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Спеціальність :: 232. Соціальне забезпечення 
Галузь знань:: 23. Соціальна робота 

Спеціалізація (232/0908) :: Управління установами соціальної сфери 
Дисципліна: Економічні основи соціального забезпечення 
Розділ  1. Предмет і завдання курсу «Економічні основи соціального забезпечення» 
       §  1. Предмет вивчення дисципліни: економічні процеси в суспільстві та їх вплив на соціум і соціальне 
благополуччя суспільства в цілому, соціальних груп та окремих особистостей 
       §  2. Сутність і особливості економічної діяльності в системі соціального захисту населення 
       §  3. Закономірності розвитку економічних відносин різних суб’єктів 
       §  4. Основні принципи економіки соціального забезпечення як відображення загальних принципів 
соціального захисту та специфіки економічного розвитку соціальної сфери 
Розділ  2. Взаємозв’язок і взаємозалежність економічної і соціальної політики держави 
       §  1. Сутність і цілі економічної політики держави 
       §  2. Соціальна політика: напрямки та проблеми 
       §  3. Сучасний стан соціально-економічної політики України: проблеми та стратегії розвитку 
       §  4. Соціальний захист населення як складова соціальної політики держави 
Розділ  3. Економічні аспекти соціального захисту населення 
       §  1. Соціальний захист: моделі, підходи та принципи 
       §  2. Соціальний захист як система управління соціальними ризиками 
       §  3. Місце та роль соціального страхування в системі соціального захисту населення 
Розділ  4. Нормативно-правове забезпечення системи соціального захисту 
       §  1. Загальні аспекти правового забезпечення системи соціального захисту 
       §  2. Поняття права соціального захисту та права соціального забезпечення 
       §  3. Предмет і метод правового регулювання соціального забезпечення 
       §  4. Функції та принципи права соціального забезпечення 
       §  5. Система права соціального забезпечення 
Розділ  5. Матеріальний добробут населення, його структура та динаміка 
       §  1. Добробут населення: поняття, сутність, показники 
       §  2. Вплив відносин власності на добробут 
       §  3. Рівень і якість життя населення, система показників 
       §  4. Соціально-економічний потенціал сім’ї як чинник добробуту 
Розділ  6. Економічний статус як фактор диференціації у соціальному забезпеченні 
       §  1. Соціальна стратифікація та соціальна нерівність 
       §  2. Економічний статус: поняття, що визначають його чинники 
       §  3. Види відхилення економічного статусу і його показники 
       §  4. Адресний підхід в соціальному забезпеченні 
Розділ  7. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії 
       §  1. Принципи формування державних соціальних стандартів, соціальних норм і нормативів 
       §  2. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт 
       §  3. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження 
Розділ  8. Моделі і програми соціального забезпечення в соціальних державах світу 
       §  1. Поняття соціальної держави її моделі та ознаки 
       §  2. Світові моделі соціального захисту населення, їх типи та характеристики 
       §  3. Характеристика моделі соціального захисту в Україні 
       §  4. Програми соціального захисту населення – порівняльний аналіз України, європейських країн та США 
Розділ  9. Фінансування в системі соціального захисту населення 
       §  1. Сутність, принципи, основні джерела та порядок формування системи фінансів для соціальної 
сфери 
       §  2. Соціальні пільги: роль і проблеми 
       §  3. Програмно-цільове фінансування, його переваги, протиріччя і проблеми 

 



Література 

1. Шаповалова Т. В. Економічні основи соціального забезпечення: навчальний посібник / Т. В. Шаповалова. – 
Львів: Видавництво «Львівської політехніки», 2018. – 128 c. 
2. Право соціального забезпечення : підручник / [О. М. Ярошенко, А. М. Слюсар, І. А. Вєтухова та ін.] ; за заг. 
ред. О. М. Ярошенка. – Харків : Право, 2019. – 376 с. 
3. Півняк Г.Г. Соціальна відповідальність влади, бізнесу, суспільства. Монографія у 2-х томах. Том ІІ / за ред. 
Г.Г. Півняка // МОНУ, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 408 с. 
4. Юшко А. М., Швець Н. М. Міжнародні соціальні стандарти: [навч. посіб.] / за заг. ред. В.В. Жернакова. 
Харків: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. -121 с. 
5. Фінансове забезпечення соціальної допомоги: підручник/ Т.В. Калінеску,Т.В.Шаповалова, Г.С.Ліхоносова. 
–  Луганськ: вид-во СНУ ім..В.Даля,2014. – 360 с. 
 
Дисципліна: Теорія, історія і практика соціального забезпечення 
Розділ  1. Історична періодизація становлення системи соціального забезпечення 
       §  1. Становлення системи соціального розвитку: етапи розвитку 
       §  2. Розвиток соціального захисту у період незалежності України 
       §  3. Сутність та структура соціального забезпечення 
Розділ  2. Державно-правові основи соціального забезпечення населення 
       §  1. Соціальне забезпечення населення як фактор розвитку соціально-правової держави 
       §  2. Концептуальні засади соціального забезпечення: зарубіжний та вітчизняний досвід 
       §  3. Соціальні ризики та їх класифікація 
Розділ  3. Теоретико-методологічні основи соціального забезпечення 
       §  1. Соціальне забезпечення як наука 
       §  2. Соціальне забезпечення як навчальна діяльність 
       §  3. Основні поняття, категорії  та механізми управління соціального забезпечення 
Розділ  4. Соціальне забезпечення як особливий вид діяльності 
       §  1. Визначити особливості підготовки інспекторів з соціального забезпечення 
       §  2. Обґрунтувати соціальне забезпечення як вид професійної діяльності 
       §  3. Розкрити головні функціональні обов’язки та правовий статус інспектора з соціального 
забезпечення 
       §  4. Охарактеризувати професійні та морально-етичні якості інспектора з соціального забезпечення 
Розділ  5. Основні аспекти соціального забезпечення 
       §  1. Сучасна система соціального захисту України 
       §  2. Об’єкти та суб’єкти соціального забезпечення 
       §  3. Принципи та функції соціального забезпечення 
Розділ  6. Методи соціального забезпечення 
       §  1. Сутність методів соціального забезпечення 
       §  2. Соціально-економічні методи соціального забезпечення 
       §  3. Організаційно-розпорядчі методи соціального забезпечення 
Розділ  7. Сутність правових, соціологічно-статистичних та психологічних методів соціального забезпечення 
       §  1. Правові форми та методи соціального забезпечення 
       §  2. Соціологічно-статистичні методи соціального забезпечення 
       §  3. Психологічні методи в реалізації соціального забезпечення 
Розділ  8. Основні теоретичні засади соціального забезпечення 
       §  1. Роль економічних теорій в історії створення соціального забезпечення 
       §  2. Роль теорії державного управління в історії створення соціального забезпечення 
       §  3. Соціологічні теорії в історії створення соціального забезпечення 
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5. Шаповалова, Т.В.(2017). Економічні основи соціального забезпечення: навчальний посібник. Львів: 
Видавництво Львівської політехніки. 
 
Дисципліна: Технології соціального забезпечення 
Розділ  1. Теорія і методологія технологізації 
       §  1. Соціальна технологізація як процес оптимізації сучасної соціальної дійсності 
       §  2. Сутність соціальних технологій 
       §  3. Класифікація соціальних технологій в соціальному забезпеченні 
       §  4. Функції технологій соціального забезпечення 
Розділ  2. Технології соціальної експертизи, соціального передбачення та соціальної діагностики в 
соціальному забезпеченні 
       §  1. Поняття соціальної експертизи 
       §  2. Організаційні моделі соціальної експертизи 
       §  3. Етапи роботи експертів при використанні різних моделей експертизи 
       §  4. Основні поняття, принципи та специфіка соціального прогнозування 
       §  5. Методи прогнозування в соціальному забезпеченні 
       §  6. Принципи та методи моделювання в соціальному забезпеченні 
       §  7. Особливості передбачення соціально-економічних криз в суспільстві 
       §  8. Сутність і характеристика соціальної діагностики 
       §  9. Принципи соціальної діагностики 
       § 10. Діагностичні методи в соціальному забезпеченні 
       § 11. Загальнодержавний та регіональний рівень діагностування 
Розділ  3. Технології групової роботи 
       §  1. Сутність групової роботи 
       §  2. Організація і етапи індивідуальної та групової роботи 
       §  3. Методи і прийоми групової роботи 
       §  4. Робота в команді 
Розділ  4. Технології консультування та посередництва 
       §  1. Сутність технології консультування 
       §  2. Вимоги до фахівця з соціального забезпечення, як консультанта 
       §  3. Типи і види консультування 
       §  4. Консультування окремих категорій клієнтів 
       §  5. Технологія посередництва 
Розділ  5. Технології зав’язків з громадськістю в системі соціального забезпечення 
       §  1. Сутність технології паблік рилейшнз (ПР) 
       §  2. Технології зв’язку з громадськістю в практиці соціального забезпечення 
       §  3. Технології інформування населення щодо змін та доповнень в системі соціального забезпечення 
       §  4. Відповідальність за достовірність інформації в системі соціального забезпечення 
Розділ  6. Технології проектування в соціальному забезпеченні 
       §  1. Соціальне проектування як конструювання соціальної дійсності 
       §  2. Технологічні процеси в соціальному проектуванні 
       §  3. Класифікація соціальних проектів 
       §  4. Життєвий цикл проекту 
       §  5. Соціальне проектування та соціальні інновації 
Розділ  7. Технології соціального забезпечення різних категорій населення 
       §  1. Соціальне забезпечення сімей з дітьми 
       §  2. Соціальне забезпечення дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування 
       §  3. Соціальне забезпечення малозабезпечених сімей 
       §  4. Соціальне забезпечення осіб, що досягли пенсійного віку, але не мають права на пенсію, осіб з 
інвалідністю, дітей з інвалідністю 
       §  5. Соціальне забезпечення осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи, сімей померлих 



       §  6. Страхові виплати особам, що отримали каліцтво або професійне захворювання на підприємстві, 
особам, що тимчасово втратили працездатність 
       §  7. Страхові виплати безробітним особам 
       §  8. Пенсійне забезпечення осіб пенсійного віку, осіб, які мають право отримання пенсії за вислугою 
років, сім’ям померлих застрахованих осіб 

Література 
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Дисципліна: Правове регулювання соціального забезпечення 
Розділ  1. Огляд основних правових аспектів організації життєдіяльності людини 
       §  1. Поняття прав людини у сучасному суспільстві 
       §  2. Диференціація соціальних цінностей та соціальних норм. Норми моралі та права 
       §  3. Історія становлення прав людини 
       §  4. Ієрархія законів в системі законодавства України 
Розділ  2. Соціальна політика. Нормативно-правова база, яка регламентує дотримання прав людини у 
суспільстві і її розвиток. Конституційні права та свободи 
       §  1. Поняття соціальної політики 
       §  2. Конституційні права та свободи громадян 
       §  3. Соціальний захист в Україні: поняття та структура 
       §  4. Право людини на соціальний захист і конституційні гарантії здійснення в Україні 
       §  5. Право соціального захисту і соціальне право 
Розділ  3. Охорона та захист законних прав громадянина. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в 
Україні 
       §  1. Основні способи захисту прав людини 
       §  2. Правові гарантії захисту прав і свобод людини в Україні 
       §  3. Система судоустрою в Україні 
       §  4. Порядок звернення до суду. Основні вимоги до оформлення документів 
Розділ  4. Соціальні гарантії учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей 
       §  1. Статус учасника антитерористичної операції 
       §  2. Трудові права 
       §  3. Грошове забезпечення 
       §  4. Інші гарантії (житлові права, пільги на житлово-комунальні послуги та отримання земельних 
ділянок, пільги на транспорт та пільги на засоби зв’язку) 
       §  5. Додаткові пільги особам з інвалідністю внаслідок війни 
       §  6. Пенсійне забезпечення 
Розділ  5. Основні права людини, які можуть бути порушені в результаті організації суспільного життя 
громадянина. Практичні аспекти 
       §  1. Основні права людини, які можуть бути порушені 
       §  2. Державні установи та посадові особи як джерело порушень прав людини 
       §  3. Приклади порушення прав людини у різних аспектах її життєдіяльності 
Розділ  6. Правове регулювання соціального забезпечення. Перспективи розвитку 
       §  1. Міжнародні правові акти як форма права соціального забезпечення 
       §  2. Поняття, види та особливості джерел права соціального забезпечення 
       §  3. Поняття та ознаки пільг як виду соціального забезпечення 
       §  4. Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС 



Розділ  7. Діяльність громад у сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей – рекомендації 
від Мінсоцполітики 
       §  1. Статус та функції Мінсоцполітики та Національної соціальної сервісної служби України 
       §  2. Оранізація та реалізації мешканцями територіальних громад права на соціальний захист 
       §  3. Методичні рекомендації з розроблення положень про структурні підрозділи з питань соціального 
захисту населення місцевих державних адміністрацій 
       §  4. Методичні рекомендації щодо організації та забезпечення діяльності територіальної громади у 
сферах соціального захисту населення та захисту прав дітей 
Розділ  8. Право на соціальне забезпечення сім’ї як основи суспільства. Правові аспекти соціальної роботи з 
родинами 
       §  1. Шлюбні відносини в соціально-правовому законодавстві 
       §  2. Соціально вразливі сім’ї та їх правовий захист 
       §  3. Нормативно-правові засади захисту сім’ї 
       §  4. Поняття та види державних соціальних допомог та соціальних пільг 
       §  5. Багатодітні сім’ї як об’єкт соціального захисту 
       §  6. Нормативно-правове регулювання питань опіки та піклування 
Розділ  9. Правові аспекти соціальної роботи у збереженні прав та законних інтересів людей з особливими 
потребами 
       §  1. Правові аспекти в організації соціальної адаптації людей з особливими потребами 
       §  2. Сутність процесу соціального супроводу інвалідів. Принципи організації соціального супроводу 
       §  3. Державні соціальні гарантії 
Розділ 10. Соціальні ризики: поняття, ознаки, види 
       §  1. Поняття, ознаки та види соціальних ризиків. Непрацездатність як соціальний ризик 
       §  2. Загальна характеристика груп інвалідності. Причини інвалідності 
       §  3. Правові засади здійснення страхових виплат в системі соціального забезпечення 
       §  4. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості 
Розділ 11. Правові аспекти соціальної роботи із людьми похилого віку 
       §  1. Нормативно-правові акти на захист прав людей похилого віку 
       §  2. Спеціальні заклади для людей похилого віку 
       §  3. Пенсійна система України і напрями її перебудови 
Розділ 12. Законодавче та нормативне забезпечення права на охорону здоров’я та одержання соціальної 
допомоги громадянами України 
       §  1. Реалізація права на одержання медичної допомоги. Нормативно-правове поле 
       §  2. Стандарт надання соціальних послуг з догляду і підтримки для людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом 
       §  3. Порядок соціального захисту людей з порушенням психіки 
       §  4. Соціальна робота з узалежненими 
Розділ 13. Соціальний захист жінок 
       §  1. Поняття гендерної політики у соціальній роботі 
       §  2. Правові норми охорони здоров’я материнства 
       §  3. Особливості соціального захисту жінок 
Розділ 14. Законодавче забезпечення житлових та майнових прав 
       §  1. Захист житлових та майнових прав громадян 
       §  2. Особливості захисту житлових прав дітей 
       §  3. Поняття соціального житла 
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Дисципліна: Соціальне страхування 
Розділ  1. Предмет і завдання курсу «Соціальне страхування» 
       §  1. Зміст соціального страхування та його місце в системі соціального захисту 
       §  2. Функції та принципи соціального страхування 
       §  3. Складові соціального страхування (суб’єкти та об’єкти соціального страхування, соціальний 
ризик) 
Розділ  2. Розвиток соціального страхування за кордоном та в Україні 
       §  1. Історія розвитку соціального страхування за кордоном 
       §  2. Історія розвитку соціального страхування у дореволюційний період, в часи СРСР та сучасній Україні 
Розділ  3. Соціальне страхування в контексті державної політики 
       §  1. Моделі організації систем соціального страхування у світі: соціал-демократична, консервативна 
(континентальна) і ліберальна (англосаксонська) 
       §  2. Державна політика на ринку праці 
Розділ  4. Система державного соціального страхування в Україні 
       §  1. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії 
       §  2. Мережа соціальних відомств України у сфері соціального страхування 
       §  3. Фінансування соціального страхування в Україні 
Розділ  5. Державне соціальне страхування на випадок безробіття 
       §  1. Складові соціального страхування (суб’єкти та об’єкти соціального страхування, напрями 
використання коштів) 
       §  2. Види, умови та тривалість виплати допомоги та надання соціальних послуг 
Розділ  6. Інші види державного соціального страхування в Україні 
       §  1. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
       §  2. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності 
Розділ  7. Медичне страхування в Україні 
       §  1. Сутність, види та класифікація медичного страхування 
       §  2. Елементи системи захисту здоров’я в Україні 
       §  3. Основи добровільного медичного страхування 
Розділ  8. Пенсійне страхування в Україні 
       §  1. Складові соціального страхування (рівні пенсійних систем; суб’єкти та об’єкти пенсійного 
страхування, напрями використання коштів) 
       §  2. Види, умови виплат та надання соціальних послуг 
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