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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів 4  

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

Обов’язкова 

 

 
 

Модулів – 2 Спеціальність: 

054 «Соціологія» 

Освітньо-професійна 

програма 

054 «Соціологія» 

 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –2 

2-й 2-й  Кількість тем – 9 

 

 Семестр 

Загальна кількість 

годин –120 години 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

26 год. - 

Практичні, семінарські 

34 год. - 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60год. - 

Індивідуальні завдання: 

- 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни “Соціальна безпека та 

соціальний захист” є оволодіння теоретичними знаннями та практичними 

навичками з основ управління безпекою соціальних систем, формування 

концептуальних навичок щодо моделювання систем соціобезпеки.  

Формування у студентів системних професійних та соціально-особистісних 

компетентностей і уявлень щодо використання методичного апарату та 

інструментарію соціального захисту з урахуванням їх специфіки на сучасному 

етапі розвитку економіки України та оволодіння навичками прийняття 

оптимальних управлінських рішень в умовах ринкових відносин. 

Вимоги до знань та вмінь 

Здобувачі вищої освіти повинні знати: теоретичні основи соціального 

забезпечення;  соціальні групи та національна безпека держави; об’єкт і предмет 

економічної безпеки соціальних систем; концептуальні основи економічної 

безпеки соціальних систем; соціально-психологічні особливості злочинних груп; 

алгоритм моделювання безпеки соціальних систем будь-якого рівня; механізми 

діагностування та управління загрозами та небезпеками; ознаки загроз та 

небезпек; системостворюючі компоненти безпеки соціальних систем; сучасні 

підходи до організаційного проектування безпеки соціальних систем; предмет, 

методи правового регулювання, принципи, систему і джерела права соціального 

захисту України; поняття, види та форми соціального забезпечення, їх 

характеристику, завдання та напрями реформування; поняття правового статусу, 

категорії непрацездатних громадян, умови та порядок їх соціального 

забезпечення; зміст, умови, порядок надання окремих видів соціального 

забезпечення непрацездатним громадянам.  

Та продемонструвати свої вміння використовувати теоретичні знання з 

дисципліни у практичній діяльності; застосовувати методологію даної дисципліни 

при моделюванні безпеки соціальних систем; описувати моделі загроз та 

небезпеки; формувати адекватні загрозам та небезпекам системи безпеки. 

використовувати методи та принципи теорії управління безпекою соціальних 
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систем; вміння приймати рішення на різних ієрархічних рівнях з економічної 

безпеки соціальних систем; аналізувати положення актів чинного законодавства про 

соціальний захист громадян в Україні; порівнювати і аналізувати видів та форм 

соціального забезпечення, обрахунку їх розміру. 

Метою вивчення дисципліни «Соціальна безпека та соціальний захист» є 

формування у здобувачів вищої освіти наступних професійних компетентностей: 

- інтегральні:  

01 здатності до практичної адаптації науково-обґрунтованих соціокультурних 

практик.  

02 здатності до науково-теоретичного і практичного осмислення сучасних 

соціокультурних процесів в їх глобальному, глокальному і локальному вимірах 

03 набуття навичок соціальної діяльності та поведінки; сформувати вміння 

сприймати соціальні процеси в країні та логіку їх розвитку на науковому рівні. 

- загальнонаукові:  

01 здатності до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і 

синтезу; 

- спеціально професійні: 

01 здатність здійснювати експертизу та надавати консультаційну допомогу у 

розробленні соціально-культурних проектів і программ; 

02 здатність працювати з високим ступенем автономії, оцінювати потенційні 

результати та ризики, приймати відповідальність за планування і реалізацію 

соціокультурного проекту.  

03 здатність виявляти й аналізувати соціальні зміни, що відбуваються в Україні та 

світі в цілому, їхні чинники та можливі наслідки. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Концептуально-методологічні засади теорії управління 

безпекою соціальних систем 

Тема 1. Соціальна безпека як складова державної безпеки 

Сутність соціальної безпеки держави. Систематизація та оцінка загроз у 

соціальній сфері. Соціальна безпека та її діагностика.  

Критерії оцінки та показники соціальної безпеки. Механізм забезпечення 

соціальної безпеки: сутність, функції, принципи функціонування. Державні 

соціальні стандарти та гарантії  

 

Тема 2. Соціальні групи та національна безпека 

Поняття соціальних груп, їхня класифікація. Малі групи як інструмент 

політичного контролю, тиску та суб’єкт національної безпеки держави.  

Великі соціальні групи як суб’єкт національної безпеки держави. Соціальна 

напруженість як інтегральний індикатор соціальної безпеки суспільства  

 

Тема 3. Дослідження соціальної структури 

Поняття та основні елементи соціальної структури в контексті забезпечення 

національної безпеки держави.  

Соціальна стратифікація та її основні теорії. Теорія соціальної мобільності 

(П. Сорокін)  

 

Тема 4. Рівень життя населення як індикатор стану безпеки 

Соціально-економічні індикатори рівня життя населення. Доходи населення 

як параметр безпеки людини. Прожитковий мінімум та нормативний споживчий 

кошик.  

Соціальний діалог та соціальне партнерство. Бідність як соціально-

економічне явище та шляхи її подолання  
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Особливості показників соціального розвитку. Людський розвиток: суть та 

зміст. Безпека людського розвитку.  

Методологія визначення індексу людського розвитку  

 

Тема 5. Особа та національна безпека держави 

Поняття безпеки особи: зміст та параметри. Національна безпека держави в 

системі ціннісних орієнтацій особи.  

Соціальний статус та соціальна роль особистості. Основні міжнародні 

документи про права людини як нормативна складова безпеки особи і 

національної безпеки держави 

 

Змістовий модуль 2. Система соціального захисту населення 

Тема 6. Соціальний захист як система 

 Система соціального захисту населення в Україні в сучасних умовах: 

сутність і основні складові. Теоретичні підходи до трактування соціального. 

Підходи до розуміння змісту цього поняття. Трирівнева система 

взаємодоповнюваного соціального захисту. Складові соціального захисту в 

Україні. 

 Соціальний захист вразливих верств населення. Державні соціальні 

стандарти та соціальні гарантії вразливих верств населення. Державні допомоги 

для вразливих верств населення: незастрахованих осіб з дітьми; осіб з 

обмеженими можливостями; осіб, які не мають права на пенсію та інвалідів; 

малозабезпечених сімей. 

 Соціальний захист економічно активного населення. Державні 

соціальні стандарти та соціальні гарантії економічно активного населення. 

 Аналіз сучасного стану соціального захисту в Україні.  Рівень та якість 

життя населення України. Оцінка його ефективності. 

 Вдосконалення системи соціального захисту і соціального 

забезпечення України. Пропозиції щодо покращення сучасного стану соціального 

захисту в Україні.   
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Тема 7. Теоретичні основи соціального захисту (соціального забезпечення) 

Сутність соціальної безпеки та соціального захисту: функції, форми та 

складові. Принципи соціального захисту.  

Моделі соціального захисту в державах ЄС. Соціальний захист в окремих 

країнах ЄС та України зокрема.  

Поняття і види соціальних ризиків. Види та форми соціального страхування  

 

Тема 8. Державне регулювання соціального захисту населення 

  Основи державного регулювання соціального захисту населення. 

Система органів державного регулювання соціального захисту населення. 

Центральний рівень. Місцевий рівень. 

 Нормативно-правове забезпечення  соціального захисту населення. 

Право на соціальне забезпечення населення. Українське законодавство про 

соціальне забезпечення і соціальне страхування.  

 Механізми державного регулювання у сфері соціального захисту. 

Податковий механізм. Кредитний механізм. Бюджетний механізм. Механізм 

держзамовлення. Адміністративний механізм. Організаційний механізм. 

Правовий механізм. Програмний механізм. 

Тема 9. Інститути соціального захисту 

 Соціально-організаційні інститути. Держава. Страхові компанії, різні 

спеціалізовані фонди; добродійні організації; громадські, політичні організації, 

що здійснюють соціальний захист певних соціальних груп і верств населення. 

 Соціально-нормативні інститути. Нормативні системи. Норми і закони 

в частини соціального захисту, цінності, традиції, звичаї, на основі яких 

функціонують і регулюються відносини соціального захисту.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  у тому числі 

у
сь

о
го

  у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Концептуально-методологічні засади теорії 

управління безпекою соціальних систем 

Тема 1. Соціальна 

безпека як складова 

державної безпеки 

10 2 2 - - 6 - - -   - 

Тема 2. Соціальні групи 

та національна безпека 

14 4 4 - - 6 - - -   - 

Тема 3. Дослідження 

соціальної структури 

14 2 4 - - 8 - - -   - 

Тема 4. Рівень життя 

населення як індикатор 

стану безпеки 

14 2 4   8       

Тема 5. Особа та 

національна безпека 

держави 

12 2 4   6       

Разом за змістовим 

модулем 1 

64 12 18 - - 34 - - -   - 

Змістовий модуль 2. Система соціального захисту населення 

Тема 6. Соціальний 

захист як система 

12 2 4 - - 6 - - -   - 

Тема 7. Теоретичні 

основи соціального 

14 4 4   6       
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захисту (соціального 

забезпечення) 

Тема 8. Державне 

регулювання 

соціального захисту 

населення 

14 4 4   6       

Тема 9. Інститути 

соціального захисту 

16 4 4   8       

Разом за змістовим 

модулем 2 

56 14 16 - - 26 - - -   - 

Усього годин 120 26 34 - - 60 - - -   - 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціальна безпека як складова державної безпеки 2 

2  Соціальні групи та національна безпека 4 

3  Дослідження соціальної структури 4 

4 Рівень життя населення як індикатор стану безпеки 4 

5 Особа та національна безпека держави 4 

6 Соціальний захист як система 4 

7 Теоретичні основи соціального захисту (соціального 

забезпечення) 

4 

8 Державне регулювання соціального захисту населення 4 

9 Інститути соціального захисту 4 

 Разом 34 
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6. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Соціальна безпека як складова державної безпеки 6 

2  Соціальні групи та національна безпека 6 

3  Дослідження соціальної структури 8 

4 Рівень життя населення як індикатор стану безпеки 8 

5 Особа та національна безпека держави 6 

6 Соціальний захист як система 6 

7 Теоретичні основи соціального захисту (соціального 

забезпечення) 

6 

8 Державне регулювання соціального захисту населення 6 

9 Інститути соціального захисту 8 

 Разом  60 

 

7. Індивідуальні завдання. 

7.1. Список тем рефератів 

1. Механізм гарантування безпеки соціальних систем.  

2. Соціально-економічна безпека у ринкових умовах.  

3. Безпека соціальних систем держави, суб’єктів господарювання, населення.  

4. Система гарантування соціально безпеки.  

5. Формування інституційної системи українського суспільства та безпеки 

соціальних систем.  

6. Тіньова економіка і чинники її формування в Україні, загрози соціальній 

безпеці держави.  

7. Безпека соціальних систем України в регіональному вимірі чинники, загрози, 

проблеми збалансованого розвитку продуктивних сил регіонів.  

8. Формування механізму безпеки соціальних систем України.  

9. Реалізація соціального механізму економічної безпеки на сучасному етапі 

суспільного розвитку.  
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10. Соціальна політика як засіб гарантування реалізації соціального механізму 

економічної безпеки.  

11. Стратегічні напрямки реформування соціальної сфери.  

12. Механізм соціалізації інвестиційних процесів в економіці.  

13. Інституціональні критерії інноваційної складової безпеки соціальних систем 

України.  

14. Глобалізація як фактор безпеки соціальних систем.  

15. Проблеми забезпечення економічної безпеки в процесі реформування системи 

соціального захисту.  

16. Пріоритети стратегії забезпечення безпеки соціальних систем України.  

7.2. Тематика наукових повідомлень 

1. Зміст періодизації парадигми безпеки соціальних систем.  

2. Безпека соціальних систем: наука чи мистецтво.  

3. Поняття та ознаки безпеки соціальних систем.  

4. Види засобів безпеки соціальних систем.  

5. Роль механізму соціального управління у безпеці.  

6. Розкрийте зв’язок між безпекою соціальних систем і процедурними засадами 

управління.  

7. Розкрийте зміст „ланцюга безпеки соціальних систем”: необхідність – потреба – 

інтерес – мотив – мета – свобода.  

8. Загроза та її відмінність від небезпеки.  

9. Розкрийте ваше власне бачення щодо тріади: виклик – загроза – небезпека.  

10. Класифікація загроз безпеці соціальних систем.  

11. Основні підходи до формування критеріїв безпеки соціальних систем.  

12. Поняття та зміст показників безпеки соціальних систем.  

13. Поняття критерію безпеки соціальних систем та його відмінність від 

показнику.  

14. Сутність реєстрації та виміру загроз і небезпек.  

15. Зміст розбіжності методології теорії управління і методології детермінізму 

щодо моделювання загроз та небезпек у сфері соціальної безпеки.  
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16. Мета та зміст використання методу моделювання небезпек та загроз.  

17. Сутність та відмінність понять: загроза та небезпека.  

18. Сутність та відмінність понять: виклик та ризик.  

19. Концептуальні основи управління рівнем безпеки соціальних систем.  

20. Принципи дії механізмів безпеки соціальних систем.  

21. Роль науки в забезпеченні безпеки соціальних систем.  

22. Поняття та зміст системи соціальної безпеки.  

23. Загальна модель безпеки соціальних систем.  

24. Класифікація систем безпеки.  

25. Принципи функціонування безпеки соціальних систем. 26. Поняття та зміст 

системної безпеки.  

27. Поняття та зміст системної небезпеки.  

28. Поняття та зміст ідеології безпеки соціальних систем.  

29. Роль ідеології у формуванні системи безпеки.  

30. Співвідношення права і моралі як засобів регулювання рівня безпеки 

соціальних систем.  

31. Нелінійне математичне моделювання при функціонуванні безпеки соціальних 

систем у різних просторово-часових форматах.  

32. Зміст поняття „забезпечення безпеки соціальних систем”.  

33. Співвідношення функцій безпеки та забезпечення соціальних систем.  

34. Складові елементи системи забезпечення безпеки соціальних систем.  

35. Поняття та зміст стратегії безпеки соціальних систем.  

36. Характеристика складових соціальної системи.  

37. Ризик в соціальних системах.  

38. Джерела небезпек в організації.  

39. Потенційні небезпеки зовнішнього і внутрішнього середовища організації.  

40. Складові управління ризиком в соціальній системі.  

41. Безпека праці, як пріоритетна складова національної безпеки України.  

42. Міжнародний досвід забезпечення безпеки соціальних систем.  

43. Пріоритети стратегії забезпечення соціальної безпеки України.  
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44. Стратегія і тактика забезпечення соціальної безпеки держави.  

45.Організаційна структура системи забезпечення соціальної безпеки України. 

 

8. Методи та інструменти навчання 

Вивчення дисципліни «Соціальна безпека та соціальний захист» передбачає 

проведення лекційних та  семінарських занять та робота з методичними та 

дидактичними матеріалами. В процесі навчання використовуються прогресивні 

методики викладання навчальної дисципліни, зокрема система «Moodle», 

дистанційні курси навчальної дисципліни, презентації, рольові ігри та 

обговоренням реферативних доповідей, проведення модульних контрольних 

тестів знань студентів. 

                                                

9. Критерії та засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання 

дисципліни «Соціальна безпека та соціальний захист» є поточні, поетапні 

(проміжні) та підсумкові форми контролю.  

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового 

оцінювання є досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним 

запланованим результатом навчання навчальної дисципліни, зокрема аудиторної, 

самостійної роботи та успішного виконання проміжних та підсумкових форм 

контролю за кожним із трьох змістовних модулів, передбачених робочою 

навчальною програмою. Успішне виконання усіх змістовних модулів навчальної 

дисципліни є підставою допуску здобувачів вищої освіти до підсумкового 

модульного контролю, який складається у формі заліку або тесту. Узагальнені 

результати оцінювання успішності здобувачів вищої освіти оформлюються 

відповідно до затвердженої шкали оцінювання знань  (національна шкала та 

ECTS). 

9.1. Поточний контроль 

Проводиться на кожному занятті. Оцінюється рівень розуміння здобувачем 

вищої освіти граматичного та теоретичного матеріалу, вміння формулювати 
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запитання по темі та давати на нього відповідь, якість підготовки домашнього 

завдання.  

9.2. Поетапний контроль 

Проводиться по закінченню вивчення змістовних модулів або окремих тем. 

Проходить у формі контрольної роботи або тестування. Кожен здобувач вищої 

освіти отримує індивідуальне завдання, яке вміщує теоретичне питання та 

практичне завдання. Перевірка набутих знань у формі проміжного контролю 

може відбуватися з використанням стандартизованих тестів за відповідним 

модулем. 

9.3. Підсумковий контроль 

Залік з дисципліни «Соціальна безпека та соціальний захист» проводиться 

наприкінці Ісеместру навчального року. Контроль отриманих знань за період 

навчання здійснюється у формах письмової відповіді на заліковий білет. 

 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкови

й тест (залік) 
Сума 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 30 100 

8 8 8 6 8 8 8 8 8 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS  За національною шкалою 

Оцінка  

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

Оцінка 

відносно 

до 

шкали 

ECTS 

Визначення 

оцінки 

Можливий 

розподіл 

балів за 

шкалою 

ВНЗ 

А Відмінно 90–100 A 5 (відмінно) 90–100 

В Дуже добре 85-89 BC 4 (добре) 85-89 
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С Добре 75-84 75-84 

D Задовільно 70-74 
DE 3 (задовільно) 

70-74 

E Достатньо 60-69 60-69 

FX Незадовільно 35-59 FX 

2 

(незадовільно) 

з можливістю 

повторного 

складання 

35-59 

F Незадовільно 1-34 F 

2 

(незадовільно) 

з 

обов’язковим 

повторним 

курсом 

1-34 

 

11. Методичне забезпечення 

11.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю (залік) 

Модуль 1. 

1. Зміст періодизації парадигми безпеки соціальних систем.  

2. Безпека соціальних систем: наука чи мистецтво.  

3. Поняття та ознаки безпеки соціальних систем.  

4. Види засобів безпеки соціальних систем.  

5. Роль механізму соціального управління у безпеці.  

6. Розкрийте зв’язок між безпекою соціальних систем і процедурними засадами 

управління.  

7. Розкрийте зміст „ланцюга безпеки соціальних систем”: необхідність – потреба – 

інтерес – мотив – мета – свобода.  

8. Загроза та її відмінність від небезпеки.  

9. Розкрийте ваше власне бачення щодо тріади: виклик – загроза – небезпека.  

10. Класифікація загроз безпеці соціальних систем.  
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11. Основні підходи до формування критеріїв безпеки соціальних систем.  

12. Поняття та зміст показників безпеки соціальних систем.  

13. Поняття критерію безпеки соціальних систем та його відмінність від 

показнику.  

14. Сутність реєстрації та виміру загроз і небезпек.  

15. Зміст розбіжності методології теорії управління і методології детермінізму 

щодо моделювання загроз та небезпек у сфері соціальної безпеки.  

16. Мета та зміст використання методу моделювання небезпек та загроз.  

17. Сутність та відмінність понять: загроза та небезпека.  

18. Сутність та відмінність понять: виклик та ризик.  

19. Концептуальні основи управління рівнем безпеки соціальних систем.  

20. Принципи дії механізмів безпеки соціальних систем.  

21. Роль науки в забезпеченні безпеки соціальних систем.  

22. Поняття та зміст системи соціальної безпеки.  

23. Загальна модель безпеки соціальних систем.  

24. Класифікація систем безпеки.  

25. Принципи функціонування безпеки соціальних систем. 26. Поняття та зміст 

системної безпеки.  

27. Поняття та зміст системної небезпеки.  

28. Поняття та зміст ідеології безпеки соціальних систем.  

29. Роль ідеології у формуванні системи безпеки.  

30. Співвідношення права і моралі як засобів регулювання рівня безпеки 

соціальних систем.  

31. Нелінійне математичне моделювання при функціонуванні безпеки соціальних 

систем у різних просторово-часових форматах.  

32. Зміст поняття „забезпечення безпеки соціальних систем”.  

33. Співвідношення функцій безпеки та забезпечення соціальних систем.  

34. Складові елементи системи забезпечення безпеки соціальних систем.  

35. Поняття та зміст стратегії безпеки соціальних систем.  

36. Характеристика складових соціальної системи.  
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37. Ризик в соціальних системах.  

38. Джерела небезпек в організації.  

39. Потенційні небезпеки зовнішнього і внутрішнього середовища організації.  

40. Складові управління ризиком в соціальній системі.  

41. Безпека праці, як пріоритетна складова національної безпеки України.  

42. Міжнародний досвід забезпечення безпеки соціальних систем.  

43. Пріоритети стратегії забезпечення соціальної безпеки України.  

44. Стратегія і тактика забезпечення соціальної безпеки держави.  

45.Організаційна структура системи забезпечення соціальної безпеки України. 

Модуль 2. 

1. Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціальної політики 

держави.  

2. Загальна характеристика системи соціального забезпечення та соціальної 

підтримки.  

3. Основні напрями діяльності держави у сфері соціального забезпечення.  

4. Історія виникнення та розвитку соціального забезпечення.  

5. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт: поняття, 

значення у сфері соціального забезпечення.  

6. Суб’єкти, об’єкт і зміст правовідносин з соціального забезпечення.  

7. Докази трудового стажу.  

8. Поняття, ознаки та види соціальних ризиків.  

9. Система державних органів та їх функції щодо соціального забезпечення.  

10. Загальне поняття пенсій та їх види.  

11. Поняття та умови призначення пенсії за вислугу років.  

12. Поняття і принципи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування.  

13. Суб’єкти системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.  

14. Пенсії за віком у солідарній системі. Порядок обчислення пенсії.  

15. Призначення, перерахунок та виплата пенсій у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування.  
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16. Управління солідарною системою загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.  

17. Система, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення.  

18. Недержавні пенсійні фонди, їх види та органи управління 

19. Пенсійний контракт і пенсійна схема.  

20. Поняття, ознаки та види страхових допомог.  

21. Поняття та ознаки державних допомог.  

22. Допомога в разі вагітності та пологів.  

23. Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною.  

24. Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забезпечення.  

25. Відмітність соціальних пільг від інших, близьких за змістом і способом 

надання.  

26. Поняття, ознаки та принципи соціального обслуговування.  

27. Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.  

28. Платне і безоплатне соціальне обслуговування.  

29. Соціальний захист ветеранів праці.  

30. Соціальна захищеність інвалідів в Україні. 

31. Поняття, мета встановлення та принципи формування державних соціальних 

стандартів, державних соціальних гарантій, соціальних норм і нормативів.  

32. Проаналізуйте підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин з 

соціального забезпечення.  

33. Дайте визначення та назвіть види трудового стажу.  

34. Дайте визначення вислуги років.  

35. Проаналізуйте докази трудового стажу.  

36. Поняття, ознаки, види соціальних ризиків.  

37. Дайте оцінку основних функцій Пенсійного фонду України.  

38. Розкрийте зміст функцій і завдань Фонду загальнообов’язко-вого державного 

соціального страхування України на випадок безробіття.  

39. Дайте визначення пенсій і назвіть їх види.  

40. Дайте визначення пенсій за віком.  
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41. Розкрийте особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком.  

42. Дайте визначення пенсії по інвалідності.  

43. Розкрийте зміст пенсії у зв’язку з втратою годувальника.  

44. Охарактеризуйте особливості пенсійного забезпечення осіб, які мають 

особливі заслуги перед Україною.  

45. Дайте визначення пенсії за вислугу років.  

46. З’ясуйте умови призначення пенсії за вислугу років.  

47. Висвітліть особливості пенсійного забезпечення наукових працівників.  

48. Дайте визначення загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.  

49. Розкрийте зміст принципів загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. 

50. Охарактеризуйте коло суб’єктів системи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.  

51. Значення запровадження Накопичувального фонду.  

52. Поняття, ознаки та види страхових допомог. 

53. Дайте визначення стаціонарного соціального обслуговування.  

54. Роль будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів, 

геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни та праці.  

55. Роль дитячих будинків-інтернатів.  

56. Роль психоневрологічних інтернатів.  

57. Роль спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку та інвалідів.  

58. Розкрийте зміст сприяння у працевлаштуванні інвалідів. 

 

12. Рекомендована література 

Основна: 

1. Баланда А. Безпека як соціальний феномен: дискурс людського розвитку / 

Баланда А. – Україна: аспекти праці. – 2009. – № 1. – С.2 –28.  

2. Безкровний О. В. Соціальне страхування : навч. посіб. / О. В. Безкровний,  

В. І. Аранчій, В. І. Лихопій; Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава : ПДАА, 2016. – 

219 c. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$
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3. Безугла В. О. Соціальне страхування : навч. посіб. для студентів ВНЗ /  

В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - Київ : Центр учб. літ., 2011. – 

335 c 

4. Білорус О. Б. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г.Білорус, Д. Г. 

Лук’яненко та ін. – КНЕУ, 2001. – 733 с.  

5. Благун І. Г. Соціальне страхування : навч. посіб. / І. Г. Благун, Ю. М. Кушнірчук, 

Р. . Підлипна; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – 270 c. 

6. Бориченко К. В. Соціальний захист сімей з дітьми за законодавством України : 

монографія / К. В. Бориченко; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 

2015. – 299 c. 

7. Братусь Ю. М. Системний підхід до аналізу стану великих організаційних 

систем при прийнятті рішення та управління їх безпекою / Братусь Ю. М. // 

Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16–17 травня 2010 р., 

Київ. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2010. – С. 29–33.  

8. Василькова В. В. Порядок и хаос в развитии социальных систем (Синергетика 

и теория социальной самоорганизации). / Василькова В. В. – Серия мир 

культуры истории и философии. – СПб: Лань, 1999. – 480 с.  

9. Внукова Н. М.  Соціальне страхування : навч. посіб. / Н. М. Внукова,  

Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2009. – 352 c. 

10. Ганслі Т. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. 

/ Ганслі Т. – К.: Основи, 2005. – 280 с.  

11. Гетманець О. П. Правове регулювання страхової діяльності : навч. посіб. для 

студентів ВНЗ / О. П. Гетманець, О. М. Шуміло, Т. В. Колєснік, І. Д. Казанчук,  

12. О. В. Кашкарьова; ред.: О. П. Гетманець, О. М. Шуміло; Харків. нац. ун-т 

внутр. справ. – Київ : Хай-Тек Прес, 2014. – 398 c.  

13. Економічна безпека в Україні: держави, фірми, особи: Навчальний посібник / 

[Н. Й. Реверчук, Я. М. Малик, Кульчицький, С. К. Реверчук] // Під ред. С.К. 

Реверчука. – Львів: ЛФМАУП, 2009. – 192 с.  

14. Завора Т. М. Соціальне страхування : навч. посіб. для практ. занять /  

Т. М. Завора; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – 2-ге вид., змін. й 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%20%D0%92$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BD%20%D0%86$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9A$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%92%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%9E$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%A2$
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19. Кучма Л. Д. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного 

та соціального розвитку України на 2002-2011 рр. / Кучма Л. Д. – К., Преса 
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20. Ліпкан В. А. Безпекознавство: Навчальний посібник. / Ліпкан В. А. – К.: Вид-
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22. Ліпкан В. А. Тероризм і національна безпека України. / Ліпкан В. А. – К.: 

Знання, 2004. – 184 с.  

23. Мальований М. І.  Соціальне страхування : навч. підруч. для студ. ВНЗ /  

М. І. Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко; Уман. нац. ун-т садівництва. – 

Умань : Сочінський, 2011. – 476 c. 

24. Медвідь А. О. Соціальний захист бездомних осіб і безпритульних дітей : 
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2016. – 196 c. 
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http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9C$
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Пастернак-Таранушенко Г. І. – К., 2008. – 533 с.  
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