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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 

Дисципліна «Соціальна політика» належить до варіативної частини 

програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 231 «Соціальна робота». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика» є 

найбільш загальні є закономірності й процеси формування та забезпечення 

соціальних потреб людини як на рівні підприємства, організації, так і на рівні 

держави, характеристика сучасних процесів що протікають у соціальній сфері. 

Мета навчальної дисципліни «Соціальна політика»: ознайомити студентів 

із теоретичними основами соціальної політики, інстутиційними та 

інформаційними інструментами забезпечення функціонування її основних 

складових, а також допомогти майбутнім фахівцям оволодіти основами 

наукового і практичного управління соціально-політичними процесами, 

соціальним захистом та соціальним розвитком на макро- та мікрорівнях, які 

необхідні для роботи на підприємствах різних форм власності та у державних 

установах. 

Основні завдання вивчення дисципліни:  
- формувати мотивацію студентів до оволодіння знаннями щодо стану 

соціальної політики в Україні;  

- сприяти засвоєнню студентами обсягу теоретичних знань щодо змісту 

соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення; 

- сприяти розвитку особистісних якостей студентів, необхідних для 

успішної соціальної роботи у сфері соціальної політики України.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- сутність соціальної політики, соціальної сфери, соціальної 

інфраструктури; 

-  цілі і завдання  соціальної політики; 

-  інструменти соціальної політики; 

-  принципи та механізми реалізації соціальної політики; 

-  формування соціальної політики; 

-  правові засади та фінансування соціальної політики; 

-  сучасний курс соціальної політики в Україні; 

-  зміст основних напрямів соціальної політики України на поточні 

періоди; 

- політику держави у основних галузях соціальної сфери; 

- зміст реформування системи соціального забезпечення; 

- соціальну політику на глобальному, державному та регіональному рівнях. 

 

вміти: 

- робити висновки про соціальне спрямування державних планів і програм; 

- аналізувати зміст соціальної політики; 

- аналізувати рівень добробуту населення; 

- використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності 

соціального працівника; 
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- самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання із 

соціальної політики; 

- тлумачити зміст державного бюджету щодо соціальних видатків; 

- орієнтуватися у питаннях соціальної політики в глобальному контексті; 

- виконувати конкретну роботу, пов’язану з реалізацією соціальної 

політики на мікро- та макрорівнях. 

Поряд з аудиторними планується виконання студентами індивідуальної 

самостійної роботи під керівництвом викладача. Підсумковий контроль 

проводиться відповідно до діючого Положення про поточне та підсумкове 

оцінювання знань студентів Чернігівського національного технологічного 

університету, погодженого вченою радою ЧНТУ (протокол № 9 від 26.10.2015 

р.) і затвердженого ректором (Наказ ректора ЧНТУ № 181 від 29 жовтня 2015 

р.).  

Вивчення студентами навчальної дисципліни «Соціальна політика» 

завершується складанням іспиту для студентів третього курсу та заліку для 

студентів другого курсу. 

 

Курс складається з трьох змістових модулів: 

 

Змістовий модуль 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 

Тема 1. Сутність соціальної політики 

Тема 2. Історичні передумови формування соціальної політики в світі та 

Україні, її сучасний стан 

Тема 3. Організація, управління і нормативно-правове забезпечення 

соціальної політики в Україні 

Тема 4. Фінансування та інструменти соціальної політики 

 

Змістовий модуль 2. Механізми реалізації соціальної політики 

Тема 5. Соціальний захист як складова соціальної політики 

Тема 6. Соціальний захист економічно активного населення 

Тема 7. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та вирішення  

Тема 8. Форми захисту соціально вразливих категорій населення 

Тема 9. Державна підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених та 

багатодітних сімей в Україні 

Тема 10. Державне пенсійне страхування і недержавні пенсійні фонди  

 

Змістовий модуль 3. Соціальна політика у глобальному вимірі 

Тема 11. Сучасні соціальні проблеми: глобальний контекст 

Тема 12. Глобальна світова політика і міжнародне співробітництво 
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

2 курс 

3 курс 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4  

Галузь знань: 

23 Соціальна робота  

за вибором 

 
Спеціальність 

(професійне 

спрямування): 

231 Соціальна робота 
Модулів 3 

Змістових модулів  3 Спеціалізації: 

Соціально-правовий 

захист 

 

Соціально-

психологічна допомога 

населенню 

Рік підготовки: 

2-й 
2-й 

 3-й 

Загальна кількість 

годин денна – 120 

заочна – 100 

Семестр 

3-й 
3-й 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин: 

аудиторних  

2 курс, денна – 2,5 

3 курс, денна –2,6 

заочна – 0,6 

самостійної роботи 

2 курс, денна – 5 

3 курс денна – 4,9 

заочна – 5,6 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

20 год. 
6 год. 

14 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 
4 год. 

28 год. 

Лабораторні 

-   - 

Самостійна робота 

80 год.  

90 год. 
78 год. 

Індивідуальні завдання:  
ІНДЗ 

Вид контролю:  

залік 

екзамен  
залік 

 

Примітка: 

 співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: денна (2 курс) – 1:2; денна (3 курс) – 1:1,9; заочна –1:9. 
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2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 

 

Тема 1. Сутність соціальної політики 

Взаємозв’язок соціальної політики та соціальної роботи. Визначення 

ключових понять соціальної політики: соціальні потреби, соціальні нормативи, 

соціальні стандарти, соціальні відносини, соціальне управління, соціальна 

політика. 

Мета і завдання соціальної політики. Основні напрями соціальної  

політики. Принципи реалізації соціальної політики: принцип соціальної 

справедливості, принцип соціальної солідарності, принцип соціальної 

відповідальності, принцип соціального партнерства. 

Об'єкт і суб’єкт соціальної політики. Людина як суб’єкт соціальної 

політики.  Держава як головний суб’єкт соціальної політики. Основні соціальні 

функції держави. Соціальна політика як важлива складова внутрішньої політики 

держави, її зв’язок з економічною політикою. Роль держави в реалізації 

соціальної політики. Роль соціальної політики для соціальної безпеки. 
Громадські, благодійні та інші недержавні організації як суб’єкти соціальної 

політики: види, напрямки діяльності, особливості функціонування в Україні 

Соціальна політика як структурно складне явище у теорії і практиці. 

Умови реалізації соціальної політики. Основні  пріоритети соціальної політики 

в Україні.  

 

Тема 2. Історичні передумови формування соціальної політики в світі 

та Україні, її сучасний стан 
Передумови формування соціальної політики в Україні: ціннісні, 

політичні, географічні/територіальні, культурні, економічні, соціально-

демографічні. 

Загальнолюдські та філософські цінності як основа соціальної політики: 

право на життя, свобода, рівність і недискримінація, справедливість, 

солідарність та соціальна відповідальність.  

Єдність морального та юридичного виміру соціальної політики. Принцип 

«соціальний компроміс замість соціальної революції» як рушій соціальних 

реформ держави. «Закони про бідних» (1601) в Англії – початок законодавчого 

встановлення соціальної політики. Теоретична розробка проблем соціальної 

державності та соціальної політики на межі ХІХ-ХХ ст. (діяльність «Союз 

соціальної  політики», Німеччина). Обґрунтування соціальної політики Лоренца 

фон Штайна. Соціальна політика Отто фон Бісмарка. Внесок у становлення 

соціального законодавства Ллойд Джорджа (Англія).  

Перегляд політики невтручання держави в соціальній сфері після Першої 

світової війни та кризи 30-х рр. ХХ ст. Закон про соціальний захист (США, 

1935) Ф.Рузвельта. Лібералізм Дж. Кейнса. Ідея «держави загального 

добробуту» В. Беверіджа. Розширення міжнародного співробітництва з питань 

забезпечення соціальних гарантій трудящим у роки Другої світової війни: 

Атлантична хартія (1941 р.) і Філадельфійська декларація МОП (1944 р.) 
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Формування концепції соціальної  держави. «Експансія соціальної  

політики» у 1950-60-ті рр. Криза 70-х рр. та її подолання. «Шведський 

соціалізм» та концепція «народного дому» у Швеції. Політика 

неоконсерваторів (Р. Рейган у США, М. Тетчер у Великобританії) як відповідь 

на кризу держави добробуту. Сучасна реалізація соціальної політики у 

західноєвропейських країнах: основні риси. 

Турбота держави про нужденних часів Київської Русі. Релігійно-благодійні 

заходи братств у ХV-XVII ст. Роль громади в еволюції соціальної політики 

України. Громадська благодійність ХІХ ст.. Зародження соціального 

страхування в Україні. Одеське товариство взаємного страхування фабрикантів 

та ремісників від нещасних випадків з їх робітниками і службовцями (1899). 

Форми соціального страхування в Російській імперії на поч. ХХ ст. Національні 

традиції в сфері соціальної політики (досвід благодійництва, допомоги, 

підтримки, гуманного ставлення до нужденних) як соціальний простір, 

підґрунтя для розвитку та удосконалення сучасної системи соціальної політики 

в Україні. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні. 

 

Тема 3. Організація, управління і нормативно-правове забезпечення 

соціальної політики в Україні 

Соціальна сфера як підсистема суспільного організму і її роль у вирішенні 

соціальних проблем. Групи інститутів, що реалізують функції і відносини 

соціальної сфери. Галузі соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я, культура і 

мистецтво, соціальний захист населення) та їх структура. Напрямки діяльності 

галузей соціальної сфери. Сутність державного планування та управління 

розвитком соціальної сфери. Рівні управління соціальною сферою. 

Органи управління в сфері соціальної політики та заклади надання 

соціальних виплат та соціальних послуг. Міністерство соціальної політики як 

суб’єкт реалізації соціально-політичних завдань. Повноваження органів 

законодавчої влади в реалізації соціальної політики. Структура і повноваження 

загальнодержавних органів виконавчої влади. Органи місцевої виконавчої 

влади місцевого самоврядування, які реалізують програми соціального 

розвитку територій. Громадські і благодійні організації в системі соціальної 

політики. Третій сектор і його роль в соціальній політиці.  

Соціальні нормативи як відправна точка формування соціальної політики. 

Структура, класифікація і характеристика соціальних нормативів. Державні 

соціальні стандарти – основа нормативно-правового забезпечення соціальної 

політики. Базовий державний мінімальний соціальний стандарт. Принципи, цілі 

і завдання соціальної стандартизації. Система державних соціальних стандартів 

і нормативів в Україні. Основні та додаткові види державних соціальних 

гарантій. 

Сучасний стан нормативно-правового забезпечення соціальної політики в 

Україні. Характеристика основних чинних законодавчих і нормативних актів, 

що регулюють соціальні відносини. Закони України «Про межу 

малозабезпеченості», «Про мінімальний споживчий бюджет», «Про державні 

соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про оплату праці», «Про 

зайнятість населення», «Про освіту», «Про пенсійне забезпечення», «Про 
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державну допомогу сім’ям з дітьми», «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», «Про охорону здоров’я». 

Нерозв’язані проблеми нормативно-правового забезпечення для розробки 

та реалізації стратегії і тактики соціальної політики в Україні. 

 

Тема 4. Фінансування та інструменти соціальної політики 

Джерела фінансування соціальної політики в Україні. Характеристика 

складових джерел фінансування соціальної політики: бюджетних джерел, 

позабюджетних джерел, зовнішніх джерел. Бюджетне і позабюджетне 

фінансування розвитку соціальної сфери. Державні соціально-страхові фонди. 

Нова роль і функції державного і місцевих бюджетів у вирішенні соціальних 

проблем. Позабюджетна фінансова страхова система: страхові платежі 

підприємств усіх форм власності, обов’язкові страхові внески працюючих 

громадян, кошти державних соціально-страхових фондів. 

Модель соціального бюджету як інструмент соціальної політики. 

Класифікація інструментів соціальної політики за Т.Ганслі: фінансові 

трансфери, не фінансова, безготівкова близька до готівки допомога, 

оподаткування, податкові пільги (податкові видатки), послуги, кредити на 

оплату послуг, консультування, рекомендації та заохочення бажаної діяльності, 

інформація, заборона або обмеження, спеціальні стягнення, угоди, правові 

статуси, заходи стосовно взаємодії груп та установ, права на приватні вимоги 

або захист, вторинні ефекти інших галузей політики. 

Шляхи і напрямки покращення фінансування соціальної сфери в Україні. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Механізми реалізації соціальної політики 

 

Тема 5. Сутність і напрямки соціального захисту 

Сутність категорій «соціальний захист», «соціальне забезпечення», 

«соціальна допомога» і «соціальна підтримка» та взаємозв’язок між ними. 

Співвідношення соціального захисту та його складових.  

Історичні аспекти розвитку соціального захисту. 

Необхідність соціального захисту в умовах ринкової економіки. 

Соціальний захист як важлива складова соціальної політики.  

Соціальний захист та соціальна безпека людини. Принципи соціального 

захисту. Соціальний захист як система. Об’єкти і суб’єкти соціального захисту. 

Організаційно-правові форми реалізації соціального захисту. 

Загальна характеристика основних складових соціального захисту 

населення. 

Пріоритетні напрямки розвитку соціального захисту в Україні: 

вдосконалення макроекономічних умов для матеріального самозабезпечення 

працюючих; створення системи соціального страхування; забезпечення 

ефективної зайнятості; співіснування і взаємодоповнення систем соціального 

страхування; вдосконалення державної соціальної допомоги; розвиток 

суспільної благодійності; здійснення докорінної реформи заробітної плати з 

метою підвищення ціни робочої сили і створення надійного мотиваційного 

механізму; розвиток соціальної сфери тощо. 
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Врахування інтересів специфічних груп населення в реалізації соціального 

захисту. Вдосконалення організації соціального захисту населення. 

Розвиток соціального захисту в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду. 

 

Тема 6. Соціальний захист економічно активного населення 

Характеристика категорії «економічно активне населення». Об’єктивна 

необхідність соціального захисту цієї категорії населення. 

Схема соціального захисту економічно активного населення. Надання 

економічної свободи громадянам, створення умов для продуктивної праці, для 

прояву ініціативи, самостійності підприємництва як центральна ланка 

соціального захисту працюючих. 

Захист населення від безробіття та захист безробітних. Фонд страхування у 

разі безробіття. Схема надання різних допомог по безробіттю в Україні. 

Додаткові гарантії щодо працевлаштування. Державні гарантії щодо зайнятості, 

підготовки та перепідготовки кадрів. 

Мінімальна заробітна плата та її гарантії в системі соціального захисту. 

Індексація заробітної плати працюючих як елемент захисту в умовах інфляції. 

Компенсація втрати частки заробітної плати у зв’язку із затримкою її виплати. 

Компенсація ушкодження здоров’я від нещасного випадку та 

профзахворювання. 

Перелік видів допомоги для безробітних у розвинутих країнах. 

Характеристика інших складових соціального захисту економічно активного 

населення (індексація трудових заощаджень, захист інтересів споживачів 

тощо). 

Оцінка сучасного стану соціального захисту економічно активного 

населення та нагальні проблеми, що потребують вирішення. 

 

Тема 7. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та вирішення  
Соціально-трудовий конфлікт у системі соціальних протиріч. Суть і 

різновиди соціально-трудових конфліктів. Причини та функції соціально-

трудових конфліктів. Основні аспекти взаємозв’язку соціально-трудових і 

соціально-політичних конфліктів. 

Умови виникнення конфлікту з конфліктної ситуації і стадії його розвитку. 

Методи управління соціально-трудовими конфліктами, які сприяють їх 

подоланню. Стратегії переговорів (традиційна і колаборативна) у вирішенні 

конфліктів соціально-трудового характеру. Посередництво і головні умови 

досягнення успіху в переговорах. 

Страйки як крайній захід колективних трудових суперечок, їх суть, 

різновиди і проблеми врегулювання та вирішення. 

Соціальне партнерство, його примирна функція в досягненні злагоди в 

колективному трудовому спорі (конфлікті). Об’єктивні передумови і умови 

виникнення соціального партнерства в історичному вимірі. Сутність 

соціального партнерства. Різні підходи відносно розуміння соціального 

партнерства. Зміст і механізм соціального партнерства. Колективний договір. 

Умови ефективного функціонування соціального партнерства. 

Формування системи соціального партнерства в Україні. Генеральна угода. 
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Тема 8. Форми захисту соціально вразливих категорій населення 

Захист соціально вразливих категорій населення як пріоритетний напрямок 

соціальної політики і соціального захисту. Диференційований підхід щодо 

вибору форм і заходів підтримки і захисту соціально вразливих категорій 

населення. 

Державна молодіжна політика. Гарантії соціального захисту молодих 

громадян. Фінансування молодіжної соціальної політики. Центри соціальних 

служб для молоді (ЦССМ) та напрями їх діяльності. Види соціальних послуг 

для молоді в ЦССМ. 

Державна допомога сім’ям з дітьми та її види. Форми соціального захисту 

багатодітних матерів та неповних сімей. Специфічні правові гарантії 

соціального захисту окремих соціально вразливих верств населення. 

Оцінка сучасного стану та пріоритетні напрямки вдосконалення форм 

захисту соціально вразливих верств населення. 

Захист і соціально-трудова реабілітація осіб з інвалідністю. Поняття 

інвалідності, її причини та види. Правові, медико-соціальні, психологічні 

аспекти інвалідності.  

Проблеми праці та працевлаштування інвалідів. Законодавча база 

визначення та дотримання прав і свобод інвалідів. Концепція ранньої 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Україні. Пільги, гарантії та компенсації 

людям з обмеженими можливостями. Фінансування соціального захисту 

інвалідів і його пріоритетні напрями. Реабілітаційні програми і заходи щодо 

активізації життєдіяльності осіб з інвалідністю. Пенсійне забезпечення осіб з 

інвалідністю. Створення доступного життєвого середовища як основний засіб 

соціальної адаптації інвалідів: стан і проблеми в Україні 

 

Тема 9. Державна підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених та 

багатодітних сімей в Україні 

Доходи населення та їх соціально-політичні виміри. Основні форми, 

джерела та види доходів населення. Основні причини нерівності доходів 

населення. Особливості розподілу доходів в Україні. Крива Лоренца, показники 

Джинні та децильності як індикатори ступеня нерівності в розподілі доходів і 

суспільного багатства. 

Нормативно-правова база визначення рівня доходу, що дає право на 

державну допомогу. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій 

доходів населення. Прожитковий мінімум, мінімальний споживчий бюджет, 

межа малозабезпеченості.  

Бідність як об’єкт соціальної політики. Поняття та методологічні підходи 

до оцінки бідності. Межа, рівень та глибина бідності. Крайня форма бідності. 

Критерії та масштаби бідності в Україні. Межа бідності в Україні. Стратегічні 

напрями подолання бідності. Етапи впровадження стратегії подолання бідності. 

Світовий досвід боротьби з бідністю.  

Характеристика системи державних допомог сім’ям з дітьми: допомога у 

зв’язку з вагітністю та пологами; одноразові допомоги при народженні дитини;  

допомоги по догляду за дитиною по досягненні нею 3-го віку; допомоги на 
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дітей, що перебувають під опікою та піклуванням; допомоги на дітей одиноким 

матерям.  

Характеристика видів та підстав надання державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям. Адресна соціальна допомога сім’ям з низькими 

доходами. Соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Методика надання 

субсидій населенню. Динаміка отримувачів державної соціальної допомоги. 

Визначення багатодітної сім’ї та характеристика системи соціальних 

допомог і пільг таким сім’ям в Україні. 

Адресна соціальна допомога сім’ям з низькими доходами. Соціальна 

допомога малозабезпеченим сім’ям. Методика надання субсидій населенню. 

Динаміка отримувачів державної соціальної допомоги.  

Оцінка ефективності діючої системи соціальної підтримки сімей з 

низькими доходами і шляхи її вдосконалення.  

 

Тема 10. Державне пенсійне страхування і недержавні пенсійні фонди  

Пенсія як соціально-політична категорія. Види пенсій та критерії їх 

призначення. Солідарна пенсійна система. 

Порядок надання пенсій в Україні. Трудові та соціальні пенсії. Пенсії за 

особливі заслуги перед Україною. Законодавча база пенсійного забезпечення в 

Україні. 

Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України. Динаміка 

диференціації розмірів пенсій в Україні за різними нормативними актами. 

Державне пенсійне страхування: його суть і необхідність впровадження в 

Україні. Створення трирівневої пенсійної системи — об’єктивна необхідність і 

стратегічне завдання пенсійного реформування.  

Недержавні пенсійні фонди. Базові, страхові й додаткові пенсії. 

Мета напрями і завдання пенсійної реформи. Система пенсійного 

забезпечення в Україні після реформи. Етапи впровадження пенсійної реформи. 

Досвід пенсійного реформування в інших країнах. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Соціальна політика у глобальному вимірі 

Тема 11. Сучасні соціальні проблеми: глобальний контекст 

Визначення соціальних проблем. Характеристика основних соціальних 

проблем сучасності. Сучасні глобальні ризики. 

Оцінювання соціальних проблем. «Індекс соціального здоров’я» 

(М. та М. Л. Мірінгофф). Індекс людського розвитку (HDI) та його індикатори. 

Індекс гендерної нерівності. Рейтинг країн за індексом людського розвитку. 

Глобалізація і світова політика. Соціально-економічні, соціально-

політичні, соціально-демографічні, соціокультурні тенденції глобалізованого 

світу та їх соціальні наслідки.  

Зниження рівня самозайнятості та зростання довготривалого безробіття, 

поглиблення нерівності між бідними та багатими країнами. Бідність як 

глобальна соціальна проблема та міжнародна співпраця у напрямку її 

подолання. Соціальні наслідки етнічних/міжетнічних та локальних конфліктів. 

Феномен «постаріння» суспільства. Поширення ВІЛ/СНІДу. Швидка 
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урбанізація країн. Зовнішня міграція. Нелегальна міграція. Культурна дифузія. 

Уніфікація/розвиток нових способів ідентифікації. Масова культура. 

 

Тема 12. Глобальна соціальна політика і міжнародне співробітництво 

 Глобалізація і соціальна політика. Соціальна політика світових структур. 

Міжнародні організації та формування посткомуністичної соціальної політики. 

Стан добробуту в світі. 

Перспективи світової соціальної політики. Порядок реформування 

світового управління. Реформування ООН. 

Фактори зовнішнього середовища, що впливають на соціальну політику. 

Соціальні перетворення у країнах Західної Європи та США. Структура витрат 

на соціальні програми у країнах ЄС. 

Досвід соціальних реформ у країнах СНД і Балтії. Держава загального 

добробуту в соціально орієнтованій ринковій економіці ФРН. Соціально-

ринковий консенсус;соціальні витрати. Доходи і бідність. Соціальна допомога: 

становище жінок і сімейна політика, охорона здоров'я.  

Держава загального добробуту у США: загальні характеристика. Ідеологія 

і соціальні витрати. Нерівність доходів і бідність. Соціальна допомога. Расова 

нерівність і держава добробуту. Сімейна політика. Охорона здоров'я.  

Шведська модель соціал-демократичної держави добробуту: політичні 

передумови; фінансування соціальної сфери, перерозподіл доходів; соціальна 

допомога; становище жінок; сімейна політика; охорона здоров'я. 

Національні основи та особливості формування і реалізації соціальної 

політики у Японії.  

Неоліберальний поворот у соціальній політиці. Ідея «третього шляху» як 

концептуальна основа для формування вихідних засад соціальної політики 

багатьох країн. 
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3. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА» 

 
 

для студентів 2 курсу навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної форми 

навчання 

В
сь

о
г

о
 У тому числі 

Лек. Пр. Лаб. С.р. 

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

 

ЗМ 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 

 

1. Сутність соціальної політики 10 - 2 - 42 - - - 6 - 

2. Історичні передумови 

формування соціальної політики 

та її сучасний стан  

10 - -- - 2 - - - 8 - 

3. Організація, управління і 

нормативно-правове забезпечення 

соціальної політики в Україні 

10 - -2 - 2 - - - 6 - 

4. Фінансування та інструменти 

соціальної політики 

10 - 2 - 2 -- - - 6 - 

 Разом за змістовим модулем 1 40 - 6 - 8  - - 26 - 

 

ЗМ 2. Механізми реалізації соціальної політики 

 

5. Соціальний захист як складова 

соціальної політики 

8 - 2 - - - - - 6 - 

6. Соціальний захист економічно 

активного населення 

8 - 2 - 2 - - - 4 - 

7. Соціально-трудові конфлікти, їх 

урегулювання та вирішення 

10 - - - 2 - - - 8 - 

8 Форми захисту соціально 

вразливих категорій населення 

12 - 2 - 2 - - - 8 - 

9 Державна підтримка сімей з 

дітьми, малозабезпечених та 

багатодітних сімей в Україні 

12 - 2 - 2 - - - 8 - 

10 Державне пенсійне страхування і 

недержавні пенсійні фонди 

10 - 2 - 2 - - - 6 - 

  Разом за змістовим модулем 2 60 - 10 - 10 - - - 40 - 

 

ЗМ 3. Соціальна політика у глобальному вимірі 

 

11 Сучасні соціальні проблеми: 

глобальний контекст 

8 - 2 - 2 - - - 4 - 

12 Глобальна соціальна політика і 

міжнародне співробітництво 

12 - 2 - - - - - 10 - 

  Разом за змістовим модулем 3 20 - 4 - 2 - - - 14 - 

 Усього годин на дисципліну 120 - 20 - 20 - - - 80 - 
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для студентів 3 курсу навчання 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин для денної/заочної форми 

навчання 

В
сь

о
г

о
 У тому числі 

Лек. Пр. Лаб. С.р. 

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

 

ЗМ 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 

 

1. Сутність соціальної політики 10 10 2 2 42 --- - - 6 8 

2. Історичні передумови 

формування соціальної політики 

та її сучасний стан  

10 8 -- - 2 - - - 8 8 

3. Організація, управління і 

нормативно-правове забезпечення 

соціальної політики в Україні 

10 9 -2 - 4 22

22 

- - 6 7 

4. Фінансування та інструменти 

соціальної політики 

10 8 - - 2 -- - - 6 8 

 Разом за змістовим модулем 1 40 35 4 2 10 42 - - 26 31 

 

ЗМ 2. Механізми реалізації соціальної політики 

 

5. Соціальний захист як складова 

соціальної політики 

8 8 2 2 2 -2 - - 4 4 

6. Соціальний захист економічно 

активного населення 

8 10 - - 2 -- - - 6 10 

7. Соціально-трудові конфлікти, їх 

урегулювання та вирішення 

10 7 - - 2 --- - - 8 7 

8 Форми захисту соціально 

вразливих категорій населення 

12 7 2 - 2 2-2 - - 8 7 

9 Державна підтримка сімей з 

дітьми, малозабезпечених та 

багатодітних сімей в Україні 

12 10 2 - 4 2-- - - 6 10 

10 Державне пенсійне страхування і 

недержавні пенсійні фонди 

10 8 2 - 2 - - - 6 8 

  Разом за змістовим модулем 2 60 50 8 2 14 62 - - 38 46 

 

ЗМ 3. Соціальна політика у глобальному вимірі 

 

11 Сучасні соціальні проблеми: 

глобальний контекст 

8 7 - - 2 -- - - 6 7 

12 Глобальна соціальна політика і 

міжнародне співробітництво 

12 8 2 2 2 - - - 8 6 

  Разом за змістовим модулем 3 20 15 2 2 4 -- - - 14 13 

 Усього годин на дисципліну 120 100 14 6 28 4 - - 78 90 
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4. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

п/п 

 

Назва теми 

Кількість годин  

2 курс 

денна 

3 курс 

денна  

3 курс 

заочна 

1 Соціальна політика як суспільна теорія і практика 2 2 2 

2 
Історичні передумови формування соціальної політики та її 

сучасний стан 
2 2 - 

3 
Організація, управління і нормативно-правове забезпечення 

соціальної політики в Україні 
2 4 - 

4 Фінансування та інструменти соціальної політики 2 2 - 

5 Соціальний захист як складова соціальної політики - 2 2 

6 Соціальний захист економічно активного населення 2 2 - 

7 
Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та 

вирішення 
2 2 - 

8 Форми захисту соціально вразливих категорій населення 2 2 - 

9 
Державна підтримка сімей з дітьми, малозабезпечених та 

багатодітних сімей в Україні 
2 4 - 

10 
Державне пенсійне страхування і недержавні пенсійні 

фонди 
2 - - 

11 Сучасні соціальні проблеми: глобальний контекст - 2 - 

12 Глобальна соціальна політика і міжнародне співробітництво 2 2 - 

 Разом 20 28 4 

 

5. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 1 

 

ТЕМА: СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СУСПІЛЬНА ТЕОРІЯ І 

ПРАКТИКА 

 

План: 

1. Об’єкт, предмет, методи і завдання соціальної політики.  

2. Держава та її роль в реалізації соціальної політики.  

3. Соціальна політика і соціальна справедливість.  

4.  Соціальне партнерство, його роль у вирішенні соціальних проблем.  

 

Ключові поняття: соціальна політика; суб’єкти та об’єкти соціальної 

політики; функції, завдання, принципи соціальної політики; соціальна 

справедливість; соціальна солідарність; соціальне партнерство; соціальна 

держава. 
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Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення соціальній політиці. 

2. Яка мета соціальної політики? 

3. Охарактеризуйте суб’єкт та об’єкт соціальної політики. 

4. В чому полягає сутність соціальної справедливості? Які підходи до 

визначення соціальної справедливості Ви знаєте? 

5. Назвіть види соціальної справедливості. 

6. Розкрийте основні напрями та функції соціальної політики. 

7. Обґрунтуйте значення соціальної політики у досягненні соціальної 

справедливості, солідарності та безпеки. 

8. В чому полягає роль соціальної політики для формування соціальної 

держави? 

9. Охарактеризуйте основні етапи ґенези соціальної держави. 

10. Розкрийте значення соціального партнерства для вирішення 

соціальних 

проблем. 

 

Теми для творчих робіт: 

1. Соціальна політика і основні напрямки її здійснення. 

2. Принципи соціальної політики. 

3. Види соціальної справедливості. 

4. Роль соціальної справедливості в розбудові соціальної держави. 

5. Соціальна держава: ідея та характерні риси. 

6. Соціальний діалог як форма організації соціальної політики. 

7. Взаємозв’язок соціальної політики та соціальної роботи. 

 

Література 

основна:  

1. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика: Навчальний посібник. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 178 с. 

2. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова ; 

Ін-т демо- графії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 

К., 2015. – 244 с. 

3. Соціальна робота / В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М.П. Лукашевич, 

І.І. Мигович, І.М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. Центр 

соц. служб для молоді. –К.: УДЦССМ, 2001. – Кн. 1: Актуальні проблеми 

теорії і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 344 с. 

4. Соціальна політика в Україні. Введення у соціальну роботу. Навч. посіб. – 

К.: Фенікс, 2001. – 288 с. 

5. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики. Навч. посіб. – 

К.: МАУП, 2002. – 200 с. 

додаткова: 

6. Головаха Є. Соціальний захист населення і соціальна політика в Україні 

//Соціальна політика і соціальна робота. – 1996. –№1. – С.39-43. 
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7. Гриненко А.М. Соціальна справедливість як ключовий принцип у реалізації 

соціальної політики держави. / А.М. Гриненко. // Наукові праці 

[Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу 

«Києво-Могилянська академія»]. Сер. : Педагогіка. – 2009. – Т. 112, 

Вип. 99. – С. 104-107. 

8. Онуфрик М. Соціальна політика в Україні впродовж 25 років:стан, виклики 

і перспективи. // Агора. – 2016. – Вип. 17. – С.41-48. 

9. Роулз Дж. Теория справедливості / Пер. с англ. – Новосибирск, 1995. – С. 

158. 

10. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М., 1992. 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 2 

 

ТЕМА: ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ ТА ЇЇ СУЧАСНИЙ СТАН 

 

План: 

1. Передумови формування соціальної політики у ХVI- п.пол. XIX ст. 

2. Еволюція соціальної політики в др. пол. ХІХ-п.пол. ХХ ст. 

3. Типи соціальних держав та основні моделі соціальної політики у 

сучасному світі. 

4. Національні традиції в сфері соціальної політики (досвід 

благодійництва, допомоги, підтримки, гуманного ставлення до нужденних) 

5. Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.  

 

Ключові поняття: соціальна політика; соціальний захист; держава 

загального добробуту; соціальна держава; концепція «держави-нічного 

сторожа»; доброчинність; благодійництво; «режими соціального захисту»; 

громадська благодійність. 

 

Питання для обговорення: 

1. Які важливі етапи формування соціальної політики ви можете 

визначити? 

2. В чому полягає зміст ліберальної концепції соціальної політики? 

3. Що спричинило проведення соціальних реформ у європейських країнах 

наприкінці ХІХ ст.? 

4. Дайте характеристику розвитку благодійності за часів Київської Русі. 

5. В чому полягає внесок О.Бісмарка та В.Беверіджа у формування 

соціальної політики? 

6. Назвіть причини «кризи держави добробуту» 70-х рр. ХХ ст. 

7. Які риси притаманні сучасній реалізації соціальної політики у 

західноєвропейських країнах? 

8. Дайте загальну характеристику розвитку системи соціального захисту в 

Західній Європі. 

9. Назвіть досягнення і прорахунки в реалізації соціальної політики 

України часів незалежності. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%9F%D0%B5%D0%B4.
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10.У чому полягають напрями соціальної політики України у 

короткостроковій перспективі (до 2020 р.)?  

 

Теми для творчих робіт: 

1. Традиції розвитку благодійності і меценатства в Україні. 

2. Православне християнство і благодійність. 

3. Феномен «шведської моделі соціалізму» та його значення. 

4. Американська модель соціальної політики. 

5. Англосаксонська модель соціальної політики. 

6. Японська модель соціальної політики. 

 

Література 

основна:  

1. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика: Навчальний посібник. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 178 с. 

2. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій для 

студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління  персоналом 

та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

денної форми навчання. – К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  

3. Соціальна робота / В.П. Андрущенко, В.П. Бех, М.П. Лукашевич, І.І. 

Мигович, І.М. Пінчук; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. Центр соц. 

служб для молоді. –К.: УДЦССМ, 2001. – Кн. 1: Актуальні проблеми теорії 

і практики соціальної роботи на межі тисячоліть. – 344 с. 

4. Ярова Л.В. Соціальна політика України в контексті європейської інтеграції: 

монографія / Л.В. Ярова. – Держ. заклад «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. 

К.Д. Ушинського». – О. : Фенікс, 2011. – 320 с.  

додаткова: 
5. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової 

економіки / Т. Ганслі; пер. з англ. О.Перепадя. – К.: Основи, 1996. – 237 с. 

6. Горілий А. Історія соціальної роботи в Україні / А. Горілий. – Тернопіль, 

2001. – 67 с. 

7. Кузьмин К.В. История социальной работы за рубежом и в России (с 

древности и до начала ХХ века): [Учебное пособие] / К.В. Кузьмин, 

Б.А. Сутырин. – М.: Академический проспект, 2005. 

8. Онуфрик М. Соціальна політика в Україні впродовж 25 років: стан, 

виклики і перспективи. // Агора. – 2016. – Вип. 17. – с.41-48. 

9. Семигіна Т. В. Порівняльна соціальна політика: Навч. посіб. / Т.В. 

Семигіна. – К.: МАУП, 2005. – 276 с.  

10. Шестакова Е. Реформирование системы социальной защиты населения в 

странах Восточной Европы / Е. Шестакова // МЭ и МО. – 1997. – № 1. – С. 

15-23. 

11. Яковюк І. Виникнення та розвиток концепції соціальної держави / І.Яковюк 

// Вісник АПНУ. – 2001. – № 2. – С. 25-34. 
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 3 

 

ТЕМА: ОРГАНІЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 

 

План: 

1. Органи державної влади, які формують засади, напрями розвитку та 

реалізації завдань соціальної політики: організаційно-правова структура. 

2. Повноваження органів законодавчої влади в реалізації соціальної 

політики.  

3. Структура і повноваження загальнодержавних органів виконавчої влади.  

4. Роль органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади в 

реалізації програм соціального розвитку територій. 

5. Сучасний стан нормативно-правового забезпечення соціальної політики 

в Україні.  

 

Ключові поняття: базовий державний соціальний стандарт, державні 

соціальні гарантії, соціальні послуги, соціальні нормативи, децентралізація 

надання соціальних послуг, адресна соціальна політика, активна соціальна 

політика. 

 

Питання для обговорення: 

1. Дайте характеристику органам законодавчої та виконавчої влади 

держави, які формують засади та напрямки соціальної політики. 

2. З’ясуйте роль органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої 

влади в реалізації програм соціального розвитку громад. 

3. Якими є функції Міністерства соціальної політики? 

4. Яким є призначення комітетів Верховної Ради України у розробці 

заходів та програм з проблем соціальної політики? 

5. Охарактеризуйте групи нормативно-правових актів, які визначають 

соціальну політику в Україні. 

6. Які міжнародні документи покладені в основу формування нормативної 

бази соціальної політики в Україні? 

7. Назвіть приклади документів, що визначають напрями та принципи 

проведення соціальної політики. 

8. Визначте основні проблеми нормативно-правового забезпечення для 

розробки та реалізації стратегії і тактики соціальної політики в Україні. 

 

Теми для творчих робіт: 

1. Соціальні права та соціальні гарантії в Україні. 

2. Реформа пенсійної системи в Україні. 

3. Правове забезпечення соціального захисту безробітних в Україні. 

4. Державна політика щодо сім’ї та захист материнства в Україні. 

5. Громадські організації як суб’єкти соціальної політики. 
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Література 

основна:  

1. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика: Навчальний посібник. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 178 с. 

2. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій для 

студентів спеціальності 7.03050501, 8.03050501 «Управління  персоналом 

та економіка праці» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» 

денної форми навчання. – К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  

3. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 

червня 1996 р. – К.: Міністерство юстиції України, 2010. – 124 с. 

4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування: Закон України від 14.01.98 // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. - № 23. – Ст. 378. 

додаткова: 
5. Греба Р. Інструменти реформування системи соціальних послуг в Україні в 

умовах децентралізації / Р. Греба // Реформування публічного управління 

та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали 

Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнар. участю. 28 жов. 2016 р. – 

Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. – С.21- 22. 

6. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон 

України від 05.10.2000 // Відомості Верховної Ради. – 2000. - № 48. – Ст. 

983 

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон 

України від 01.06.2000// Урядовий кур’єр. – 2000. – 6 липня. – С.10. 

8. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.03 // 

Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 47-48. – Ст. 1504. 

9. Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних 

дітей: Закон України від 02.06.05 // Відомості Верховної Ради України. – 

2005. – № 26. – Ст. 1108. 

10. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.03 // Відомості Верховної 

Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 1458 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 4 

 

ТЕМА: ФІНАНСУВАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

План: 

1. Законодавчо-нормативна база, яка регламентує фінансування 

соціальних витрат. 

2. Соціальний бюджет як головний інструмент соціальної політики 

3. Характеристика складових джерел фінансування соціальної політики. 

4. Проблеми і шляхи покращення фінансування соціальної політики в 

Україні. 
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Ключові поняття: джерела фінансування соціальної сфери; соціальний 

бюджет; державна соціально-страхова система; соціальне забезпечення; 

соціальна політика; правове забезпечення соціального захисту населення. 

 

Питання для обговорення: 

1. Розкрийте сутність поняття «фінансове забезпечення соціальної 

сфери». 

2.  Яка законодавчо-нормативна база регламентує фінансування 

соціальної сфери? 

3. Перелічіть джерела фінансування соціальної сфери в Україні?  

4. У чому полягає покращення фінансування соціальної сфери, його 

причини?  

5. Назвіть методи формування доходів держави. 

6. Які інструменти соціальної політики (за Т.Ганслі) ви знаєте? 

7. Назвіть основні фактори фінансової підтримки розвитку соціальної 

сфери умовах сучасного стану і тенденцій розвитку вітчизняної економіки. 

8. В чому полягає специфіка фінансового забезпечення функціонування 

соціальної сфери? 

 

Теми для творчих робіт: 

1. Позабюджетна фінансова страхова система. 

2. Страхові платежі підприємств усіх форм власності. 

3. Обов’язкові страхові внески працюючих громадян. 

4. Кошти державних соціально-страхових фондів. 

5. Фінансування соціальної сфери: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. 

 

Література 

основна:  

1. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика: Навчальний посібник. – 

Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 178 с. 

2. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макаров; 

Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – 

К., 2015. 

3. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики. Навч. посіб. 

– К.: МАУП, 2002. – 200 с. 

додаткова: 

1. Базилевич В. Д. Державні фінанси: навч. посіб. / В. Д. Базилевич, 

Л. О. Баластрик; [за заг. ред. В. Д. Базилевича]. – К. : Атіка, 2002. – 368 с 

2. Видатки зведеного бюджету України. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua // Державна служба статистики 

України. 

3. Макарова О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, 

методика розробки та оцінки : монографія / О. В. Макарова. – К. : Ліра, 

2004. – 328 с. 
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4. Пігуль Н. та ін. Фінансове забезпечення соціальної сфери в Україні./ 

Н.Пігуль, О.Люта, А.Бойко // Вісник Національного банку України. – 

2015.– №1 (227). – С.30-35. 

5. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: 

Закон України від 05.10.2000 // Відомості Верховної Ради. – 2000. – № 48. 

– Ст. 983. 

6. Про Державний бюджет України на 2018 рік. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2246-19 

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон 

України від 01.06.2000// Урядовий кур’єр. – 2000. – 6 липня.  

8. Тропіна В. Б. Фіскальне регулювання соціального розвитку суспільства : 

монографія / В. Б. Тропіна ; НДФІ. – К., 2008. – 368 с.  

9. Флорескул Н. Правове регламентування фінансового забезпечення 

соціального захисту населення / Н. Флорескул // Вісник Київського 

національного торговельно-економічного університету. – 2011. – № 5. – 

С. 120-128. 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 5 

 

ТЕМА: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

 

План: 

1. Поняття соціального захисту. Соціальний захист і соціальне 

забезпечення. 

2. Історія розвитку соціального захисту. 

3. Система соціального захисту в Україні. 

4. Міжнародний досвід соціального захисту в країнах Європи. 

 

Ключові поняття: соціальний захист; соціальне забезпечення; соціальні 

ризики; соціальна безпека; загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; державна соціальна допомога; соціальні гарантії та стандарти; 

прожитковий мінімум; соціальні послуги; матеріальна допомога; соціальне 

обслуговування. 

 

Питання для обговорення: 

1. Яка сутність категорій «соціальний захист» та «соціальне 

забезпечення»?.  

2. Яка сутність категорій «соціальна допомога» і «соціальна підтримка»? 

3. У чому полягає необхідність соціального захисту в умовах ринкової 

економіки?  

4. Доведіть, що соціальний захист – це важлива складова соціальної 

політики.  

5. Доведіть, що соціальний захист – це система.  

6. Які принципи побудови системи соціального захисту та соціального 

забезпечення?  

http://zakon.rada.gov.ua/go/2246-19
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BB%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616143
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616143
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7. Надайте характеристику основних складових соціального захисту 

населення.  

8. Які пріоритетні напрямки соціального захисту на сучасному етапі 

розвитку економіки України?  

 

Теми для творчих робіт: 

1. Соціальне страхування як основа соціального захисту. 

2. Організаційна структура соціального захисту в Україні. 

3. Соціальний захист громадян, що страждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

4. Соціальні нормативи та їх значення у системі соціального захисту. 

 

Література 

основна:  

1. Головаха С. Соціальний захист населення і соціальна  політика в Україні 

//Соціальна політика і соціальна робота. –1996.- №1.- С.39-43.  

2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

на випадок безробіття» від 02.03.2000 р.. N 1533-III // Режим доступу: 

http: //zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1533-14. 

3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995р. N108/95-ВР// Режим 

доступу //http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-ВР 

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003р. N 1058-IV //Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1058-15 

додаткова: 
5. Болотіна Н.Б. Соціальні права людини та їх державне забезпечення: 

сучасні тенденції розвитку / Н.Б. Болотіна // Захист соціальних прав 

людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення. – 

К.: МП Леся. – 2003. – С. 14-28. 

6. Гончаров А. Поняття соціального захисту /А. Гончаров // Підприємство, 

господарство і право. – 2009. – № 10. – С. 126-130. 

7. Дерега В.В. Шляхи вдосконалення системи соціального захисту в Україні: 

політологічний аналіз / В.В.Дерега, М.О.Багмет // Сучасна українська 

політика: політики і політологи про неї. – Київ, Миколаїв: Вид-во 

«Український центр політичного менеджменту», 2009. – Вип. 17. – 

С. 250-258. 

8. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти / О.Іванова. – К.: 

Вид.дім «КМ Академія», 2003. – 107 с. 

9. Конституція України //Закони України: К.: Ін-т законодавства, 1997. 

10. Осауленко О. Г. Спостереження та вимірювання соціальної захищеності 

населення України: проблеми становлення / О. Г. Осауленко, О. Ф. 

Новікова [та ін.]. – К. : [б. в.], 2003. –з 440 с. 

11. Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії 

подолання бідності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2018-р  

 

 

http://eln.stu.cn.ua/mod/url/view.php?id=45820
http://eln.stu.cn.ua/mod/url/view.php?id=45820
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2018-р
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 6 

 

ТЕМА: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО 

НАСЕЛЕННЯ 

 

План: 

1. Економічно активне населення: поняття, сутність, основні принципи. 

2. Зайнятість і реалізація трудової активності. Види зайнятості. 

3. Безробіття: види, форми, шляхи зниження. 

4. Схема соціального захисту економічно активного населення.  

5. Мінімальна заробітна плата та її гарантії в системі соціального захисту. 

 

Ключові поняття: економічно активне населення; соціальний захист; 

ринок праці; робоча сила; трудова активність; зайнятість населення; безробіття; 

соціальні ризики; соціальна безпека; прожитковий мінімум; 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; державна соціальна 

допомога; мінімальна заробітна плата.  

 

Питання для обговорення: 

1. Яка сутність категорії «економічно активне населення»? 

2. Які заходи соціального захисту застосовуються стосовно економічно 

активного населення? 

3. Назвіть основні напрями соціального захисту економічно активного 

населення. 

4. Проаналізуйте переваги та недоліки Закону України «Про зайнятість 

населення», прийнятого 05.07.2012 року.  

5. Що гарантує мінімальна заробітна плата? 

6. Розкрийте механізм індексації доходів населення в умовах інфляції. 

7. Визначте особливості надання допомоги безробітним за різними 

моделями: японською, американською, шведською, українською?  

8. Які пріоритетні напрямки соціального захисту на сучасному етапі 

розвитку економіки України?  

9. Охарактеризуйте основні види безробіття. 

10. Які соціальні наслідки безробіття? 

 

Теми для творчих робіт: 

1. Соціальне страхування як основа соціального захисту. 

2. Види соціальних послуг (за ЗУ «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття» та ЗУ «Про зайнятість 

населення». 

3. Мінімальна заробітна плата як державна соціальна гарантія.  

4. Особливості шведської моделі соціального захисту економічно 

активного населення. 

5. Соціальний захист економічно активного населення і соціальна 

політика. 
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додаткова: 
6. Болотіна Н.Б. Соціальні права людини та їх державне забезпечення: 

сучасні тенденції розвитку / Н.Б.Болотіна // Захист соціальних прав 

людини і громадянина в Україні: проблеми юридичного забезпечення. – 

К.: МП Леся. – 2003. – С. 14-28. 

7. Дерега В.В. Шляхи вдосконалення системи соціального захисту в Україні: 

політологічний аналіз / В.В.Дерега, М.О.Багмет // Сучасна українська 

політика: політики і політологи про неї. – Київ, Миколаїв: Вид-во 

«Український центр політичного менеджменту», 2009. – Вип. 17. – С. 

250-258. 

8. Економічно активне населення за регіонами у 2017 році (за матеріалами 

вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань 

економічної активності) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/rp/rp_reg/reg_u/ean_2017 

9. Кравченко М. Напрями та механізми соціального захисту економічно 

активного населення України / М.Кравченко // Зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 

39 «Ефективність державного управління». – С.115-123. 

10. Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії 

подолання бідності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2018-р  

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 7 

 

ТЕМА: СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ КОНФЛІКТИ, ЇХ УРЕГУЛЮВАННЯ ТА 

ВИРІШЕННЯ 

 

План: 

1. Соціально-трудовий конфлікт: сутність, місце в системі соціальних 

протиріч. 

2. Причини виникнення та функції соціально-трудових конфліктів. 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1282-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/99-2018-р
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3. Страйки як крайній захід колективних трудових суперечок: суть, 

різновиди. 

4. Методи управління та вирішення соціально-трудових конфліктів 

5. Соціальне партнерство, його примирна функція в досягненні злагоди в 

колективному трудовому спорі (конфлікті). 

 

Ключові поняття: змагання; конкуренція; соціальна боротьба; соціальний 

конфлікт; соціально-трудовий конфлікт; колективний трудовий спір; вирішення 

конфлікту; управління конфліктом; посередництво; страйк; соціальне 

партнерство. 

 

Питання для обговорення: 

1 Дайте визначення поняття «соціально-трудовий конфлікт». 

2. Назвіть основні види соціально-трудових конфліктів?  

3. Які існують причини виникнення соціально-трудових конфліктів? 

4. Які Ви знаєте методи управління соціально-трудовими конфліктами?  

5. Охарактеризуйте основні стратегії переговорів у вирішенні соціально-

трудових конфліктів?  

6. В чому полягає сутність посередництва в переговорах при конфліктних 

ситуаціях?  

7. Що є крайнім заходом вирішення колективних трудових суперечок?  

8. Яка функція соціального партнерства при вирішенні соціально-трудових 

конфліктів?  

9. У чому полягає механізм регулювання колективних трудових 

конфліктів?  

10. Які методи розв’язання соціально-трудових конфліктів, на ваш погляд, 

найбільш ефективні?  

 

Теми для творчих робіт: 

1. Світовий досвід соціального партнерства 

2. Український досвід соціального  партнерства. 

3. Розвиток виробничої демократії як чинник удосконалення соціально-

трудових відносин. 

4. Роль Національної служби посередництва і примирення у врегулюванні 

соціально-трудових спорів (конфліктів). 

 

Література 

основна:  

1. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій. – 

К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  

2. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua 

3. Кильмашкина Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты. – М.: 

Юнити, 2014. 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/
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додаткова: 
4. Закон України «Про колективні договори та угоди» №3356-ХІІ від 1 

липня 1993 р.// ВВРУ. – 1993. – № 36. 

5. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. – СПб.: Питер, 2010. 

6. Кодекс законів про працю України (КЗпПУ) 2018 [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: https://urist-

ua.net/кодекси/кодекс_законів_про_працю_україни/  

7. Козер Л. Фукции социального конфликта. Пер. с англ. О. Назаровой. М.: 

Идея-Пресс, 2010. 

8. Коваленко Л. В. Соціально-трудові конфлікти та напрями роботи щодо їх 

запобігання. / Л.В. Коваленко // Науковий вісник Національного 

університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: 

Економіка, аграрний менеджмент, бізнес. – 2013. – Вип. 181(6). – С. 135-

141. 

9. Скотт Д.Г. Конфлікти та шляхи їх подолання / Д.Г. Скотт. – К., 2001. 

10. Терміни і поняття, які можуть застосовуватися в процесі 

організаційного забезпечення заходів щодо врегулювання колективних 

трудових спорів (конфліктів) [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://cg.gov.ua/index.php?id=3037&tp=1&pg=single_page.php. Сайт ЧОДА. 

11. Шейнов В.П. Искусство управлять людьми / В.П. Шейнов. – М. : АСТ, 

Харвест, 2008. – С. 242–246.  

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 8 

 

ТЕМА: ФОРМИ ЗАХИСТУ СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВИХ КАТЕГОРІЙ 

НАСЕЛЕННЯ 

 

План: 

1. Соціально  вразливі  категорії  населення як пріоритетний напрям 

соціальної політики . 

2. Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки 

соціально вразливих категорій населення. 

3. Сутність соціальної політики по відношенню до людей з інвалідністю: 

3.1.Інвалідність: поняття, причини, види. 

3.2. Соціально-побутові заходи та медико-соціальні аспекти захисту 

інвалідів. 

3.3. Пенсійне забезпечення інвалідів. 

 

Ключові поняття: соціально вразливі верстви населення; групи ризику; 

молодь; соціальний супровід; соціальне обслуговування; соціальна реабілітація; 

соціальна профілактика; особа з інвалідністю. 

 

Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення поняття «соціально вразлива категорія населення».  

2. Розкрийте сутність диференційованого підходу до вибору форм і заходів 

соціального захисту соціально вразливих категорій населення?  

https://urist-ua.net/кодекси/кодекс_законів_про_працю_україни/
https://urist-ua.net/кодекси/кодекс_законів_про_працю_україни/
http://cg.gov.ua/index.php?id=3037&tp=1&pg=single_page.php
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3. Окресліть сутність соціальної політики щодо осіб з інвалідністю. 

4. Назвіть соціальні та біологічні причини інвалідності. 

5. Якими законодавчо-правовими актами регламентується надання 

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю?  

6. Охарактеризуйте порядок фінансування соціального захисту осіб з 

інвалідністю і його пріоритетні напрями. 

7. В чому полягає специфіка пенсійного забезпечення осіб з інвалідністю?  

 

Теми для творчих робіт: 

1. Законодавча база визначення й дотримання прав і свобод осіб з 

інвалідністю. 

2. Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального 

захисту молодих громадян 

3. Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді. 

4. Основні напрямки соціального захисту внутрішньо переміщених осіб 

(ВПО).  

 

Література 

основна:  

1. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій. – 

К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  

2. Загальна декларація прав людини //Право людини: міжнар. Договори 

України, декларації, документи / упоряд. Ю.К.Качуренко. –К.: Наук. 

думка,  1992. 

3. Соціальний захист населення України : навч. посіб. / авт. кол. : І. Ф. 

Гнибіденко, М. В. Крав- ченко, О. М. Коваль, О. Ф. Новікова та ін. ; за 

заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. – К. : Вид-во НАДУ; Вид-во 

―Фенікс‖, 2010. – 212 с.  

додаткова: 
4. Богданов С. Соціальний захист інвалідів. Український та польський 

досвід / С. Богданов, наук. ред. О. М. Палій. – К. : Вид-во Соломії 

Павличко ―Основи‖, 2002. – 93 с. 

5. Врегулювання проблемних питань працевлаштування та захисту прав 

інвалідів у сфері праці : практ. посіб. / уклад. О. В. Бабак, І. В. Гладка, Н. 

М. Малиновська, В. Й. Скаковська; за заг. ред. В. М. Дьяченка, М. Л. 

Авраменка. – К. : ―Ун-т Україна‖, Всеукр. центр професійної реабілітації 

інвалідів, 2007. – 156 с. 

6. Офіційний сайт Міністерства сім’ї, молоді та спорту [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http: //dsmsu. gov .ua  

7. Постанова Уряду ―Про облік внутрішньо переміщених осіб‖ від 01 

жовтня 2014 року № 509. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF/ed20160611.  

8. Постанова Уряду ―Про надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних послуг‖ від 01 жовтня 2014 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF/ed20160611
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року № 505, Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-

%D0%BF 

9. Теплова Н. А. Світовий досвід методології та принципів державного 

управління у сфері адаптації інвалідів / Н. А. Теплова // Ефективність 

державного управління : зб. наук. пр. - 2009. - Вип. 18/19. - С. 203-209. 

10. Толстоухова С.В. Соціальна робота в Україні з молоддю як невід’ємна 

складова соціальної політики держави // Особливості соціальної 

молодіжної політики в Україні та ФРН на сучасному етапі – К.: 2004 – С. 

94-109. 

11. Шакун Н.В. Аксіологічні стратегії соціального порозуміння в Україні 

Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні та шляхи їх вирішення: 

науково-практичний круглий стіл (м. Чернігів, 23 травня 2017 р.): тези 

доповідей. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. – С.26-28. 

.  

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 9 

 

ТЕМА: ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СІМЕЙ З ДІТЬМИ, 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ ТА БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ 

 

План: 

1. Cистема державних допомог сім’ям з дітьми. 

2. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям: види та 

підстави надання. 

3. Соціальна допомога і пільги багатодітним сім яс в Україні. 

4. Комплексна Програма забезпечення реалізації стратегії подолання 

бідності в Україні. 

 

Ключові поняття: соціальна допомога; допомога у зв’язку з вагітністю та 

пологами; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду 

за дитиною по досягненні нею 3-го віку; допомога на дітей, що перебувають під 

опікою та піклуванням; допомога на дітей одиноким матерям; малозабезпечена 

сім’я; багатодітна сім’я. 

 

Питання для обговорення: 

1.Які види допомоги сім’ям з дітьми Ви знаєте?  

2. Як визначається розмір державної соціальної допомоги?  

3. Що таке «прожитковий мінімум»? 

4. Охарактеризуйте підстави надання державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям. 

5. Хто включається до складу сім’ї при визначені права на допомогу ? 

6. Який перелік документів необхідний для отримання допомоги? 

7. Дайте визначення «бідність». Які критерії бідності?  

8. Які існують напрями розв’язання проблеми бідності?  

9. Які критерії застосовують для оцінки бідності?  

10. Розрахуйте допомогу малозабезпеченим сім’ям у 2018 році.  

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF
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Теми для творчих робіт: 

1. Бідність: визначення, межа та вимірювання, характеристики. 

2. Соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

3. Удосконалення системи соціального захисту багатодітних сімей. 

4. Дитячі будинки сімейного типу. 

5. Декретна відпустка в Україні. 

6. Тато по догляду за дитиною: плюси і мінуси, тонкощі законодавства. 

 

Література 

основна:  

1. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 

від 21.06.2001р. № 2558-III // Режим доступу: 

//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2558 

2. Закон  України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-IIІ//Режим доступу: 

zakon.rada.gov.ua/go/1768  

3. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 

р. № 2811-XII // Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2811-

12  

4. Постанова Кабінету міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 250 Про 

затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF 

5.  
додаткова: 

6. Асадова О.М. Багатодітна сім'я та її проблеми / / Сучасні проблеми 

культури і виховання. Випуск 2. / За ред. З. М. Маковіїнко. - Миколаїв, 

2005. - С. 36-38. 

7. Головатий М. Багаті і бідні: добро чи зло? / М.Головатий //Уряд. кур’єр 

3 липня 2002р. – №118. 

8. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: Навч.-метод. 

комплекс / Автор.-упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, 

В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – 

К.: Фенікс, 2007. - 528 с. 

9. Ковальський Г.Є. Щодо проблем визначення категорії ―багатодітні сім’ї» у 

соціальній сфері. [Електронний ресурс]/ Регіональний філіал НІСД у м. 

Донецьку. – Режим доступу: 

http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/14.htm 

10. Міщенко Т. Право малозабезпеченої сім’ї на державну підтримку / Т. 

Міщенко. //Соціальний захист. –2001.- №8. – С.32-34. 

11. Соціальна психологія бідності : монографія / Т. І. Бєлавіна, В. О. 

Васютинський, В. Ю. Вінков та ін. ; за ред. В. О. Васютинського ; 

Національна академія педагогічних наук України, Інститут соціальної та 

політичної психології. – К. : Міленіум, 2016. – 294 c. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-%D0%BF
http://www.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/14.htm
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 10 

 

ТЕМА: ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ І НЕДЕРЖАВНІ 

ПЕНСІЙНІ ФОНДИ  

 

План: 

1. Пенсійне страхування: особливості та цілі. Умови надання пенсій. 

2. Види пенсійних систем. Диверсифікація пенсійного забезпечення. 

3. Недержавні пенсійні фонди. 

4. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України. 

 

Ключові поняття: пенсія; пенсійні фонди; пенсії за віком; пільгові пенсії; 

пенсії по інвалідності; пенсії в разі втрати годувальника; пенсія за вислугою 

років; соціальна пенсія; пенсійна система; пенсійне страхування. 

 

Питання для обговорення: 

1. Що таке солідарна пенсійна система?  

2. Які види пенсій ви знаєте?  

3. Які критерії призначення пенсій?  

4. Які існують проблеми пенсійної системи в Україні?  

5. Навіщо створюють трирівневу систему пенсійного забезпечення?  

6. Що таке обов’язкова накопичувальна система?  

7. Чим обґрунтовані зміни до пенсійного законодавства, а саме: 

підвищення пенсійного віку для жінок?  

8. З чим пов’язане поняття «соціальна пенсія», яким категоріям населення 

вона нараховується? 

Теми для творчих робіт: 

1. Реформа пенсійної системи в Україні  

2. Особливості солідарної пенсійної системи. 

3. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України 

4. Варіанти розвитку пенсійної системи України 

 

Література 

основна:  

1. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій. – 

К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  

2. Закон України  «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» від 09.07.2003р. № 1058-IV //Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1058-15  

3. Закон  України «Про песійне забезпечення» від 05.11.1991р.  № 1788-XII 

//Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1788-12  

4. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» // Уряд. 

кур’єр. – 2000. – 22 червня. 

5. Корецька С.О. Соціальна політика України: теорія, методологія, 

механізми реалізації: монографія / С.О. Корецька ; Донец. держ. ун-т 

управління. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 445 с.   
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додаткова: 
6. Кочемировська О.А., Пищуліна О.М. Основні напрями оптимізації 

системи соціального захисту в Україні. К., НІСД, 2012.-  54 с. 

7. Населення України. Імперативи демографічного старіння. – К: ВД 

«Адеф-Україна», 2014. – 288 с. [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу: http://idss.org.ua/monografii/2014_ Naselennya.pdf  

8. Пенсійна реформа в Україні: напрями реалізації (колективна 

монографія)) // за ред. Е. М. Лібанової. – К.: Ін-т демографії та 

соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, 2010. – 270 с. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://idss.org.ua/monografii/ 

pensija_vupr_16_09_2011.rar  

9. Пенсійна реформа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/socialna-sfera-reformi-v-diyi. Урядовий 

портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України  

10. Чернявська О. В. Класифікація національних моделей пенсійного 

забезпечення: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний 

ресурс] / О. В. Чернявська, О. А. Горбунова – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/13.pdf. 

11. World Social Protection Report 2014/15. Building economic recovery, 

inclusive development and social justice. International Labour Office. – 

Geneva: ILO, 2014. – 338 pp. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/ 

documents/publication/wcms_245201.pdf 

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 11 

 

ТЕМА: СУЧАСНІ СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: ГЛОБАЛЬНИЙ 

КОНТЕКСТ  

 

План: 

1. Глобалізація і соціальна політика . 

2. Соціально-економічні, соціально-політичні, соціально-демографічні, 

соціокультурні тенденції глобалізованого світу та їх соціальні наслідки.  

3. Оцінювання соціальних проблем. «Індекс соціального здоров’я». Індекс 

людського розвитку (HDI) та його індикатори. 

 

Ключові поняття: глобалізація; глобальні соціальні проблеми; Індекс 

соціального здоров’я; Індекс людського розвитку; Індекс гендерної нерівності; 

Індекс глобалізації; бідність; міграція; культурна дифузія; міжнародна 

співпраця. 

 

Питання для обговорення: 

1. Дайте визначення глобалізації як загальноцивілізаційного процесу. 

2. Що таке глобальні соціальні ризики? 

3. Визначте основні тенденції глобалізованого світу та обґрунтуйте їх 

вплив на реалізацію соціальної політики. 

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/socialna-sfera-reformi-v-diyi
http://www.economy.in.ua/pdf/2_2013/13.pdf
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4. Що демонструє індекс глобалізації? Які критерії відслідковуються за 

допомогою цього індексу? 

5. Які індикатори застосовують при розрахунку Індексу людського 

розвитку? 

6. Поясність, які індикатори використовуються при визначенні Індексу 

гендерної рівності. 

7. Охарактеризуйте динаміку Індексу людського розвитку та його 

складових в Україні. 

 

Теми для творчих робіт: 

1. Бідність як глобальна соціальна проблема та міжнародна співпраця у 

напрямку її подолання  

2. Соціальні наслідки етнічних/міжетнічних та локальних конфліктів. 

3. Феномен «постаріння» суспільства .  

4. Нелегальна міграція як глобальна соціальна проблема сучасності. 

5. Гендерна нерівність: глобальний вимір проблеми. 

 

Література 

основна:  

1. Дікон Б. та ін. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й 

майбутнє соціального добробуту: Переклад з англ. /Б.Дікон, М.Халс, 

П.Стабс. – К.: Основи, 1999.- 307с.  

2. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій. – 

К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  

додаткова: 

3. Бек Ульрих Что такое глобализация? / Пер. с нем. А.Григорьева и 

В.Седельника;. Общая ред. и предисл. А.Филиппова. — М.: Прогресс-

Традиция, 2001. – 304 с.  

4. Лібанова Е.М., Власенко Н.С., Власюк О.С. та ін. Людський розвиток 

регіонів України: методика оцінки та сучасний стан / Рада з вивчення 

продуктивних сил України НАН України; ПРООН. – К. : СПД Савчина, 

2002. – 123 с. 

5. Капітон О.В. Глобалістика і глобальні проблеми сучасності / О.В. Капітон 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ 

portal/Soc_Gum/Fkzh/2010_35/3Kapiton_O.pdf  

6. Программа действий: Повестка дня на XXI век и другие документы 

конференции в Рио-де-Жанейро в популярном изложении [Текст] / сост. 

М. Китинг. – Женева, 1993. –70 c 

7. Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248861725. Урядовий портал. Єдиний 

веб-портал органів виконавчої влади України. 

8. Яновский Р.Г. Социальная динамика гуманитарных перемен. – М, - «Книга 

и бизнес»: 2001 .- 424с. 
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СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 12 

 

ТЕМА: ГЛОБАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

План: 

 

1. Соціальна політика світових структур. Міжнародні організації та їх роль 

в процесі глобалізації соціальної політики. 

2. Загальні тенденції розвитку світової соціальної політики та її 

перспективи.  

3. Порядок реформування світового управління. Реформування ООН 

 

Ключові поняття: світова соціальна політика; міжнародні організації; ЄС; 

МОП; СОТ; ООН; соціальні реформи; держава добробуту;  

 

Питання для обговорення: 

1. Які міжнародні організації виступають суб’єктами соціальної політики? 

2. Проаналізуйте основні завдання соціальної політики на глобальному 

рівні. 

3. Визначте спільні підходи до соціальної політики європейських країн. Чи 

відповідають ці підходи можливим напрямкам використання в Україні 

зарубіжного досвіду? 

4. Назвіть основні нормативні документи, з якими пов’язується 

формування соціальної політики у Європейському Союзі. 

5. Визначте, які підходи сфері соціального захисту є спільними для держав 

Європейського Союзу. 

6. На яких принципах базується співпраця у галузі європейської соціальної 

політики? Які складові вона включає? 

 

Теми для творчих робіт: 

1. Досвід соціальних реформ у країнах СНД і Балтії. 

2. Держава загального добробуту у США. 

3. Шведська модель соціал-демократичної держави добробуту. 

4. Національні основи та особливості формування і реалізації соціальної 

політики у Японії.  

5. Ідея «третього шляху» як концептуальна основа для формування 

вихідних засад соціальної політики багатьох країн. 

 

Література 

основна:  

1. Глобальна соціальна політика: Міжнародні організації й майбутнє 

соціального добробуту / [Б. Дікон, М. Халс, П. Станс ]. – К.: Основи, 

1999. – 346 с. 

2. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій. – 

К.:НУХТ, 2012. – 116 с.  
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3. Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі / Т.Семигіна. – К.: 

Унів. вид-во «Пульсари», 2003. – 252 с. 

додаткова: 

4. Лоренц У. Социальная работа в изменяющейся Европе / У. Лоренц; пер. 

с англ. – Амстердам; Киев: Ассоциация психиатров Украины, 1997. – 

200 с. 

5. Кремень В. Г., Ткаченко В. М. Україна: ідентичність у добу глобалізації: 

(начерки мета дисциплінарного дослідження) / В. Кремень, В. Ткаченко 

[Монографія]. – К. : Т-во "Знання" України, 2013. – 415 с. 

6. Сіленко А. Соціальна політика та її пріоритети у перехідному суспільстві 

/ Алла Сіленко [Текст] // Людина і політика. – 2003. - № 1. – С. 118-128. 

7. Шестакова Е. Реформирование системы социальной защиты населения 

в странах Восточной Европы / Е. Шестакова // МЭ и МО. – 1997. – № 1. 

– С. 15-23. 

8. Ярова Л. Система соціального захисту у країнах Центральної і Східної 

Європи / Л. Ярова // Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації. 

– 2012. – №2. – С. 122-124. 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА» 

 

Самостійна робота студента (СРС) є невід’ємною складовою освітнього 

процесу у ЧНТУ, в процесі якої заплановані завдання виконуються студентом 

під методичним керівництвом викладача. Самостійна робота студента над 

засвоєнням навчального матеріалу з дисципліни «Соціальна політика» може 

бути реалізована в наступних формах: робота студента, яка виконується 

самостійно у вільний від занять, зручний для нього час, як правило, поза 

аудиторією; індивідуальна робота студента – це аудиторна самостійна робота за 

індивідуальними завданнями під керівництвом викладача, під час виконання 

якої студент може отримати методичну допомогу у вигляді консультацій щодо 

виконання цієї роботи, при цьому консультації носять індивідуальний характер. 

СРС може включати вивчення окремих тем чи конкретних питань навчальної 

дисципліни. 

Рівень СРС перевіряється як під час аудиторних занять (експрес-

опитування на лекції, усні відповіді та письмові роботи на семінарських 

заняттях), так і під час підсумкового модульного контролю.  

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість годин 

2 курс 

денна 

3 курс 

денна 

3 курс 

заочна 

1 Соціальна політика як суспільна теорія і практика 6 6 8 

2 
Історичні передумови формування соціальної 

політики та її сучасний стан 
8 8 8 

3 
Організація, управління і нормативно-правове 

забезпечення соціальної політики в Україні 
6 6 7 
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4 Фінансування та інструменти соціальної політики 6 6 8 

5 Соціальний захист як складова соціальної політики 6 4 4 

6 Соціальний захист економічно активного населення 4 6 10 

7 
Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та 

вирішення 
8 8 7 

8 
Форми захисту соціально вразливих категорій 

населення 
8 8 7 

9 
Державна підтримка сімей з дітьми, 

малозабезпечених та багатодітних сімей в Україні 
8 6 10 

10 
Захист і соціально-трудова реабілітація осіб з 

інвалідністю 
6 6 8 

11 Сучасні соціальні проблеми: глобальний контекст 4 6 7 

12 
Глобальна соціальна політика і міжнародне 

співробітництво 
10 8 6 

 Разом 80 78 90 

 

 

7 . ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА» 

 

Робочим планом з дисципліни «Соціальна політика» передбачено 

виконання студентами індивідуальних навчально-дослідницьких завдань.  

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності бакалавра, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Соціальна 

політика» – це вид навчально-дослідної роботи бакалавра, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 

Мета виконання ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового 

матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань із навчального курсу, вдосконалення навичок самостійної 

навчально-пізнавальної діяльності студента.  

Робота повинна мати чітку і логічну структуру, яка містить короткий 

вступ, основну частину, висновки та перелік використаних джерел. 

Вступ має бути короткий за формою, але змістовний. У вступі 

обґрунтовується актуальність теми, визначається ряд питань, що вимагають 

розгляду, вказуються джерела інформації, використаної студентом при 

підготовці й написанні роботи та посилання на них у тексті роботи. 

Основна частина  роботи передбачає глибоке висвітлення головних 

питань, проблем теми. Вона будується відповідно до орієнтовного плану, або 

плану, розробленого студентом і містить 2 або 3 розділи. 
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Висновок містить підсумки дослідження даної теми, зробити теоретичні 

висновки, виходячи зі змісту роботи. 

Список використаної літератури є переліком алфавітному порядку 

літературних джерел, які використовувались при написанні роботи. 

Обсяг ІНДЗ становить не менше 12 і не більше 18 сторінок стандартного 

формату. Зміст роботи повинен викладатися відповідно до плану з розбивкою 

по питаннях. Зазвичай вступ становить 0,5 – 1 стор., висновок 1 – 1,5 стор., 

основна частина – 10 - 15 стор., список літератури – 1 стор. 

Оформлення. На першій сторінці (титульний аркуш) вказуються назва 

навчального закладу, кафедра або підрозділ, тема, курс, прізвище, ініціали. 

На наступній сторінці міститься зміст роботи і вказуються номери 

сторінок, на яких розміщений відповідний розділ. Далі на наступних сторінках 

розміщується текст відповідно до плану. Текст пишуть на одній стороні 

аркуша. При необхідності роблять посилання на літературу. 

Написану роботу треба відредагувати й оформити належним чином. 

Робота має бути написана просто, чітко, розбірливим почерком або 

надрукована на комп’ютері 14 шрифтом, 1,5 інтервал, поля: зліва – 3см, справа 

– 1 см, зверху і знизу – 2 см, грамотно й охайно.  

Слід уникати в роботі книжкових висловів, повторень, уважно стежити за 

тим, щоб не було протиріч між окремими її положеннями. Аркуші повинні бути 

пронумеровані. 

 

8. ТЕМАТИКА ТА ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ІНДЗ: 

 

Тема 1. Сутність соціальної політики і основні напрямки її здійснення 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Соціальна політика: поняття, зміст, мета. 

Розділ 2. Принципи реалізації соціальної політики. 

Розділ 3. Характеристика основних напрямків і пріоритетів здійснення 

соціальної політики в Україні на сучасному етапі. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 2. Цінності та етичні виміри соціальної політики. 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Цінності та їх врахування при формуванні соціальної політики 

Розділ 2. Основні концепції та підходи до прийняття і розуміння цінностей, що 

впливають на соціальну політику. 

Розділ 3.Перспективи побудови суспільства соціальної справедливості в 

Україні. 

Висновки 

Список використаних джерел 
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Тема 3. Історичний розвиток і сучасна трансформація моделей соціальної 

політики. 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Історія і сучасна практика ліберальних моделей соціальної політики. 

Розділ 2. Генеза та нинішній стан корпоративістських моделей соціальної 

політики. 

Розділ 3. Минуле і сучасність соціал-демократичних моделей соціальної 

політики. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 4. Сучасні теоретико-методологічні засади аналізу соціальної 

політики 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Сучасні уявлення про сутність соціальної політики. 

Розділ 2. Детермінанти параметри формування соціальної політики сучасних 

держав. 

Розділ 3. Типологізація соціальної політики різних країн у сучасній політичній 

науці. 

Висновки 

 

Тема 5. Суб’єкти та об’єкти соціальної політики 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Характеристика суб’єктів соціальної політики країн в умовах 

сьогодення. 

1.1. Людина як суб’єкт  соціальної політики 

1.2. Держава як суб’єкт соціальної політики 

1.3. Недержавні суб’єкти соціальної політики 

Розділ 2. Шляхи оптимізації діяльності суб’єкта соціальної політики 

Розділ 3. Об’єкти соціальної політики 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 6. Умови реалізації соціальної політики 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Об’єктивні та суб’єктивні умови реалізації соціальної політики 

Розділ 2. Інструменти соціальної політики 

Розділ 3. Соціальний бюджет як важливий інструмент соціальної політики. 

Висновки 

Список використаних джерел 
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Тема 7. Соціальна політика у сфері регулювання  розвитку соціальних 

відносин. 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Соціальні відносини як об’єкт соціальної політики 

Розділ 2. Вплив соціальної політики на розвиток соціально - класових відносин. 

2.1. Соціальна стратифікація як проблема соціальної політики. 

2.2. Суперечливий характер соціального простору сучасного українського 

суспільства. 

Розділ 3. Соціальна політика як чинник формування основ для стабільного 

етнонаціонального розвитку. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 8. Державна молодіжна політика в Україні 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Становище молоді в Україні. 

1.1. Становище молоді в основних  сферах життєдіяльності. 

1.2. Актуальні соціальні проблеми молоді. 

Розділ 2. Концепції державної молодіжної політики в Україні. 

Розділ 3. Реалізація державної молодіжної політики в Україні. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 9. Ринок праці та політика зайнятості в Україні 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Характеристика ринку праці та видів зайнятості в Україні. 

Розділ 2. Безробіття, його види та форми. 

Розділ 3. Шляхи зниження безробіття в Україні та світі. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 10. Політика регулювання зайнятості 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Поняття регулювання зайнятості. 

1.1. Активна політика зайнятості 

1.2. Пасивна політика зайнятості 

1.3. Регулювання ринку праці 

Розділ 2. Фінансування політики зайнятості 

Розділ 3. Соціальне страхування на випадок безробіття. Допомога по 

безробіттю. 

Висновки 

Список використаних джерел 
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Тема 11. Бідність як соціальна проблема, політика подолання бідності 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Визначення бідності та малозабезпеченості. 

Розділ 2. Межа та виміри бідності. 

Розділ 3. Причини поширення бідності в Україні. 

Розділ 4. Шляхи подолання (пом’якшення) бідності. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 12. Подолання проблем бідності: міжнародний досвід 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Бідність як соціально-економічне явище у світі. 

Розділ 2. Сучасні теорії визначення бідності та малозабезпеченості у світі. 

Розділ 3. Міжнародний досвід вирішення проблем бідності (можна показати на 

прикладі Європейської держави за вибором студента) 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 13. Соціальне партнерство як інструмент вирішення соціально-

трудових конфліктів 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Соціальна та економічна сутність соціального партнерства. 

Розділ 2. Сутність принципів соціального партнерства, вироблених МОП. 

Розділ 3. Нормативно-правові та організаційні проблеми становлення системи 

соціального партнерства в Україні. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 14. Соціальне страхування як важливий елемент соціального захисту 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Поняття соціального ризику і соціального страхування. 

Розділ 2. Об’єкти й суб’єкти в соціальному страхуванні. 

Розділ 3. Перерозподіл коштів у соціальному страхуванні. 

Розділ 4. Історичний досвід розвитку соціального страхування. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 15. Система соціального страхування в Україні 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Особливості вітчизняної системи соціального страхування. 
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Розділ 2. Характеристика основних видів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування в Україні. 

2.1. Пенсійне страхування 

2.2. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 

2.3. Страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного 

захворювання 

2.4. Страхування на випадок безробіття 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 16. Місце соціальних допомог в системі соціального забезпечення 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Соціальна допомога: основні поняття, способи адресування 

Розділ 2. Види соціальних допомог за законодавством України 

Розділ 3. Принципи надання соціальних допомог 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 17. Соціальна допомога як форма захисту соціально-вразливих 

категорій населення 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Захист соціально вразливих категорій населення як пріоритетний 

напрямок соціальної політики і соціального захисту. 

Розділ 2. Сучасний стан забезпечення соц. допомогами окремих верств 

населення 

2.1. Допомога одиноким матерям 

2.2. Державні соціальні допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування. 

2.3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

2.4. Одноразові соціальні виплати 

Висновки 

Список використаних джерел 
 

Тема 18. Соціальні послуги в системі соціального захисту населення 

України 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Поняття, види та зміст соціального обслуговування  

Розділ 2. Соціально-правові аспекти надання соціальних послуг в України 

Розділ 3. Суб’єкти, які здійснюють соціальне обслуговування 

Висновки 

Список використаних джерел 
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Тема 19. Нормативно правове забезпечення соціальної політики в Україні 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Соціальні нормативи як основа соціальної політики 

Розділ 2. Державні соціальні стандарти – основа нормативно правового 

забезпечення соціальної політики   

2.1. Принципи, цілі й завдання соціальної стандартизації 

2.2. Характеристика базового державного соціального стандарту 

Розділ 3. Система державних стандартів і нормативів в Україні 

Висновки 

Список використаних джерел 
 

Тема 20. Соціальне забезпечення як складова соціальної політики держави 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Соціальна держава як головний суб’єкт соціальної політики 

Розділ 2. Соціальне забезпечення населення як об’єкт державного управління 

Розділ 3. Основні напрямки соціального забезпечення населення України на 

сучасному етапі. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 21. Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в 

Україні 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Основні досягнення щодо сприяння ґендерній рівності та розширення 

прав і можливостей жінок 

Розділ 2. Проблеми у досягненні ґендерної рівності та розширенні прав і 

можливостей жінок . 

Розділ 3. Концепція Державної соціальної програми забезпечення рівних прав 

та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 р. 

Висновки 

Список використаних джерел 

 

Тема 22. Політика охорони здоров’я 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Медико-демографічні передумови формування політики охорони 

здоров’я. 

Розділ 2. Стратегії політики охорони здоров’я. 

Розділ 3. Фінансування сфери охорони здоров’я. Медичне страхування. 

Висновки 

Список використаних джерел 
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Тема 23. Політика в галузі освіти  

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Завдання політики в галузі освіти. 

Розділ 2. Структура освіти. 

Розділ 3. Державна політика в галузі освіти в Україні. 

Висновки 

Список використаних джерел 
 

Тема 24. Житлова політика 

Орієнтовний план 

Вступ 

Розділ 1. Оцінка ситуації в житловій сфері. 

Розділ 2. Проблема безпритульності 

Розділ 3. Оплата житла. Житлові субсидії. 

Висновки 

Список використаних джерел 
 

Тема 25. Діяльність світових структур соціальної політики в Україні  

Орієнтовний план 

Розділ 1.  Реалізація соціальної політики ООН в Україні. 

Розділ 2. Соціальна політика СОТ щодо України. 

Розділ 3. МОП праці та її вплив на соціальну політику в Україні.  

Висновки 

Список використаних джерел 

 

9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні дисципліни «Соціальна політика» використовуються такі 

методи навчання: проблемно-пошуковий, критико-інформаційний, аналітико-

синтетичний, самостійна робота студента. 

Використання вказаних методів та різних форм активізації інтересів до 

пізнання (проблемні завдання, аналіз конкретних ситуацій, дискусія, теми для 

вільних обговорень) сформують у студентів вміння співставляти та аналізувати 

переваги та недоліки основних підходів до реалізації соціальної політики та 

соціального захисту. 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль проводиться шляхом експрес-опитування студентів під 

час лекцій, опитування під час проведення семінарських занять і перевірки 

виконаних студентами тестових завдань, передбачених навчальною програмою. 

Після засвоєння всіх змістових модулів здійснюється контроль виконання 

ІНДЗ.  

Підсумковою формою контролю знань студентів з дисципліни є залік для 

студентів 2-го курсу денної та третього курсу заочної форми навчання, який 

проводиться по завершенню навчального семестру в усній формі. Для студентів 

3-го курсу денної форми навчання  навчальним планом передбачено іспит.  

 



 45 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
  

1. Соціальна політика: об’єкти, суб’єкти, зміст, мета і функції.  

2. Принципи реалізації соціальної політики. 

3. Суб’єкти соціальної політики.  

4. Умови реалізації соціальної політики.  

5. Витоки соціальної політики у ХVI – I пол. XIX ст.  

6. Еволюція соціальної політики в II пол. ХІХ – I пол. ХХ ст.  

7. Формування концепції соціальної держави у середині ХХ ст., криза 70-х 

рр. та її подолання.  

8. Турбота держави про нужденних часів Київської Русі. 

9. Релігійно-благодійні заходи братств у ХV-XVII ст.  

10. Роль громади в еволюції соціальної політики України.  

11. Зародження соціального страхування в Україні. 

12. Основні напрямки і пріоритети здійснення соціальної політики в Україні 

на сучасному етапі. 

13. Органи управління в сфері соціальної політики та заклади надання 

соціальних виплат і соціальних послуг.  

14. Нормативно-правова база соціальної політики.  

15. Соціальні нормативи як відправна точка формування соціальної політики 

16. Інструменти соціальної політики: їх характеристика і використання.  

17. Фінансування соціальної політики.  

18. Державні соціально-страхові фонди.  

19. Позабюджетна фінансова страхова система 

20. Модель соціального бюджету як інструмент соціальної політики.  

21. Соціальний захист і соціальне забезпечення. Активна і пасивна 

спрямованість соціального захисту.  

22. Соціальний захист економічно активного населення 

23. Захист населення від безробіття та захист безробітних 

24. Мінімальна заробітна плата та її гарантії в системі соціального захисту.  

25. Соціальний захист внутрішньо переміщених громадян в Україні. 

26. Захист соціально вразливих категорій населення. 

27. Державна допомога сім’ям з дітьми та її види.  

28. Форми соціального захисту багатодітних матерів та неповних сімей. 

29. Захист і соціально-трудова реабілітація осіб з інвалідністю 

30. Сучасні проблеми соціального захисту в розвинених країнах світу і 

шляхи їх розв’язання.  

31. Прожитковий мінімум як основа соціальних гарантій доходів населення. 

32. Бідність як об’єкт соціальної політики. Поняття та методологічні підходи 

до оцінки бідності. 

33. Види та умови надання державних допомог сім’ям з дітьми. 

34. Види та підстави надання державних соціальних допомог 

малозабезпеченим сім’ям. 

35. Визначення багатодітної сім’ї та характеристика системи соціальних 

допомог і пільг таким сім’ям в Україні. 

36. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України. 
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37. Соціально-трудові конфлікти, їх урегулювання та вирішення 

38. Умови виникнення конфлікту з конфліктної ситуації і стадії його 

розвитку 

39. Страйки як крайній захід колективних трудових суперечок 

40. Соціальне партнерство, його примирна функція в досягненні злагоди в 

колективному трудовому спорі (конфлікті). 

41. Поняття соціального страхування. Види соціального страхування. 

42. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні 

43. Пенсія як соціально-політична категорія.  

44. Види пенсій та критерії їх призначення.  

45. Солідарна пенсійна система. 

46. Соціальна  політика, спрямована на регулювання сімейно-шлюбних 

відносин.  

47. Молодіжна політика як складова соціальної політики в Україні 

48. Принципи та особливості діяльності спеціалізованих міжнародних 

організацій.  

49. Організація Об’єднаних Націй як суб’єкт міжнародної соціальної 

політики.  

50. Оцінювання соціальних проблем. Індекс людського розвитку та його 

індикатори. 

51. Глобалізація і соціальна політика. Соціальна політика світових структур 

52. Класифікація держав загального добробуту 

53. Моделі держави загального добробуту 

54. Держава загального добробуту в Україні 

55. Система соціальної політики в Україні 

56. Реалізація соціальної політики ООН в Україні 

57. Соціальна політика СОТ щодо України 

58. Міжнародна організація праці та її вплив на соціальну політику в Україні 

59. Основні функції державної молодіжної політики 

60. Сутність та основні напрямки державної молодіжної політики в Україні 

61. Ґендерна політика та інституційні механізми її реалізації в Україні. 

62. Консервативна модель соціальної політики. 

63. Ліберальна соціальна політика. 

64. Соціал-демократична та соціалістична моделі соціальної політики. 

65. Сучасні тенденції розвитку соціальної політики в світі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

(для студентів 2 курсу денної форми навчання) 

 

Поточний та проміжний контроль за модулями 

 

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю 
Кількість 

балів 

ЗМ 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 0… 19 

1.1 Повнота ведення конспектів лекційних занять 0… 3 

1.2 Робота на семінарських заняттях 
Семінар 1: 

Семінар 2: 

Семінар 3: 

Семінар 4: 

0… 

 0...              

 0… 

 0… 

 0… 

12 

3 

3 

3 

3 

1.3 Тест 1 (20 завдань по темах 1-3;  

питома вага одного завдання – 0,2 бали (20×0,2=4) 

0… 

 

   4 

 

ЗМ 2. Механізми реалізації соціальної політики 0… 24 

2.1 Повнота ведення конспектів лекційних занять 0… 5 

2.2 Робота на семінарських заняттях  
Семінар 5: 

Семінар 6: 

Семінар 7:  

Семінар 8:  

Семінар 9: 

0… 

0...              

0… 

0… 

0…  

0…                

15 

3 

3 

3 

3 

3 

2.3 Тест 2 (20 завдань по темах 5-10;  

питома вага одного завдання – 0,2 бали (10×0,2=2) 

0… 

 

   4 

 

ЗМ 3. Соціальна політика у глобальному вимірі 0… 7 

3.1 Повнота ведення конспектів лекційних занять  0… 2 

3.2 Робота на семінарських заняттях  

Семінар 10: 

0… 

0… 

3 

3 

3.3 Тест 3 (10 тестових завдань по темах 11-12;  

питома вага одного завдання – 0,2 бали (10×0,2=2) 

0… 

  

2 

 

Виконання ІНДЗ: 

Оформлення 

Зміст (повнота, послідовність розкриття теми) 

Самостійність (наявність власних ідей, самостійних висновків, аналізу 

використаного матеріалу) 

Презентація та захист 

0… 

 0… 

 0… 

 

 0… 

 0… 

10 

2 

3 

 

2 

3 
 

Семестровий контроль:  

Змістовий модуль 1 … 19 

1 Повнота ведення конспектів занять 0

… 

 

3 

12 

4 
2 

3 

Робота на семінарських заняттях 

Модульна контрольна робота 
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Змістовий модуль 2 0 24 

1 Повнота ведення конспектів занять 0

… 

0 

5 

15 

4 
2 

3 

Робота на семінарських заняттях 

Модульна контрольна робота 

  

Змістовий модуль 3 0 7 

1 Повнота ведення конспектів занять 0

… 

0 

2 

3 

2  
2

3 

Робота на семінарських заняттях 

Модульна контрольна робота 

  

ІНДЗ 0 10 

Залік 0 40 

 Усна співбесіда за білетом, що містить 2 питання: 

Питання 1 

 

0 

0 

 

20 

20  Питання 2 

Зважена семестрова оцінка 0   100 

 

 (для студентів 3 курсу денної форми навчання) 

Поточний та проміжний контроль за модулями 

Модуль за тематичним планом дисципліни та форма контролю 
Кількість 

балів 

ЗМ 1. Загальні засади реалізації соціальної політики 0… 17 

1.1 Повнота ведення конспектів лекційних занять 0… 2 

1.2 Робота на семінарських заняттях 
Семінар 1: 

Семінар 2: 

Семінар 3: 

Семінар 4: 

Семінар 5: 

0… 

 0...              

0… 

0… 

0… 

0… 

15 

3 

3 

3 

3 

3 

ЗМ 2. Механізми реалізації соціальної політики 0… 25 

2.1 Повнота ведення конспектів лекційних занять 0… 4 

2.2 Робота на семінарських заняттях  
Семінар 6: 

Семінар 7: 

Семінар 8: 

Семінар 9: 

Семінар 10: 

Семінар 11: 

Семінар 12: 

0… 

0...              

0… 

0… 

0…  

0… 

0… 

0…                               

21 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

ЗМ 3. Соціальна політика у глобальному вимірі 0… 8 

3.1 Повнота ведення конспектів лекційних занять  0… 2 

3.2 Робота на семінарських заняттях  
Семінар 13: 

Семінар 14: 

0… 

0… 

0… 

6 

3 

3 
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Виконання ІНДЗ: 

Оформлення 

Зміст (повнота, послідовність розкриття теми) 

Самостійність (наявність власних ідей, самостійних висновків, аналізу 

використаного матеріалу) 

Презентація та захист 

0… 

 0… 

 0… 

 

0… 

0… 

10 

2 

3 

 

2 

3 
 

 

Семестровий контроль:  

Змістовий модуль 1 0… 17 

1.1 Повнота ведення конспектів занять 0… 

0… 

2 

15 1.2 

 

Робота на семінарських заняттях 

 

Змістовий модуль 2 0… 25 

2.1 Повнота ведення конспектів занять 0… 

0… 

4 

21 2.2 Робота на семінарських заняттях 

 

Змістовий модуль 3 0… 10 

3.1 

3.2 
Повнота ведення конспектів занять 

Робота на семінарських заняттях 

0… 

0… 

2 

6 

ІНДЗ 0… 10 

Іспит 0… 40 

 Усна співбесіда за білетом, що містить 2 питання: 

Питання 1 

 

0… 

0… 

 

 

20 

20  Питання 2 

 

Зважена семестрова оцінка 0…   100 

   

 

13. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсової роботи 
для заліку 

90 – 100 А Відмінно  

 

зараховано 

82-89 В 
Добре 

75-81 С 

66-74 D 
задовільно  

60-65 Е  

0-59 FX незадовільно  не зараховано 
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14. МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ 

Дисципліну можна вважати такою, що засвоєна, якщо студент: 

знає: 

 предмет дисципліни; 

 сутність соціальної політики, соціальної сфери і соціальної 

інфраструктури; 

 цілі і завдання соціальної політики; 

 інструменти соціальної політики;  

 принципи і поле діяльності соціальної політики; 

 специфіку формування соціальної політики; 

 правові та інституційні засади соціальної політики; 

 фінансування соціальної політики;  

 сучасний курс та основні тенденції соціальної політики в Україні; 

 зміст основних напрямів соціальної політики України на поточні періоди; 

 політику держави у основних галузях соціальної сфери;  

 зміст реформування системи соціального забезпечення;  

 соціальну політику в регіонах тощо. 

вміє: 

 аналізувати зміст соціальної політики;  

 робити висновки про соціальне спрямування державних планів і програм;  

 аналізувати рівень добробуту населення;  

 використовувати отримані знання у своїй практичній діяльності у 

соціальній сфері; 

 самостійно поповнювати, систематизувати і застосовувати знання із 

соціальної політики;  

 тлумачити зміст державного бюджету щодо соціальних видатків;  

 орієнтуватися у питаннях соціальної політики в глобальному контексті; 

 навички виконувати конкретну роботу, пов’язану з реалізацією соціальної 

політики на мікро- та макрорівнях. 

 

15. ГЛОСАРІЙ 

Безробіття – це незайнятість у суспільному виробництві працездатного 

населення, охочого мати роботу, яку воно здатне виконувати, проте пропозиція 

робочої сили на ринку праці перевищує попит.  

Внутрішньо переміщена особа (ВПО) – це громадянин України, 

іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на 

законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили 

залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою 

уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 

повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних 

ситуацій природного чи техногенного характеру. 

Економічно активне населення (ЕАН), за визначенням МОП – це 

населення обох статей віком від 15 до 70 років включно, яке впродовж певного 

періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці 
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Єдиний соціальний внесок –  це єдиний платіж до Пенсійного фонду, 

який міститиме в собі кілька внесків на соціальне (страхування на випадок 

безробіття, із тимчасової втрати працездатності та від нещасних випадків на 

виробництві) та пенсійне страхування.  

завдають шкоди психічному і фізичному здоров’ю дітей та молоді; 

соціальної опіки щодо дітей з вадам фізичного та розумового розвитку.  

Індекс рівня глобалізації країн світу (KOF Index of Globalization)  – 

інтегральний показник, створений в 2002 році при Швейцарському 

економічному інституті як комбінований показник, який дозволяє оцінити 

масштаб інтеграції тієї чи іншої країни в світовий простір і порівняти різні 

країни за його компонентами. 

Індекс людського розвитку (ІЛР) (до 2013 року «Індекс розвитку 

людського потенціалу» (ІРЛП), англ. Human Development Index, HDI)) –

інтегральний показник, що розраховується щорічно для міждержавного 

порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, освіченості і довголіття, як 

основних характеристик людського потенціалу досліджуваної території. 

Індексація заробітної плати – це встановлений законом механізм 

підвищення грошових доходів громадян, який дає можливість частково або 

повністю відшкодувати їм подорожчання споживчих товарів та послуг.  

Культура і мистецтво – галузь, що забезпечує поширення культурних 

традицій, підвищення духовної культури населення, розвиток творчого 

потенціалу і культурної активності громадян.  

Мінімальна заробітна плата – державна соціальна гарантія, обов’язкова 

на всій території України для підприємств усіх форм власності і 

господарювання.  

– сім'я, яка з поважних або 

незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від 

прожиткового мінімуму для сім'ї. 

Міграція населення (лат. мigratio – переселення) – механічні переміщення 

людей через кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання 

назавжди, на більш-менш тривалий час або з регулярним поверненням до 

нього. 

Мінімальна заробітна плата, відповідно до Закону України «Про 

оплату праці» (ст. 3) – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за 

просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за 

виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт).  

Мінімальний споживчий бюджет – набір продуктових та не продуктових 

товарів і послуг у натуральному та вартісному вираженні, який забезпечує 

задоволення основних фізіологічних і соціально-культур. потреб людини та 

розробляється згідно із Законом України «Про мінімальний споживчий 

бюджет» (1991).  

Молодіжна політика – це невід’ємна складова соціальної політики 

держави, інших суб’єктів суспільно-політичного життя і відносин, яка 

спрямована на створення реальних умов, стимулів і конкретних механізмів 

реалізації інтересів і самореалізації молодих громадян країни, здійснення їхніх 

життєвих цілей і планів.  
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Міжнародна організація праці (МОП) – спеціалізована установа Ліги 

Націй, а після Другої світової війни – Організації Об'єднаних націй (ООН), що 

була заснована у 1919 році урядами різних країн для підтримки міжнародного 

співробітництва у справі забезпечення миру в усьому світі й зменшення 

соціальної несправедливості за рахунок поліпшення умов праці 

Нормативно-методичне забезпечення системи управління соціально-

політичними процесами – це сукупність документів організаційного, 

організаційно-методичного, організаційно-розпорядчого, технічного, 

нормативного, техніко-економічного та економічного характеру, які 

встановлюють норми, правила, вимоги, характеристики, методи, що 

використовуються при вирішенні завдань щодо соціального управління, 

соціального захисту і затверджені в установленому порядку компетентними 

відповідними органами.  

 – глобальна міжнародна 

організація, заснована 24 жовтня 1945 на конференції у Сан-Франциско на 

підставі Хартії Об'єднаних Націй. Декларованою метою діяльності організації є 

підтримання і зміцнення миру і міжнародної безпеки та розвиток 

співробітництва між державами світу. 

Освіта – галузь, що забезпечує найважливішу соціальну гарантію розвитку 

суспільства. 

Охорона здоров’я – галузь, метою якого є підтримка здоров’я нації, 

збереження і розвиток людського потенціалу суспільства.  

 – одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на 

місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід 

матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного 

страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування. 

Посередництво – це сприяння процесу досягнення домовленості між 

сторонами, яке здійснюється третьою стороною.  

Прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, що 

містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та 

послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі 

життєдіяльності 

системи заходів, спрямованих на подолання різних видів залежностей, які  

– міжнародна організація 47 держав-членів у європейському 

просторі. Членство відкрите для всіх європейських держав, які визнають 

принцип верховенства права і гарантують основні права людини і свободи для 

своїх громадян. 

Ринок праці – це система суспільних відносин, пов'язаних із купівлею і 

продажем товару «робоча сила», а також сфера працевлаштування, формування 

попиту й пропозиції на робочу силу. 

Соціальна держава – це тип організації державного та громадського 

життя, що характеризується спрямованістю на соціальні цінності, на створення 

умов, які забезпечують гідне життя і вільний розвиток особистості. 

Соціальна допомога – це система соціальних заходів у вигляді сприяння, 

підтримки і послуг, що надаються окремим особам чи групам населення 
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соціальною службою для подолання життєвих труднощів, повноцінної 

життєдіяльності, адаптації в суспільстві.  

Соціальна підтримка – це система заходів щодо надання допомоги 

певним категоріям громадян, які тимчасово опинились у важкому 

економічному становищі (частково або повністю безробітні, молодь, що 

навчається, та ін.), шляхом надання їм необхідної інформації, фінансових 

коштів, кредитів, навчання, права захисту і запровадження інших пільг. 

Соціальна політика – це важлива складова внутрішньої політики 

держави, яка втілюється в життя через соціальні програми і на практиці 

реалізує відносини в суспільстві в інтересах і через інтереси основних 

соціальних груп населення.  

Соціальна профілактика – робота, спрямована на попередження 

аморальної, протиправної, іншої асоціальної поведінки дітей та молоді, 

виявлення будь-якого негативного впливу на життя і здоров’я дітей та молоді 

та запобігання такому впливу.  

Соціальна реабілітація – робота, спрямована на відновлення морального, 

психічного та фізичного стану дітей і молоді, їх соціальних функцій, 

приведення індивідуальної чи колективної поведінки у відповідність до 

загальновизнаних суспільних правил і норм.  

Соціальна справедливість – це соціально-психологічне сприйняття 

принципів і форм організації суспільства, що відповідає інтересам людей і 

соціальних груп, тобто узагальнена моральна оцінка суспільних відносин.  

Соціальне забезпечення – це поліпшення умов життя тих груп населення, 

котрі з різних причин перебувають у гіршому становищі, ніж переважна 

більшість суспільства.  

Соціальне забезпечення – це створення умов для захисту населення у 

класичних випадках небезпеки для його життя (хвороби, інвалідність, старість, 

смерть близьких).  

Соціальне партнерство – це механізм регулювання соціально-трудових 

відносин, тобто ключових суспільних відносин, включає державу, підприємців і 

профспілки. 

Соціальне управління – це різновид управління, функцією якого є 

забезпечення та реалізація потреб прогресивного чи регресивного розвитку 

суспільства та його підсистем. Зміст соціального управління полягає у 

формуванні критеріїв та показників соціального розвитку, розробка заходів щодо 

реалізації соціальних проблем, використання засобів вирішення соціальних 

проблем. 

Соціальний ризик - це визначена законодавчо ймовірність настання 

матеріальної незабезпеченості в результаті втрати заробітку або трудового 

доходу з об'єктивних, соціально значимих причин, а також необхідності 

додаткових витрат. 

Соціальний захист населення – це комплексна система соціально-

економічних відносин, призначена для надання різнобічної допомоги 

непрацездатним чи обмежено працездатним особам, а також родинам, доходи 

працездатних членів яких не забезпечують суспільно необхідного рівня життя. 
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Соціальний захист – це система законодавчих, економічних, соціально-

психологічних гарантій, яка надає працездатним громадянам рівні умови для 

покращання свого добробуту за рахунок особистого трудового вклад в 

конкретних економічних умовах, а непрацездатним та соціально вразливим 

верстам населення – перевагу в користуванні суспільними фондами 

споживання, пряму матеріальну підтримку, зниження податків.  

Соціальний захист населення – галузь соціальної сфери, що зараз 

активно розвивається, її метою є соціальна підтримка і захист непрацездатних і 

малозабезпечених прошарків населення. 

Соціальний конфлікт – крайній випадок загострення соціальних 

протиріч, який виражається в зіткненні різних соціальних спільнот, 

обумовленому протилежністю чи суттєвою відмінністю їх інтересів, цілей, 

тенденцій розвитку. 

Соціальний супровід передбачає здійснення службами у справах 

неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді системного обліку та 

догляду дітей і молоді, які опинилися в складних життєвих ситуаціях; 

систематичних і комплексних заходів, спрямованих на подолання життєвих  

Соціальні відносини – це відносини між групами людей, що різняться 

своїми засобами буття, займають різне положення у суспільстві та беруть 

неоднакову участь у його економічному й політичному житті. 

Соціальні нормативи – це регламентовані соціальні показники, що 

виражають систему типових вимог соціальних суб’єктів до соціальних об’єктів 

з метою забезпечення відтворення і розвитку суспільства як цілого, та 

вирішення його соціальних проблем. 

Соціальні потреби – це вираз або вияв соціальних очікувань та запитів 

індивідумів та соціальних груп у суспільстві на певному рівні його розвитку. 

Потреби у міру їх усвідомлення перетворюються на інтереси, що, у свою чергу, 

стимулює індивідів та соціальні групи на досягнення мети. 

Соціальні процеси –  це послідовні зміни стану, елементів соціальної 

системи під впливом внутрішніх та зовнішніх умов. 

Соціально-трудовий конфлікт – це певний вид соціального конфлікту, 

який проявляється через зіткнення двох чи більш спрямованих сил, інтересів, 

поглядів з приводу соціально-трудових відносин і умов їх забезпечення.  

Страйк – це тимчасове колективне добровільне припинення роботи 

працівниками (невихід на роботу, невиконання своїх трудових обов’язків) 

підприємства, установи, організації (структурного підрозділу) з метою 

вирішення колективного трудового спору (конфлікту).  

Страхування у разі безробіття – це система правових, економічних та 

організаційних заходів щодо компенсації ризику безробіття.  

труднощів, збереження та підвищення соціального статусу дітей та молоді;  

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді – спеціальні заклади, 

уповноважені державою брати участь у реалізації державної молодіжної 

політики шляхом здійснення соціальної роботи з різними групами клієнтів. 
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Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої 

політики http://www.dssu.gov.ua 

Державний комітет фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua 

Фонд державного майна України http://www.spfu.gov.ua 

Державний комітет України у справах ветеранів http://dkusv.gov.ua 

Національне агентство екологічних інвестицій України http://neia.gov.ua 

 

Державні комітети України 

Вища атестаційна комісія України  http://www.vak.org.ua 

Державний комітет України у справах національностей та релігій 

http://www.scnm.gov.ua/control/uk/index 

Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних 

відносин Верховної Ради України http://kompravlud.rada.gov.ua 

Пенсійний фонд України http://www.pfu.gov.ua 

 

Інші центральні органи та установи України 

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

Національний олімпійський комітет http://www.noc-ukr.org 

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

Національний банк України http://www.bank.gov.ua 

Державний департамент інтелектуальної власності http://www.sdip.gov.ua 

 

Обласна державна адміністрація http://www.cg.gov.ua/ 

 

Департамент соціального захисту населення ЧОДА http://upsz.cg.gov.ua  

 

http://www.minjust.gov.ua/
http://neia.gov.ua/
http://www.scnm.gov.ua/control/uk/index
http://upsz.cg.gov.ua/
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Електронні бібліотеки  

Національна бібліотека України ім. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua  

Законодавство, нормативні документи на сайті ВР України   http://rada.gov.ua  

Наукова бібліотека ім. М.Максимовича http://www.library.univ.kiev.ua  

Електронна бібліотека Національної академії педагогічних наук України 

http://lib.iitta.gov.ua 

Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого http://nplu.org 

Чернігівська обласна універсальна бібліотека ім.. В.Г. Короленка 

http://libkor.com.ua  

Наукова бібліотека Чернігівського національного технологічного університету 

http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/ 

 

Проект Стратегії сталого розвитку України на період до 2030 року 
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/EE/Rio/Sust-Dev-Strat_Version-

3-6. pdf?download]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://rada.gov.ua/
http://www.library.univ.kiev.ua/
http://nplu.org/
http://libkor.com.ua/
http://library2.stu.cn.ua/resursi_biblioteki/
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ДОДАТОК А 

РОЗМІРИ ОСНОВНИХ МІНІМАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ У 2018 РОЦІ 

 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 

07.12.2017 р. № 2246-VIII установлено такі розміри основних мінімальних 

соціальних стандартів у 2018 році: 

 

 

1 мінімальна зарплата: 

 

 

 у місячному розмірі: 

 з 1 січня 

 

3723 грн. 

 погодинному розмірі: 

 з 1 січня 

 

 

22,41 грн. 

2 прожитковий мінімум на одну особу в 

розрахунку на місяць  
 

 

 у розмірі  

 з1 січня 2018 року 1700 грн. 

 з 1 липня 1777 грн. 

 з 1 грудня 

 

1853 грн. 

 для основних соціальних і демографічних 

груп населення: 

 

 

 дітей віком до 6 років:   

 з 1 січня 2018 року 1492 грн. 

 з 1 липня 1559 грн. 

 з 1 грудня 1626 грн. 

 дітей віком від 6 до 18 років:  

 з 1 січня 2018 року 1860 грн. 

 з 1 липня 1944 грн. 

 з 1 грудня 2027 грн. 

 працездатних осіб:   

 з 1 січня 2018 року 1762 грн. 

 з 1 липня 1841 грн. 

 з 1 грудня 1921 грн. 

 осіб, які втратили працездатність:  

 з 1 січня 2018 року 1373 грн. 

 з 1 липня 1435 грн. 

 з 1 грудня 1497 грн. 
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ДОДАТОК В 

 

ДОПОМОГА МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ'ЯМ У 2018 РОЦІ 

 

Надається сім'ям, які постійно проживають в Україні і мають 

середньомісячний сукупний дохід нижче встановленого прожиткового 

мінімуму. При цьому враховується не тільки фінансове, а й майновий стан 

сім'ї, зайнятість її працездатних членів та інші фактори. 

Розмір цієї допомоги визначається як різниця між прожитковим 

мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може 

бути більшим ніж 75% прожиткового мінімуму для сім'ї. 

Таким чином, гарантований мінімум на 2018 рік для розрахунку допомоги 

наступний: 

 

для працездатних осіб 370,02 грн. 

для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів 1373 грн. 

для дітей до 6 років –  1268,20 грн. 

для дітей від 6 до 18 років 1581 грн. 

для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) 1497,7 грн. 

 

 

*Методика розрахунку допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2018 році. 

міститься за посиланням : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0112-02) 

 


