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1. Вступ. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 
Нормативна 

Спеціальність 

052 «Політологія» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – немає 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студентів – 3,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

перший 

(бакалаврський) 

32 год. 

Практичні, семінарські 

32 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

56 год. 

Індивідуальні завдання: 0 год. 

Вид контролю: екзамен 
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2. Мета та завдання, компетентності та результати навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Соціальна політика» – це вибіркова навчальна дисципліна з циклу 

професійної та практичної підготовки бакалавра, яка вивчається студентами-бакалаврами 

другого року навчання спеціальності 052 «Політологія». Навчальний курс розрахований на 

120 години і вивчається у третьому семестрі бакалаврату. У структурі годин курсу 

виокремлено такі складові: лекційні заняття – 32 год.; семінарські заняття – 32 год., 

самостійні завдання – 56 год. 

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, 

обов’язкові для того, щоб студенти мали змогу оволодіти понятійно-категоріальним 

апаратом щодо дослідження соціальної політики, її складових, інструментарію, який вона 

використовує, прищеплення навичок аналізу світових моделей соціальної політики для 

успішного застосування отриманих знань у подальшій фаховій діяльності. У вступній 

частині курсу заплановане ознайомлення студентів із соціальною політикою як наукою та 

навчальною дисципліною, теоретичними аспектами формування і реалізації соціальної 

політики, соціальною політикою як функцією державного управління, фінансовим 

забезпеченням реалізації соціальної політики, людським розвитком і методиками та 

показниками його вимірювання, проблемою бідності та шляхами її пом’якшення, а також 

демографічні проблемами та демографічною політикою. В основній частині дисципліни 

увагу буде приділено проблематиці: сутності та структурі соціального захисту; сучасним 

тенденціям соціальної політики у світі; моделям соціальної політики в різних економічних 

системах; соціальному страхуванню; організації соціального страхування в Україні; 

соціальній державі; врегулюванню та вирішенню соціально-трудових конфліктів; 

соціальному захисту економічно активного населення; формам захисту соціально 

вразливих категорій населення; сучасному стану і проблеми пенсійної системи України. 

В рамках курсу майбутні фахівці познайомляться з системою знань про 

суспільство, соціальну структуру суспільства (соціальну стратифікацію), соціальні 

пріоритети й соціальна відповідальність суспільства, сутність та зміст соціальної політики, 

об’єкт та суб’єкти соціальної політики, принципи соціальної політики, становлення та 

розвиток соціальної політики як науки та навчальної дисципліни, об’єкт та предмет 

соціальної політики, понятійний апарат соціальної політики, соціальну стратегію та 

проблемне поле соціальної політики, обмеження в соціальній політиці, ефективність 

соціальної політики, інструменти соціальної політики, регіональні особливості соціальної 

політики, методи і завдання соціальної політики, роль держави в реалізації соціальної 

політики, соціальну політику і соціальну справедливість, соціальне партнерство, його роль 

у вирішенні соціальних проблем, джерела та напрямки фінансування соціальної політики, 

методи фінансування соціальної політики, типи державних фінансових зобов’язань 

соціального характеру, вимірювання людського розвитку та стан людського розвитку в 

Україні, генезу уявлень про бідність та шляхи її подолання в західній соціології ХІХ – 

початку ХХ ст., бідність як соціальне явище, її причини та наслідки, критерії бідності, 

соціальні нормативи та показники бідності, проблеми бідності в Україні та шляхи її 

пом’якшення, взаємозв’язок соціально-економічного розвитку та відтворення населення, 

демографічну ситуацію та її показники, демографічну ситуацію в Україні, демографічну 

політику та її складники і заходи, демографічною політикою в Україні, соціальний захист, 

його ґенезу та сутність, функції та структуру соціального захисту, соціальну допомогу, 

принципи її надання, форми та види, загальну характеристику сучасного стану світової 

політики добробуту та моделі соціальної політики, соціальну політику у ринковій системі, 

характеристики моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою 

економікою. Познайомляться з досвідом Японії, США, Швеції в формуванні соціального 

забезпечення, проблемами вибору моделі соціальної політики в Україні, стратегіями, 

цілями й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці, соціальним 

страхуванням, його ґенезою, сутністю та функціями, соціальними ризиками, видами та 
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формами соціального страхування, типами пенсійних систем та світовим досвідом 

організації соціального страхування. 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика» є ознайомити 

студентів з основними концептуальними і практичними основами соціальної політики, 

звертаючись до розгляду таких питань, як теоретичні основи формування і реалізації 

соціальної політики; соціальна політика в перехідній економіці; соціальні наслідки 

економічних рішень; соціальний захист населення; державна політика на ринку праці; 

фінансування соціальної політики тощо.  

Завдання курсу: 

• вироблення теоретичних орієнтирів, підстав підходів до аналізу змісту і методів 

соціальної політики держави, явищ соціокультурного життя і достовірності їх 

відображення; 

• формування методологічних основ вивчення дисциплін загальногуманітарного і 

соціально-економічного циклів; 

• набуття навичок та вмінь самостійно аналізувати соціальні проблеми, 

розробляти пропозиції щодо їх вирішення; 

• вивчення міжнародного досвіду в галузі організації соціального 

захисту населення; 

• критичне осмислення вітчизняного і зарубіжного досвіду в сфері 

соціальних процесів; 

• ознайомлення з сучасними процесами і пріоритетними цілями 

основних напрямків соціальної політики України, які формуються і 

реалізуються в практиці регулювання соціальних відносин і вирішення 

соціальних проблем на загальнодержавному, галузевому та регіональному рівнях і 

безпосередньо на підприємствах; 

• формування розуміння зростаючої відповідальності підприємства за 

розробку і реалізацію своїх соціальних програм, постійне поліпшення умов 

праці та побуту, підвищення якості їх трудового життя 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Соціальна політика» студент буде: 

знати:  

1. Методи політичної науки у сфері аналізу соціальної політики як напряму державної 

політики; понятійно-категоріальний апарат соціальної політики; ґенезу ідей щодо 

сутності соціальної політики; основні концептуальні підходи до окреслення поняття; 

теоретичні основи формування й реалізації соціальної політики; 

2. Сутність та структуру соціального захисту; сучасні моделі соціальної політики, джерела 

фінансового забезпечення реалізації соціальної політики, що включає в себе людський 

розвиток, а також методики та показники вимірювання, форми бідності та шляхи її 

пом’якшення, демографічні проблеми та демографічну політику, сутність та структура 

соціального захисту, сучасні тенденції соціальної політики у світі, моделі соціальної 

політики в різних економічних системах, організацію соціального страхування в Україні, 

шляхи врегулювання та вирішення соціально-трудових конфліктів, соціальний захист 

економічно активного населення, форми захисту соціально вразливих категорій 

населення. 

вміти:  

1. Аналізувати стан та перспективи реалізації окремих напрямків предметного поля 

соціальної політики; визначати особливості та складові державної політики у сфері 

соціального захисту населення; досліджувати та визначати стан людського розвитку 

конкретних суспільств; 

2. Аналізувати управлінські рішення у сфері соціальної політики, використовуючи 

методи соціальної експертизи; досліджувати та аналізувати конкретні соціальні 

проблеми, формулювати низку фахових рекомендацій щодо шляхів їх вирішення 
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В результаті успішного «Соціальна політика» студент набуде: 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

• СК03. Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні  процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

• СК05. Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. 

• СК14. Здатність аналізувати та прогнозувати особливості впливу соціальних груп, груп 

інтересів та груп тиску на  політичну реальність, організація та здійснення діяльності з  

захисту групових інтересів в політичному процесі. 

Програмні результати навчання після вивчення навчальної дисципліни «Соціальна 

політика»:  

- РН06. Знати свої права та обов’язки як члена демократичного суспільства та 

використовувати їх у професійній діяльності. 

- РН10. Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у 

різних історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

- РН12. Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах 

їх функціонування. 

- РН21. Застосовувати теорії соціальної стратифікації, групової взаємодії, діяльності 

груп інтересів та груп тиску на місцевому, регіональному та державному рівні 

здійснення публічної політики.
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3. Семестровий план і структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  
у тому числі 

л. п./с. лаб. інд. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1 

Вступна частина 

 

Тема 1. Соціальна політика як наука та 

навчальна дисципліна 7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 2. Теоретичні аспекти формування і 

реалізації соціальної політики 

7,5 
2 2 - - 

3,5 

Тема 3. Соціальна політика як функція 

державного управління 

7,5 
2 2 - - 

3,5 

Тема 4. Фінансове забезпечення реалізації 

соціальної політики 

7,5 
2 2 - - 

3,5 

Тема 5. Людський розвиток: методики та 

показники вимірювання 

7,5 
2 2 - - 

3,5 

Тема 6. Бідність та шляхи її пом’якшення 7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 7. Демографічні проблеми та 

демографічна політика 

7,5 
2 2 - - 

3,5 

Основна частина 
Тема 8. Сутність та структура соціального 

захисту. Сучасні тенденції соціальної 

політики у світі 

7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 9. Моделі соціальної політики в різних 

економічних системах 
7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 10. Соціальне страхування 7,5 2 2 - - 3,5 
Тема 11. Організація соціального страхування 

в Україні 
7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 12. Соціальна держава – держава 

нового цивілізаційного типу 
7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 13. Врегулювання та вирішення 

соціально-трудових конфліктів 
7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 14. Соціальний захист економічно 

активного населення 
7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 15. Форми захисту соціально вразливих 

категорій населення 
7,5 2 2 - - 3,5 

Тема 16. Сучасний стан і проблеми пенсійної 

системи України 
7,5 2 2 - - 3,5 

Разом – Змістовний модуль 1 120 32 32 - - 56 

РАЗОМ 120 32 32 - - 56 
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4. Основна та додаткова література навчальної дисципліни 
 

Основна література: 

 
1. McDonnell J., Bird J., Ending Child Poverty: Twenty Years On, UNISON, 2020. 108 p. 

2. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. 

3. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т 
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5. Теми та зміст лекційних занять навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1 

Вступна частина 

 

Тема 1. Соціальна політика як наука та навчальна дисципліна (2 год.) 

Суспільство. Соціальна структура суспільства (соціальна стратифікація). Соціальні 

пріоритети й соціальна відповідальність суспільства. Сутність та зміст соціальної 

політики. Об’єкт та суб’єкти соціальної політики.  Принципи соціальної політики. 

Становлення та розвиток соціальної політики як науки та навчальної дисципліни. Об’єкт та 

предмет соціальної політики.  Понятійний апарат соціальної політики 

Основні поняття: суспільство, соціальна стратифікація, соціальна відповідальність, 

соціальна політика. 

 

 

Тема 2. Теоретичні аспекти формування і реалізації соціальної політики (2 год.) 

 

Соціальна стратегія та проблемне поле соціальної політики. Обмеження в соціальній 

політиці. Ефективність соціальної політики. Інструменти соціальної політики. Регіональні 

особливості соціальної політики 

Основні поняття: соціальна політика, поле соціальної політики, інструменти 

соціальної політики, ефективність соціальної політики. 

 

Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління (2 год.) 

 

Методи і завдання соціальної політики. Держава та її роль в реалізації соціальної 

політики. Соціальна політика і соціальна справедливість. Соціальне партнерство, його роль 

у вирішенні соціальних проблем 

Основні поняття: соціальна політика, методи соціальної політики, завдання 

соціальної політики, соціальна справедливість, соціальне партнерство. 

 

 

Тема 4. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики (2 год.) 

 

Джерела та напрямки фінансування соціальної політики.  Методи фінансування 

соціальної політики. Типи державних фінансових зобов’язань соціального характеру 

Основні поняття: соціальна політика, джерела фінансування соціальної політики, 

напрямки фінансування соціальної політики, методи фінансування, соціальної політики, 

фінансові зобов’язання соціального характеру. 

 

Тема 5. Людський розвиток: методики та показники вимірювання (2 год.) 

 

Проблема людського розвитку: концепція людського розвитку. Вимірювання 

людського розвитку. Стан людського розвитку в Україні 

Основні поняття: соціальна політика, людський розвиток.  

 

Тема 6. Бідність та шляхи її пом’якшення (2 год.) 

 

Ґенеза уявлень про бідність та шляхи її подолання в західній соціології ХІХ – 

початку ХХ ст. Бідність як соціальне явище. Причини та наслідки бідності. Критерії 

бідності. Соціальні нормативи. Показники бідності. Проблема бідності в Україні та шляхи 

її пом’якшення. 



14 

Основні поняття: соціальна політика, бідність, соціальні нормативи. 

 

Тема 7. Демографічні проблеми та демографічна політика (2 год.) 

 

Взаємозв’язок соціально-економічного розвитку та відтворення 

населення. Демографічна ситуація. Показники демографічної ситуації. Демографічна 

ситуація в Україні. Демографічна політика: її складники та заходи. 

Основні поняття: соціальна політика, демографія, демографічна політика. 

 

 

Основна частина 

 

Тема 8. Сутність та структура соціального захисту. Сучасні тенденції соціальної 

політики у світі 

 

Соціальний захист: ґенеза та сутність. Функції та структура соціального 

захисту. Соціальна допомога: принципи надання, форми та види. Загальна характеристика 

сучасного стану світової політики добробуту. Моделі соціальної політики 

Основні поняття: соціальна політика, соціальний захист, соціальна допомога, 

модель соціальної політики. 

 

Тема 9. Моделі соціальної політики в різних економічних системах 

Соціальна політика у ринковій системі. Характеристика моделей соціальної 

політики в країнах з розвинутою ринковою економікою. Досвід Японії, США, Швеції в 

формуванні соціального забезпечення. Проблема вибору моделі соціальної політики в 

Україні. Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці. 

Основні поняття: соціальна політика, модель соціальної політики, соціальне 

забезпечення. 

 

Тема 10. Соціальне страхування 

 

Соціальне страхування: ґенеза та сутність. Функції соціального страхування. Соціальні 

ризики. Види та форми соціального страхування. Типи пенсійних систем. Світовий 

досвід організації соціального страхування 

Основні поняття: соціальна політика, соціальне страхування, форми 

соціального страхування, пенсійна система. 

 

 

Тема 11. Організація соціального страхування в Україні 

 

Основні засади організації соціального страхування в Україні. Соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням. Соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. Соціальне страхування на випадок безробіття. Система пенсійного 

забезпечення 

Основні поняття: соціальна політика, соціальне страхування.  

 

Тема 12. Соціальна держава – держава нового цивілізаційного типу 

 

Соціальна держава: ґенеза, сутність та принципи. Типи соціальної держави. Держава 
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можливостей – майбутнє соціальної держави 

Основні поняття: соціальна політика, соціальна держава. 

 

Тема 13. Врегулювання та вирішення соціально-трудових конфліктів 

 

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

виникнення. Методи управління соціально-трудовими конфліктами. Стратегії переговорів 

у вирішенні соціально-трудових конфліктів. Соціальне партнерство як досягнення злагоди 

в колективному трудовому спорі (конфлікті) 

Основні поняття: соціальна політика, соціально-трудовий конфлікт, 

переговори, соціальне партнерство. 

 

Тема 14. Соціальний захист економічно активного населення 

 

Характеристика категорії «економічно активне населення». Система соціального 

захисту економічно активного населення. Захист населення від безробіття та захист 

безробітних. Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції. Досвід надання 

допомоги для безробітних у розвинутих країнах 

Основні поняття: соціальна політика, економічно активне населення, 

соціальний захист, заробітна плата, інфляція.  

 

Тема 15. Форми захисту соціально вразливих категорій населення 

 

 Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики. 

Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально вразливих 

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

захисту молодих громадян. Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді. 

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

інвалідам. Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на 

період до 2015 року 

Основні поняття: соціальна політика, соціальна вразливість, соціальна 

послуга, соціальна допомога, соціальна програма.  

 

 

Тема 16. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України 

 

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

Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України. Мета, напрями і завдання пенсійної 

реформи 

Основні поняття: соціальна політика, пенсія, пенсійна система. 
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6. Теми та зміст семінарських/практичних занять навчальної 

дисципліни. Література 
 

Змістовий модуль 1 

Вступна частина 

 

Вступна частина 

Тема 1. Соціальна політика як наука та навчальна дисципліна (2 год.) 

 

1. Суспільство. Соціальна структура суспільства (соціальна стратифікація).  

2. Соціальні пріоритети й соціальна відповідальність суспільства.  

3. Сутність та зміст соціальної політики. Об’єкт та суб’єкти соціальної політики.  

4. Принципи соціальної політики.  

5. Становлення та розвиток соціальної політики як науки та навчальної дисципліни. 

Об’єкт та предмет соціальної політики.  

6. Понятійний апарат соціальної політики 

 

Основні поняття: суспільство, соціальна стратифікація, соціальна відповідальність, 

соціальна політика. 

 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 1.1] 

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

К.:НУХТ,2012.–116 с.[Розділ 1] 

3. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 1,2] 

 

 

 

Тема 2. Теоретичні аспекти формування і реалізації соціальної політики (2 год.) 

 

1. Соціальна стратегія та проблемне поле соціальної політики.  

2. Обмеження в соціальній політиці.  

3. Ефективність соціальної політики.  

4. Інструменти соціальної політики.  

5. Регіональні особливості соціальної політики 

 

Основні поняття: соціальна політика, поле соціальної політики, інструменти 

соціальної політики, ефективність соціальної політики. 

 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 1.2] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 2] 

3. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 

244 с. [Розділ 2.1] 
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Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління (2 год.) 

 

1. 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 

 

Основні поняття: соціальна політика, методи соціальної політики, завдання 

соціальної політики, соціальна справедливість, соціальне партнерство. 

 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 1.3] 

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

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 

244 с. [Розділ 1.3,1.4,1.5] 

3. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика:Конспект лекцій для студентів –

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 1] 

4. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 

 

 

Тема 4. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики (2 год.) 

 

1. Джерела та напрямки фінансування соціальної політики.  

2. Методи фінансування соціальної політики.  

3. Типи державних фінансових зобов’язань соціального характеру 

 

Основні поняття: соціальна політика, джерела фінансування соціальної політики, 

напрямки фінансування соціальної політики, методи фінансування, соціальної політики, 

фінансові зобов’язання соціального характеру. 

 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 1.3] 

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

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 

244 с. [Розділ 1.3,1.4,1.5] 

3. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика:Конспект лекцій для студентів –

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 4] 

 

 

Тема 5. Людський розвиток: методики та показники вимірювання (2 год.) 

 

1. Проблема людського розвитку: концепція людського розвитку.  

2. Вимірювання людського розвитку.  

3. Стан людського розвитку в Україні 

 

Основні поняття: соціальна політика, людський розвиток.  

 

Література: 
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1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 2.1] 

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

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 

244 с. [Розділ 3] 

 

Тема 6. Бідність та шляхи її пом’якшення (2 год.) 

 

1. Ґенеза уявлень про бідність та шляхи її подолання в західній соціології ХІХ – 

початку ХХ ст.  

2. Бідність як соціальне явище.  

3. Причини та наслідки бідності.  

4. Критерії бідності. Соціальні нормативи.  

5. Показники бідності.  

6. Проблема бідності в Україні. Шляхи її пом’якшення 

 

Основні поняття: соціальна політика, бідність, соціальні нормативи. 

 

Література: 

1. McDonnell J., Bird J., Ending Child Poverty: Twenty Years On, UNISON, 2020. 108 p. 

[Розділи 1-12] 

2. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 2.2] 

3. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика: Конспект лекцій для студентів –

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділи 6,8] 

 

Тема 7. Демографічні проблеми та демографічна політика (2 год.) 

 

1. Взаємозв’язок соціально-економічного розвитку та відтворення населення.  

2. Демографічна ситуація.  

3. Показники демографічної ситуації.  

4. Демографічна ситуація в Україні. Демографічна політика: її складники та заходи. 

 

Основні поняття: соціальна політика, демографія, демографічна політика. 

 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 2.3] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 3] 

 

Основна частина 

 

Тема 8. Сутність та структура соціального захисту. Сучасні тенденції соціальної 

політики у світі 

 

1. Соціальний захист: ґенеза та сутність.  

2. Функції та структура соціального захисту.  

3. Соціальна допомога: принципи надання, форми та види.  
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4. Загальна характеристика сучасного стану світової політики добробуту.  

5. Моделі соціальної політики 

 

Основні поняття: соціальна політика, соціальний захист, соціальна допомога, 

модель соціальної політики. 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 3.1] 

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

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 

244 с. [Розділ 3.1] 

3. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика:Конспект лекцій для студентів –

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 5] 

4. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 

 

Тема 9. Моделі соціальної політики в різних економічних системах 

Соціальна політика у ринковій системі.  

Характеристика моделей соціальної політики в країнах з розвинутою ринковою 

економікою.  

Досвід Японії, США, Швеції в формуванні соціального забезпечення.  

Проблема вибору моделі соціальної політики в Україні.  

Стратегії, цілі й пріоритети в соціальній політиці України в ринковій економіці. 

 

Основні поняття: соціальна політика, модель соціальної політики, соціальне 

забезпечення. 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 3.2] 

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

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 2] 

3. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 2] 

 

Тема 10. Соціальне страхування 

 

1. Соціальне страхування: ґенеза та сутність.  

2. Функції соціального страхування. Соціальні ризики.  

3. Види та форми соціального страхування.  

4. Типи пенсійних систем.  

5. Світовий досвід організації соціального страхування 

 

Основні поняття: соціальна політика, соціальне страхування, форми 

соціального страхування, пенсійна система. 

 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 4.2] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 
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Тема 11. Організація соціального страхування в Україні 

 

1. Основні засади організації соціального страхування в Україні.  

2. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням.  

3. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.  

4. Соціальне страхування на випадок безробіття. Система пенсійного 

забезпечення 

 

Основні поняття: соціальна політика, соціальне страхування.  

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 3.3] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 

 

Тема 12. Соціальна держава – держава нового цивілізаційного типу 

 

1. Соціальна держава: ґенеза, сутність та принципи.  

2. Типи соціальної держави.  

3. Держава можливостей – майбутнє соціальної держави 

 

Основні поняття: соціальна політика, соціальна держава. 

Література: 

1. Четверікова Л.О. Соціальна політика: Навчальний посібник / Л.О. Четверікова. – 

Львів: ПП Сорока Т. Б., 2014. – 218 с. [Розділ 4.2] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 1] 

 

Тема 13. Врегулювання та вирішення соціально-трудових конфліктів 

 

1. Сутність соціально-трудового конфлікту, їх різновиди, причини і умови виникнення.  

2. Методи управління соціально-трудовими конфліктами.  

3. Стратегії переговорів у вирішенні соціально-трудових конфліктів.  

4. Соціальне партнерство як досягнення злагоди в колективному трудовому спорі 

(конфлікті) 

5.  

Основні поняття: соціальна політика, соціально-трудовий конфлікт, 

переговори, соціальне партнерство. 

Література: 

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

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 7] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 3] 
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Тема 14. Соціальний захист економічно активного населення 

 

1. Характеристика категорії «економічно активне населення».  

2. Система соціального захисту економічно активного населення.  

3. Захист населення від безробіття та захист безробітних.  

4. Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції.  

5. Досвід надання допомоги для безробітних у розвинутих країнах 

 

Основні поняття: соціальна політика, економічно активне населення, 

соціальний захист, заробітна плата, інфляція.  

Література: 

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

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 6] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 

 

Тема 15. Форми захисту соціально вразливих категорій населення 

 

1. Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної політики. 

2. Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально 

вразливих категорій населення.  

3. Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального захисту 

молодих громадян.  

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

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

6. Державна соціальна допомога інвалідам.  

7. Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період 

до 2015 року 

 

Основні поняття: соціальна політика, соціальна вразливість, соціальна 

послуга, соціальна допомога, соціальна програма.  

Література: 

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

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 8] 

2. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 

 

Тема 16. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України 

 

1. Пенсія як соціально-політична категорія.  

2. Види пенсій та критерії їх призначення.  

3. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України.  

4. Мета, напрями і завдання пенсійної реформи 

 

Основні поняття: соціальна політика, пенсія, пенсійна система. 

Література: 

1. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т 

демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. — К., 2015. — 

244 с. [Розділ 2] 
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2. Драган О.І., Цимбалюк Л.Г. Соціальна політика:Конспект лекцій для студентів –

К.:НУХТ,2012.–116 с. [Розділ 9] 

3. Малімон В. І. Соціальна і гуманітарна політика: навчальний посібник. — Івано-

Франківськ: Місто НВ, 2012. — 352 с. [Розділ 4] 
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7. Завдання для самостійної роботи з навчальної дисципліни 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 
Тема 1. Соціальна політика як наука та навчальна дисципліна 

(написання есе) 
3,5 

2 
Тема 2. Теоретичні аспекти формування і реалізації соціальної політики 

(написання есе) 
3,5 

3 
Тема 3. Соціальна політика як функція державного управління 

(написання есе) 
3,5 

4 
Тема 4. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики 

(написання есе) 
3,5 

5 
Тема 5. Людський розвиток: методики та показники вимірювання 

(написання есе) 
3,5 

6 Тема 6. Бідність та шляхи її пом’якшення (написання есе) 3,5 

7 
Тема 7. Демографічні проблеми та демографічна політика (написання 

есе) 
3,5 

8 
Тема 8. Сутність та структура соціального захисту. Сучасні тенденції 

соціальної політики у світі (написання есе) 
3,5 

9 
Тема 9. Моделі соціальної політики в різних економічних системах 

(написання есе) 
3,5 

10 Тема 10. Соціальне страхування (написання есе) 3,5 

11 Тема 11. Організація соціального страхування в Україні (написання есе) 3,5 

12 
Тема 12. Соціальна держава – держава нового цивілізаційного типу 

(написання есе) 
3,5 

13 
Тема 13. Врегулювання та вирішення соціально-трудових конфліктів 

(написання есе) 
3,5 

14 
Тема 14. Соціальний захист економічно активного населення (написання 

есе)  
3,5 

15 
Тема 15. Форми захисту соціально вразливих категорій населення 

(написання есе) 
3,5 

16 
Тема 16. Сучасний стан і проблеми пенсійної системи України 

(написання есе)  
3,5 

Разом 54 
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8. Кредитно-модульна система оцінювання знань студентів 
 

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції, практичні 

(семінарські) заняття, самостійна робота. Також передбачено колаборативне навчання (форми – 

групові проекти, спільні розробки, групові розрахункові роботи, навчальні спільноти, 

тьюторство і т.д.), проектно-орієнтоване навчання, дискусії, аналіз статистичних баз даних. 

На лекційних заняттях використовуються головно: словесні методи (розповідь, бесіда, 

пояснення, лекція, діалог); наочні і практичні методи (ілюстрація, демонстрація, а також 

презентація); метод синтезу, аналізу, індукції, дедукції тощо. На семінарських заняттях 

використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, репродуктивний, інтерактивний методи 

тощо. У рамках самостійної роботи застосовуються дослідницькі методи. Розрахункова робота 

буде обговорюватись і виконуватись в рамках лекцій, семінарів, а також самостійної роботи. 

 

Оцінка знань, умінь і практичних навиків студентів з курсу «Соціальна політика» 

здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо – 30% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 30);  

• контрольні заміри (модулі) – 20% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 20);  

• екзамен – 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50). 

 

Поточний контроль знань студентів проводять за трьома складовими: 

• контроль систематичності та активності роботи студентів впродовж семестру; 

• контроль за виконанням модульних завдань/контрольних замірів; 

• контроль за виконанням завдань самостійного опрацювання і розрахункової роботи. 

 

При контролі систематичності й активності роботи студентів оцінці підлягають: 

• самостійна робота студентів; 

• відвідування й активність на семінарських занять; 

• рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

 

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: "5" – відмінно", 

"4" – добре, "3" – задовільно, "2" – доповнення, "1" – коментарі (участь у дискусії). Реферат, 

доповідь – 5 балів; есе – 3 бали (дозволено лише по одному реферату, доповіді або есе). 

Контроль знань за результатами вивчення змістовного модуля оцінюється в 20 балів. Форма 

підсумкового контролю – екзамен у комбінованій (усній і тестовій) формі в кінці семестру. 

Мінімальна кількість балів для допуску студентів до екзамену становить 26 балів. Якщо 

студент(-ка) отримує 25 балів і менше, він(вона) екзамен складає по талону № 2. 

 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із дисципліни, котра 

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів. На заліку студент теж 

може отримати 50 балів. 

 

Поточний контроль та самостійна робота Сума 
Екзаме

н 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 50 50 

1 2 3 … 15  16   

        

1, 2 ... 16 – теми семінарських занять у рамках змістовного модуля. 

 
При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності 

оцінювання знань студентів за різними системами. 
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9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 

Національна шкала Рейтингова шкала Шкала ЕСТS Пояснення 

5 (відмінно) 90-100 А Відмінно  

4 (добре) 
81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре  

3 (задовільно) 
61-70 D Задовільно  

51-60 Е Достатньо  

2 (незадовільно) 

25-50 FХ Незадовільно  

0-24 F 
Незадовільно без 

права перездачі 
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10. Контрольні питання для підсумкового контролю (екзамену) 
 

1. Формування системи соціального захисту України. 

2. Характеристика категорії «економічно активне населення» 

3. Система соціального захисту економічно активного населення. 

4. Захист населення від безробіття та захист безробітних 

5. Мінімальна заробітна плата та її індексація в умовах інфляції 

6. Досвід надання допомоги для безробітних у розвинутих країнах 

7. Соціально вразливі категорії населення як пріоритетний напрям соціальної 

політики 

8. Диференційований підхід щодо вибору форм і заходів підтримки соціально 

вразливих категорій населення 

9. Державна молодіжна політика, її фінансування та гарантії соціального захисту 

молодих громадян 

10. Центри соціальних служб та види соціальних послуг для молоді 

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

12. Державна соціальна допомога інвалідам 

13. Державна цільова соціальна програма подолання та запобігання бідності на період 

до 2015 року 

14. Соціальні послуги: нові виклики та напрями модернізації 
15. Житлове питання та можливості політики 

16. Політика щодо внутрішньо переміщених осіб 

17. Суспільство. Соціальна структура суспільства (соціальна стратифікація) 

18. Соціальні пріоритети й соціальна відповідальність суспільства 

19. Сутність та зміст соціальної політики  

20. Об’єкт та суб’єкти соціальної політики 

21. Принципи соціальної політики 

22. Становлення та розвиток соціальної політики як науки та навчальної дисципліни. 

Об’єкт та предмет соціальної політики. Понятійний апарат соціальної політики 

23. Соціальна стратегія та проблемне поле соціальної політики 

24. Обмеження в соціальній політиці 

25. Ефективність соціальної політики 

26. Інструменти соціальної політики 

27. Регіональні особливості соціальної політики 
28. Джерела та напрямки фінансування соціальної політики 

29. Методи фінансування соціальної політики 

30. Типи державних фінансових зобов’язань соціального характеру 

31. Проблема людського розвитку: концепція людського розвитку 

32. Вимірювання людського розвитку 

33. Стан людського розвитку в Україні 

34. Генеза уявлень про бідність та шляхи її подолання в західній соціології ХІХ – 

початку ХХ ст. 

35. Бідність як соціальне явище. Причини та наслідки бідності 

36. Критерії бідності. Соціальні нормативи 

37. Показники бідності 

38. Проблема бідності в Україні. Шляхи її пом’якшення 

39. Взаємозв’язок соціально-економічного розвитку та відтворення населення 

40. Демографічна ситуація. Показники демографічної ситуації.  

41. Демографічна ситуація в Україні 

42. Демографічна політика: її складники та заходи. Демографічна політика в Україні 

43. Соціальний захист: ґенеза та сутність 

44. Функції та структура соціального захисту 
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45. Соціальна допомога: принципи надання, форми та види 

46. Основні засади організації соціального страхування в Україні 

47. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням 

48. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності 

49. Соціальне страхування на випадок безробіття 

50. Система пенсійного забезпечення 

51. Загальна характеристика сучасного стану світової політики добробуту 

52. Моделі соціальної політики 

53. Соціальна держава: ґенеза, сутність та принципи 

54. Типи соціальної держави 

55. Держава можливостей – майбутнє соціальної держави 

56. Сутність соціально-трудового конфлікту, їх різновиди, причини і умови виникнення 

57. Методи управління соціально-трудовими конфліктами 

58. Стратегії переговорів у вирішенні соціально-трудових конфліктів 

59. Соціальне партнерство як досягнення злагоди в колективному трудовому спорі 

(конфлікті) 

60. Освітня політика у контексті модернізаційного розвитку 

 


