu.kiev.ua 

28. Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка -

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/title4.php3 

29. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка - 

http://korolenko.kharkov.com/ 
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30. Центральна наукова бібліотека Харківського національного 

університету ім. В.М. Карабіна - 

http://www.univer.kharkov.ua/main/library/ukr/index.htm  

31. Національна Юридична Академія ім. Ярослава Мудрого - 

http://www.uracad.kharkiv.edu/ 

32. Бібліотека Верховної Ради України - http://www.rada.kiev.ua  

33. Бібліотека Сумського державного університету - 

http://library.sumdu.edu.ua/  

34. Державна науково-технічна бібліотека України - http://www.gntb.n-

t.org  

35. Луганська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О.М Горького - 

http://www.library.lg.ua  

36. Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника - http://www.lsl.lviv.ua  

37. Наукова бібліотека Національного університету «Києво-Могилянська 

академія» - http://www.ukma.kiev.ua 

38. Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний університет» - http://www.library.ntu-

kpi.kiev.ua  

39. Харківський національний економічний університет - 

http://www.ksue.org.ua/university/?lang=ru  

40. Національна академія державного управління при Президентові 

України - http://www.academy.kiev.ua/  

41. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління 

НАДУ при Президентові України - http://www.dridu.dp.ua/  

42. Львівський регіональний інститут державного управління НАДУ при 

Президентові України  - http://www.lvivacademy.com/ 

43. Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при 

Президентові України - http://www.oridu.odessa.ua/ 

44. Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при 

Президентові України - www.kbuapa.kharkov.ua/ 
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