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Загальні відомості про навчальну дисципліну
Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні доктринальні засади, правові
джерела, поняття, терміни, юридичні категорії в сфері соціальної політики, особливості
вирішення основних конструкційно-догматичних проблем соціального захисту, які
зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного
праворозуміння.
1.Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна політика та основи
соціального захисту» є досягнення всебічного повного розуміння здобувачами вищої освіти
природи та суті основних понять та інститутів соціальної політики та соціального захисту,
вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у практичній роботі.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна політика та основи
соціального захисту» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних
та практичних знань з теоретичних положень соціальної політики та соціального захисту
населення; вивчення міжнародного досвіду в галузі організації соціального захисту
населення; осмислення вітчизняного і закордонного досвіду у сфері соціальних процесів;
ознайомлення з сучасними тенденціями і пріоритетними цілями основних напрямків
соціальної політики України, які формуються і реалізуються в практиці регулювання
соціальних, трудових відносин і вирішення соціальних проблем на загальнодержавних,
галузевих та регіональних рівнях.
Пререквізити:
філософія управління; прикладна логіка; психологія управління; сучасні методології
науково-управлінських досліджень; концептуальні підходи до теорії управління; публічне
адміністрування; нормопроєктувальна та правозастосовна діяльність в професійній сфері;
українське ділове мовлення. Мистецтво публічного виступу.
Постреквізити:
Євроінтеграція та міжнародне публічне управління; комунікативна діяльність в
публічному управлінні; право в публічному управлінні та адмініструванні; державне та
муніципальне управління; регіональне публічне управління та самоврядування; логістика та
ділове адміністрування.
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Компетентності відповідно до другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі
спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у
сфері публічного управління та адміністрування та/або у
процесі навчання, що передбачає проведення досліджень
та/або
здійснення
інновацій
та
характеризується
невизначеністю умов і вимог
ЗК02. Здатність працювати в команді, мотивувати
Загальні
людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти
компетентності
соціально відповідально та свідомо.
ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та
використовувати сучасні комунікаційні технології.
ФК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію,
Спеціальні (фахові,
предметні) компетентності співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
ФК04. Здатність визначати показники сталого
розвитку на вищому, центральному, регіональному,
місцевому та організаційному рівнях.
ФК05. Здатність представляти органи публічного
управління у відносинах з іншими державними органами та
органами
місцевого
самоврядування,
громадськими
об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями
незалежно
від
форм
власності,
громадянами
та
налагоджувати ефективні комунікації з ними.
ФК06. Здатність здійснювати професійну діяльність з
урахуванням потреб забезпечення національної безпеки
України.
ФК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку
діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.
Інтегральна
компетентність

Здобувачі другого рівня вищої освіти ступеня магістр зі спеціальності 281
«Публічне управління та адміністрування» повинні продемонструвати такі результати
навчання:
ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування,
враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти
проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.
ПРН03. Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й
нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної
компетенції.
ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію,
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного
управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних
норм.
ПРН10. Представляти органи публічного управління й інші організації публічної
сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.
ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері
публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку
цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження,
аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі вищої освіти повинні:
знати:
 сутність, значення та зміст соціальної політики в країнах з розвинутою
економікою і в Україні;
 завдання, принципи та напрямки реалізації соціальної політики в Україні;
 види моделей та проблеми пошуку моделей соціальної політики в Україні;
 нормативно-правове забезпечення соціальної політики;
 види соціальних стандартів та нормативів;
 структуру соціальної сфери та джерела її фінансування;
 принципи та складові соціального захисту та соціального забезпечення;
 основи соціального захисту економічно активного населення;
 види соціальних протиріч та проблеми врегулювання соціальних конфліктів;
 основи організації соціального захисту та соціального забезпечення соціально
вразливих верств населення (інвалідів, сімей з дітьми, багатодітних сімей, бідних, молоді);
 основні завдання та напрямки пенсійного реформування в Україні;
вміти:
 самостійно аналізувати соціальні проблеми, а також розробляти пропозиції
щодо їх вирішення;
 користуватися нормативно-правовою базою та основними соціальними
стандартами;
 узагальнювати практику використання чинного законодавства та робити
відповідні висновки за результатами узагальнення;
 правильно застосовувати роз’яснення судових та інших органів у процесі
застосування норм права соціального забезпечення;
 проводити роз’яснення законодавства в сфері соціального забезпечення серед
населення.
 аналізувати чинне законодавство;
 застосовувати знання та вивчений матеріал у своїй професійній діяльності;
 правильно тлумачити і застосовувати норми законодавства на практиці при
вирішенні життєвих ситуацій;
 давати відповідні роз`яснення, консультації з питань соціального забезпечення.
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2. Структура навчальної дисципліни

Найменування
показників

Характеристика навчальної дисципліни
заочна форма навчання
(д/б та ксф)
Рік підготовки
І
Семестр
2

Загальна кількість годин –
60

Лекції
2
Семінарські
6
Практичні
Самостійна робота
52
Вид контролю
залік
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3. Структура залікового кредиту (тематичний план)
Кількість годин
заочна форма
у тому числі

Назви розділів і тем
всього
1

2

л
3

Тема 1. Поняття, сутність і
мета соціальної політики.

8

2

Тема 2. Основні моделі,
напрями
та
пріоритети
соціальної політики.

8

-

2

-

6

Тема 3. Нормативно-правове
забезпечення
соціальної
політики.

8

-

-

-

8

10

-

2

-

8

Тема 5. Соціальний захист
економічно
активного
населення.

8

-

-

-

8

Тема 6. Форми захисту
соціально
вразливих
категорій населення.

10

-

2

-

8

Тема 7. Сучасний стан і
проблеми пенсійної системи.

8

-

-

-

8

-

52

Тема 4. Система соціального
захисту людини.

сем.
4

п
5

с. р.
6

-

6

Залік
Усього годин

60

2

6
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4. Плани семінарських та практичних занять
4.1. Плани семінарських занять

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 2. Основні моделі, напрями та пріоритети соціальної політики
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття:
Цивілізація та соціальна політика: історія виникнення соціальної політики.
Соціальна політика та соціальна держава.
Роль держави у розвитку та реалізації завдань соціальної політики.
Типи соціальної політики.
Моделі соціальної політики.
Характеристика інститутів соціальної політики.
Механізм соціальної політики та його реалізація.
Обмеження соціальної політики.
Роль законодавчої та виконавчої влади у розробці і реалізації соціальної політики.

Тема 4. Система соціального захисту людини
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття:
1. Загальне поняття системи соціального забезпечення в Україні.
2. Поняття, предмет і метод права соціального забезпечення.
3. Система права соціального забезпечення.
4. Функції права соціального забезпечення.
5. Система державних допомог: її загальна характеристика.
6. Допомоги малозабезпеченим сім’ям.
7. Державні допомоги сім’ям з дітьми.
8. Допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
9. Державна допомога на поховання.
10. Порядок призначення і виплата державних соціальних допомог.
11. Соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію.

Тема 6. Форми захисту соціально вразливих категорій населення
Навчальний час – 2 год.
Питання до семінарського заняття:
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
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5. Завдання для самостійної роботи
5.1. Підготовка мультимедійних презентацій
Підготовити мультимедійну презентацію на одну із запропонованих нижче тем:
1. Глобалізм сучасної соціальної політики. Місце України в цьому процесі.
2. Формування середнього класу та його роль в українському суспільстві.
3. Роль соціального партнерства у вирішенні соціальних проблем. Світовий та
український досвід.
4. Молодь на ринку праці.
5. Гендерна політика і зайнятість.
6. Бідність і соціальна ізоляція.
7. Соціальні хвороби, спричинені бідністю.
8. Міжнародний досвід боротьби з бідністю.
9. Державні соціальні стандарти України.
10. Еволюція концепції людського розвитку.
11. Економічний та соціальний контексти людського розвитку.
12. Стан і рівень людського розвитку в Україні. Основні причини його зниження.
13. Сутність принципу соціальної справедливості. Світовий досвід.
14. Гендерна політика і соціальний захист.
15. Політика соціальної безпеки людини.
16. Вплив соціальних небезпек на розвиток держави і людини.
17. Історичні засади формування принципів соціального захисту. Досвід для України.
18. Відмінності між ризиком і соціальним ризиком.
19. Багаторівневі пенсійні системи.
20. Програми соціальних послуг.
21. Організація системи соціально-трудового моніторингу.
22. Безадресні соціальні допомоги.
23. Діяльність недержавних позабюджетних фондів, які проводять соціальну політику
та соціальний захист.
24. Модель зв’язків із громадськістю для соціальних служб.
25. Нормативно-правова база соціальної роботи.
26. Професіоналізм соціального працівника.
27. Зарубіжний досвід соціальної роботи.
28. Характеристика динаміки розмежування доходів і видатків бюджетів України.
29. Глобалізація соціальної політики.
30. Зміна концепції соціального захисту в період 2000- 2018 років.
31. Переваги та недоліки пострадянської системи соціальної політики.
32. Соціально-економічний розвиток і стан соціальної політики України.
33. Концептуальні засади сучасної соціальної політики України.
34. Державна політика доходів в Україні.
35. Соціальний моніторинг.
Загальні методичні рекомендації:
Мультимедійна презентація містить текстові матеріали, фотографії, малюнки,
слайд-шоу, звукове оформлення і дикторський супровід, аудіо та відеофрагменти і анімації.
1. При оформленні мультимедійної презентації необхідно дотримуватися єдиного
стилю подання інформації.
2. Всі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft PowerPoint
будь-якої версії в єдиному стилі.
3. Розмір файлу повинен бути не більш ніж 2Мб, кількість слайдів 10-15.
4. Має бути титульний, інформаційний та підсумковий слайди.
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5. Титульний слайд повинен відображати тему презентації і хто її виконав (прізвище,
ім'я, навчальна група, курс, факультет).
6. На підсумковому слайді вказується список використаних джерел та стислий
висновок роботи.
7. Формат слайдів. Параметри сторінки: - розмір слайдів - екран; орієнтація альбомна; ширина - 24 см.; висота - 18см.; нумерація слайдів з «1».
8. Формат видачі слайдів - «Презентація на екрані».
9. Оформлення слайдів: шрифти для використання: TimesNewRoman, Arial,
ArialNarrow. Не дозволяється змішувати різні типи шрифтів в одній презентації.
10. Написання: звичайний, курсив, напівжирний; колір і розмір шрифту має бути
підібраний так, щоб всі надписи чітко читати на обраному полі слайду.
10. У титульному і підсумковому слайді використання анімаційних об'єктів не
допускається.
11. Слайди не переповнювати текстом.
12. Використовувати прості слова та речення.
13. Вимоги до інформації: науковість, логічність, доступність, однозначність,
лаконічність, завершеність, достовірність, сучасність, достатність.
14. Недопустимість граматичних та інших помилок.
15. На одному слайді не рекомендується використовувати більш ніж З кольори: один для
фону (світлий), другий для заголовку, третій для тексту.
16. Таблична інформація вставляється до слайду як таблиця текстового процесора MS Word
або табличного процесора MS Excel. Але не слід використовувати таблиці з великою кількістю
даних.
17. Діаграми готуються з використанням майстра діаграм табличного процесора MS
Excel.
18. Надписи до ілюстрованого матеріалу повинні відповідати його змісту.
19. Файлу мультимедійної презентації надати ім'я та розширення ppt. Наприклад: Петренко
А. С- petrenko_as.ppt або as_petrenko.ppt
Примітка: у презентації розміщувати тільки оптимізовані (стислі) високої якості
зображення.
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5.2. Орієнтовні тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного
матеріалу
Загальні методичні поради:
Тестові завдання виконуються шляхом надання лише однієї правильної відповіді на
запропоноване питання. Декілька правильних відповідей на питання не допускається.
1. Соціальним захистом є?
a) комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на захист
добробуту кожного члена суспільства;
b) діяльність держави, спрямована на полегшення життя осіб, які потребують
соціального захисту;
c) сукупність нормативно-правових актів, які регулюють відносини, пов’язанні із
здійсненням соціальної допомоги.
2. Право соціального забезпечення – це?
a) сукупність нормативно-правових актів, які регулюють відносини, пов’язанні із
здійсненням соціальної допомоги;
b) система правових норм, які регулюють відносини стосовно забезпечення громадян
у старості, у разі непрацездатності, відносини материнства та дитинства, державної допомоги
окремій особі чи сім’ї, а також процедурні та процесуальні відносини;
c) це комплекс організаційно-правових та економічних заходів, спрямованих на
захист добробуту кожного члена суспільства.
3. Предметом права соціального забезпечення є?
a) майнові суспільні відносини;
b) управлінські та охоронні відносини;
c) всі відповіді вірні.
4. Що не є організаційно-правовими формами соціального захисту населення?
a) обов’язкове соціальне страхування;
b) обов’язкове страхування;
c) державна соціальна допомога.
5. Соціальним ризиком є:
a) це подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання
матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами України з
окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
b) це визначена законодавчо ймовірність настання матеріальної незабезпеченості в
результаті втрати заробітку або трудового доходу з об’єктивних, соціально значимих причин,
а також необхідності додаткових витрат;
c) це критична ситуація, внаслідок якої особа має можливість отримати соціальну
допомогу.
6. Структурними елементами соціального захисту є:
a) державний та спеціальний соціальний захист;
b) спеціальний та додатковий соціальний захист;
c) державний та недержавний соціальний захист.
7. Формами соціального захисту є:
a) соціальне страхування та фінансування за рахунок податкових надходжень;
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b) державна соціальна допомога та недержавне соціальне забезпечення;
c) соціальне страхування, фінансування за рахунок податкових надходжень.
8. Соціальним страхуванням є:
a) форма державного соціального забезпечення, яка базується на ідеї розподілу
ризику між застрахованими особами та взаємозалежності між внесками й обсягом
соціальних послуг (еквівалентність внескам);
b) надання матеріальної підтримки особам, які перебувають у скрутних матеріальних
умовах (при цьому відбувається перевірка ступеня нужденності), а також в інших випадках
соціального ризику;
c) недержавне соціальне забезпечення, що складається із соціальних виплат, котрі
здійснюються окремими роботодавцями.
9. Вкажіть, що із вказаного не входить до системи соціального захисту
населення?
a) соціальне забезпечення;
b) соціальні допомоги;
c) соціальні гарантії.
10. Базовим державним соціальним стандартом на основі якого визначаються
державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житловокомунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та
освіти є?
a) мінімальна заробітна плата;
b) прожитковий мінімум;
c) виплати за обов'язковим державним соціальним страхуванням.
11. До числа основних державних соціальних гарантій не включаються?
a) мінімальний розмір заробітної плати;
b) мінімальний розмір пенсії;
c) неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
12. Державна соціальна допомога - це …?
a) система заходів щодо надання за рахунок державного та комунального (місцевого)
бюджетів та інших програм матеріальної допомоги, здійснення соціального обслуговування
та утримання, встановлення пільг;
b) система державної підтримки населення, що надається за рахунок місцевого
бюджету;
c) види соціальних послуг і матеріального забезпечення.
13. Функціональне призначення системи соціального захисту – це …?
a) захист прав особи, коли її право на соціальний захист порушено;
b) захист населення;
c) захист населення від соціальних ризиків.
14. Соціальні послуги – це…?
a) комплекс
правових,
економічних,
психологічних,
освітніх,
медичних,
реабілітаційних та інших заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які
перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги з метою
поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до
повноцінного життя;
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b) надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту прав та
інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню
державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до
протиправних дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та
інтересів особи, інша правова допомога тощо);
c) задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової допомоги,
а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій.
15. Соціальна допомога у натуральній формі передбачена?
a) для оплати за користування житлом, комунальними послугами, на придбання
скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива;
b) надання соціальних послуг: за місцем проживання особи (вдома); у стаціонарних
інтернатних установах та закладах; в установах денного перебування; в установах та
закладах тимчасового або постійного перебування; у територіальних центрах соціального
обслуговування; в інших закладах соціальної підтримки (догляду);
c) безкоштовного забезпечення предметами першої необхідності – продуктами
харчування, ліками, засобами санітарії й особистої гігієни, засобами догляду за дітьми,
одягом, взуттям, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації.
16. До складу соціальної допомоги непрацездатним, а також малозабезпеченим
громадянам не входять?
a) надання матеріальної допомоги і пільг родинам, що виховують дітей;
b) обслуговування пенсіонерів, інвалідів, самотніх непрацездатних громадян у
будинках-інтернатах, територіальних центрах соціального обслуговування, а також
відділеннями соціальної допомоги на дому;
c) надання соціальних послуг у територіальних центрах соціального обслуговування
або в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
17. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків
середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю
тощо) жінки, але не менше?
a) 15 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для
працездатної особи із розрахунку на місяць;
b) 20 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для
працездатної особи із розрахунку на місяць;
c) 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для
працездатної особи із розрахунку на місяць.
18. У разі якщо особа, що отримує соціальні послуги, без поважних причин не
виконує вимоги їх одержання, суб’єкт, що надає соціальні послуги, виносить такій
особі?
a) письмове попередження про можливість відмови від надання соціальних послуг або
обмеження у їх наданні;
b) постанову про відмову у наданні соціальних послуг;
c) припис про відмову у наданні соціальних послуг.
19. У разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги,
непрацездатні члени сім'ї померлого мають право на встановлення надбавки до пенсії у
таких розмірах?
a) за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 60 відсотків;
b) за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 70 відсотків;
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c) за наявності одного непрацездатного члена сім'ї - 80 відсотків.
20. Нараховані суми пенсії за особливі заслуги, які з тих чи інших причин
своєчасно не були одержані пенсіонером, виплачуються за минулий час, але не більш
як?
a) за 6 місяців, що передували зверненню за їх одержанням;
b) за 1 рік, що передував зверненню за їх одержанням;
c) за 3 роки, що передували зверненню за їх одержанням.
21. Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються?
a) пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право на
отримання пенсійних виплат;
b) джерела формування коштів, що спрямовуються на пенсійне забезпечення;
c) усі відповіді вірні.
22. Непрацездатні громадяни крім пенсійних виплат із системи пенсійного
забезпечення мають право отримувати?
a) доплати, надбавки та підвищення до зазначених виплат, додаткову пенсію в порядку
та за рахунок коштів, визначених законодавством;
b) доплати, надбавки та субсидії, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів,
визначених законодавством;
c) доплати, надбавки та дотації, додаткову пенсію в порядку та за рахунок коштів,
визначених законодавством.
23. Участь застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування припиняється?
a) у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному
страхуванню, втратила статус застрахованої особи;
b) у разі відмови застрахованої особи від договору про добровільну участь у системі
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування припиняється;
c) у разі якщо застрахованій особі призначено пенсію і вона продовжує працювати.
24. Мінімальна пенсія це?
a) сума коштів, що визначається у розрахунку як добуток розміру мінімальної
заробітної плати і розміру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування;
b) грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати;
c) державна соціальна гарантія, розмір якої визначається законом України про «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
25. Систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні
становлять?
a) система недержавного пенсійного забезпечення та накопичувальна система
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
b) солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
c) вірної відповіді немає.
26. Платниками збору до Пенсійного фонду є?
a) суб'єкти підприємницької діяльності – юридичні та фізичні особи;
b) фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору (контракту);
c) всі відповіді вірні.
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27. Система пенсійного забезпечення в Україні складається з?
a) трьох рівнів;
b) двох рівнів
c) одного рівня.
28. Пенсійні виплати це?
a) система суспільно-економічних заходів, спрямованих на матеріальне забезпечення
населення від соціальних ризиків (хвороба, інвалідність, старість, втрата годувальника,
безробіття, нещасний випадок на виробництві тощо);
b) система соціальних заходів, яка передбачає сприяння, підтримку і послуги, що
надають соціальні служби окремим особам чи групам населення для подолання або
пом'якшення життєвих труднощів, підтримки їх соціального статусу та повноцінної
життєдіяльності;
c) грошові виплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або одноразової виплати.
29. В умовах розвинутої ринкової економіки існують такі напрямки соціальної
політики держави?
a) соціальне вирівнювання через розподіл доходів;
b) забезпечення соціальних гарантій за нормальних умов життя;
c) усі відповіді вірні.
30. Особливу роль у сфері соціальної політики ринкової економіки із соціальною
орієнтованістю відіграє розробка системи соціального захисту?
a) людей похилого віку, інвалідів, сім’ї, молоді;
b) економічно активного населення;
c) громадян, які втратили працездатність.
31. В державах з ринковою економікою можна виділити такі основні моделі
соціальної політики?
a) ліберальну, корпоративну і суспільну;
b) ліберальну, суспільну і державну;
c) корпоративну, суспільну і державну.
32. Весь комплекс заходів соціальної політики спрямовуватиметься на?
a) збереження, відтворення та переорієнтація трудового потенціалу продукуючої
праці;
b) запобігання прогресуючому розпаду соціальної сфери (охорони здоров’я, освіти,
культури, інших галузей сфери соціальної інфраструктури);
c) правильна відповідь відсутня.
33. Стратегічними цілями соціальної політики на державному рівні має бути?
a) досягнення відчутного поліпшення матеріального добробуту й умов життя людей;
b) забезпечення зайнятості населення, підвищення якості й конкурентоспроможності
робочої сили на рівні 90 відсотків усього працездатного населення країни;
c) усі відповіді вірні.
34. Соціальна політика уряду України у середньостроковій перспективі (до 2020
р.) передбачає такі напрями?
a) забезпечення ефективної зайнятості населення, підвищення якості і
конкурентоспроможності робочої сили;

16
b) подолання тенденції подальшого розшарування суспільства за рівнем доходів.
c) усі відповіді вірні.
35. Основним принципом американської моделі соціальної політики є?
a) відокремлення соціального захисту від вільного ринку й обмеження захисту лише
тих, хто не має інших доходів, крім соціальних виплат;
b) державне регулювання економіки, яке має чітко виражену соціальну спрямованість;
c) створення розвиненої системи соціального захисту на основі залучення коштів
держави та підприємців.
36. Шведська модель соціальної політики характеризується?
a) державним регулюванням економіки, яке має чітко виражену соціальну
спрямованість;
b) приблизно рівним розподілом витрат на соціальне забезпечення між державою та
приватним сектором, пасивною державною політика на ринку праці;
c) відокремленням соціального захисту від вільного ринку й обмеженням захисту
чітко визначених верств населення.
37. Для англосаксонської моделі соціальної політики характерним є?
a) створення розвиненої системи соціального захисту на основі залучення коштів
держави та підприємців;
b) відокремленням соціального захисту від вільного ринку й обмеженням захисту
чітко визначених верств населення;
c) приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та
приватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці.
38. Основними елементами моделі соціальної політик Японії є?
a) захист дитинства і створення належних умов для підвищення народжуваності;
b) суспільна взаємодопомога;
c) усі відповіді вірні.
39. До зайнятого населення не належать?
a) непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за особою
похилого віку, яка досягла 80-річного віку;
b) батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони
отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;
c) іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні і зайнятість яких
пов'язана із забезпеченням діяльності іноземних посольств і місій або виконанням своїх
професійних чи трудових обов'язків перед роботодавцем - нерезидентом.
40. Додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню мають наступні категорії
громадян?
a) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до
14 років;
b) особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх
замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;
c) молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або
альтернативної (невійськової) служби (протягом 12 місяців після закінчення або припинення
навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу.
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41. Основними напрямами державної політики у сфері зайнятості населення є?
a) сприяння підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності,
виду діяльності та господарювання у професійному розвитку працівників;
b) гарантування зайнятості громадян;
c) професійна перепідготовка та повернення безробітних до продуктивної зайнятості.
42. До заходів щодо сприяння зайнятості населення не належать?
a) стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих
місць та працевлаштування безробітних;
b) сприяння забезпеченню молоді першим робочим місцем та запровадження стимулів
для стажування на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, фізичних осіб, які застосовують найману
працю, молоді, яка навчається;
c) забезпечення участі безробітних у громадських роботах та інших роботах на
постійній основі.
43. Роботодавці мають право на застосування праці іноземців та осіб без
громадянства на території України на підставі?
a) дозволу, що видається територіальними органами центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
b) договору, що підписується між іноземцем (особою без громадянства) та
територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції;
c) міжнародного договору, ратифікованого Верховною Радою України.
44. Іноземний найманий працівник може суміщати роботу на посаді, з роботою на
посаді тимчасово відсутнього працівника, за умови, що суміщення триває не більше?
a) 30 календарних днів протягом календарного року;
b) 60 календарних днів протягом календарного року;
c) 90 календарних днів протягом календарного року.
45. Статусу безробітного може набути?
a) особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за
вислугу років), яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених
законодавством доходів, готова та здатна приступити до роботи;
b) особа з інвалідністю, яка досягла пенсійного віку та отримує пенсію по інвалідності;
c) особа, молодша 16-річного віку, яка працювала і була звільнена у зв'язку із
розірванням трудового договору на вимогу його батьків або інших осіб.
46. Допомога по частковому безробіттю не надається у разі, коли?
a) зупинення (скорочення) виробництва на підприємстві, що має невідворотний та
тимчасовий характер, триває не менше трьох місяців і не перевищує шести місяців, не
залежить від працівників та роботодавця, охопило не менш як 20 відсотків чисельності
працівників підприємства або цеху, дільниці, у яких скорочення робочого часу становить 30 і
більше відсотків на місяць;
b) зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників є
вимушеним, оскільки вичерпано всі можливі заходи запобігання йому, що підтверджується
узгодженим рішенням роботодавця та виборним органом профспілкової організації, з якою
укладено колективний договір, за результатами консультацій між ними.
c) працівник проходить альтернативну (невійськову) службу.
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47. Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця (крім випадку ліквідації
юридичної особи) є одноразове вивільнення протягом одного місяця?
a) 10 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від
20 до 100 працівників;
b) 15 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від
20 до 100 працівників;
c) 20 і більше працівників на підприємстві, в установі та організації з чисельністю від
20 до 100 працівників.
48. У разі провадження суб'єктом господарювання діяльності з надання послуг з
посередництва у працевлаштуванні за кордоном без наймання працівників для
подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця без отримання
відповідного дозволу стягується штраф?
a) у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент
виявлення порушення;
b) у двадцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на момент
виявлення порушення;
c) у двадцяти п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на
момент виявлення порушення.
49. За сферою застосування розрізняються такі види державних соціальних
стандартів і нормативів?
a) державні соціальні стандарти для визначення розмірів державних соціальних
гарантій у сфері виплат за обов'язковим державним соціальним страхуванням, права на
отримання інших видів соціальних виплат і державної соціальної допомоги та їхніх розмірів;
b) державні соціальні нормативи у сфері надання соціальних послуг для визначення
розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у складних
життєвих обставинах;
c) усі відповіді вірні.
50. Для оцінки рівня життя в регіоні, розроблення та реалізації регіональних
соціальних програм, визначення права на призначення соціальної допомоги, що
фінансується за рахунок місцевих бюджетів, органами місцевого самоврядування може
затверджуватися?
a) регіональний прожитковий мінімум;
b) місцевий прожитковий мінімум;
c) органи місцевого самоврядування не уповноважені затверджувати розмір
прожиткового мінімуму.
51. Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на
місяць на одну особу залежно від?
a) категорії економічно активного населення;
b) специфіки вразливих категорій населення;
c) правильна відповідь відсутня.
52. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів розроблений
для забезпечення?
a) визначених Конституцією України соціальних прав та державних соціальних
гарантій достатнього життєвого рівня для кожного громадянина;
b) нормативного встановлення найважливіших державних соціальних стандартів і
нормативів;
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c) диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення
нормативів соціального забезпечення.
53. Об'єктами класифікації за Державним класифікатором соціальних стандартів
і нормативів є державні соціальні стандарти і нормативи у сферах?
a) доходів та витрат населення;
b) житлово-комунального обслуговування та послуг теле-, радіомовлення;
c) соціальної роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей.
54. За рівнем задоволення соціальних потреб соціальні нормативи поділяються
на?
a) нормативи раціонального споживання;
b) нормативи мінімального споживання;
c) усі відповіді вірні.
55. Державні соціальні нормативи у сфері транспортного обслуговування та
зв'язку включають?
a) норми забезпечення транспортом загального користування;
b)
норми забезпеченості населення послугами зв'язку та встановлення
відповідних тарифів;
c) динаміку покращення якості транспортного обслуговування.
56. До державних соціальних нормативів у сфері забезпечення навчальними
закладами включаються?
a) перелік та обсяг послуг, що надаються державними і комунальними закладами
дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, у тому числі і на
платній основі;
b) нормативи граничного наповнювання класів, груп та співвідношення вихованців,
учнів, студентів і педагогічних працівників у навчальних закладах;
c) норми матеріального забезпечення навчальних закладів та додаткових видів
соціального і матеріального забезпечення учнів та педагогічних працівників.
57. До числа основних державних соціальних гарантій включаються?
a) мінімальний розмір пенсії за віком;
b) неоподатковуваний мінімум доходів громадян;
c) усі відповіді вірні.
58. Нормативи фінансування забезпечення державних соціальних гарантій
встановлюються?
a) щорічно під час прийняття Закону України про Державний бюджет України на
поточний рік;
b) щоквартально під час формування бюджетів соціальних фондів;
c) усі відповіді вірні.
59. Пенсійний фонд України це?
a) орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною
системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
b) центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління
солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;
c) орган законодавчої влади що здійснює керівництво та управління солідарною
системою загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.
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60. Основними завданнями Пенсійного фонду України є?
a) реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення та ведення
персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску;
b) керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування;
c) все вищезгадане.
61. Пенсія це?
a) пенсійна виплата, що здійснюється в разі досягнення застрахованою особою
пенсійного віку;
b) щомісячна пенсійна виплата в солідарній системі загальнообов'язкового державного
пенсійного страхування;
c) державна соціальна гарантія, розмір якої визначається законодавством України.
62. Солідарна система це?
a) система, за рахунок якої виплачуються базові пенсії;
b) система, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб;
c) система, що базується на засадах добровільної участі громадян у формуванні
пенсійних накопичень.
63. Недержавним пенсійним забезпеченням можуть займатися?
a) недержавні пенсійні фонди;
b) банки;
c) страхові компанії.
64. Громадяни України мають право на пенсійне забезпечення?
a) у зв’язку із втратою годувальника;
b) у зв’язку з інвалідністю;
c) вірним є все наведене.
65. Підставами для зміни або припинення надання соціальних послуг сім'ям,
дітям та молоді визнаються?
a) досягнення дітьми 18 років та молодими громадянами 33 років;
b) досягнення дітьми 18 років та молодими громадянами 35 років;
c) досягнення дітьми 18 років та молодими громадянами 37 років.
66. Покриття витрат на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України у вигляді?
a) субвенцій до місцевих бюджетів;
b) субсидій до місцевих бюджетів;
c) дотацій до місцевих бюджетів.
67. Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми,
розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги,
протягом?
a) 7 днів з дня звернення;
b) 10 днів з дня звернення;
c) 30 днів з дня звернення.
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68. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі?
a) 100 відсотків середньомісячного доходу жінки, але не менше 20 відсотків від
розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із
розрахунку на місяць;
b) 100 відсотків середньомісячного доходу жінки, але не менше 25 відсотків від
розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із
розрахунку на місяць;
c) 100 відсотків середньомісячного доходу жінки, але не менше 30 відсотків від
розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із
розрахунку на місяць.
69. На дітей з інвалідністю державна соціальна допомога призначається на
строк?
a) зазначений у медичному висновку, але не більш як по місяць досягнення дитиною з
інвалідністю 18-річного віку;
b) зазначений у медичному висновку, але не більш як по шість місяців досягнення
дитиною з інвалідністю 18-річного віку;
c) на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.
70. Особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, надаються
такі пільги?
a) надбавки до пенсій, які вони отримують, у розмірі 200 процентів мінімальної пенсії
за віком, фінансування яких здійснюється за рахунок Державного бюджету України;
b) першочергове безплатне особисте і безплатне членів їх сімей (дружини (чоловіка) і
малолітніх дітей) обслуговування в амбулаторно-поліклінічних закладах усіх типів та видів;
c) першочергове поліпшення житлових умов при наданні житла у будинках
державного, у тому числі відомчого, і громадського житлового фонду з наданням при цьому
додаткової жилої площі до 27 квадратних метрів.
71. Громадянами похилого віку визнаються особи, які?
a) досягли пенсійного віку, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного
віку залишилося не більш як шість місяців;
b) досягли пенсійного віку, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного
віку залишилося не більш як один рік;
c) досягли пенсійного віку, а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного
віку залишилося не більш як півтора року.
72. Закладами соціального захисту для бездомних осіб є?
a) будинок тимчасового перебування;
b) центр реінтеграції бездомних осіб;
c) гуртожитки та готелі житлового фонду соціального призначення.
73. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю і державна соціальна допомога на догляд призначаються?
a) особам з інвалідністю - на весь час інвалідності, встановленої органами медикосоціальної експертизи;
b) дитині померлого годувальника, яка навчається до закінчення нею навчального
закладу, але не довше ніж до досягнення 21 року;
c) дітям-сиротам - до досягнення 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
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74. Державна соціальна допомога на догляд не призначається?
a) особам, які одержують соціальні пенсії або надбавки до пенсії на догляд відповідно
до законодавства, що діяло раніше не залежно від кількості та видів підстав, за якими ці
пенсії або надбавки були призначені;
b) особам з інвалідністю, яким призначено відшкодування витрат на догляд;
c) правильна відповідь відсутня.
75. Натуральна соціальна допомога передбачається?
a) для оплати за користування житлом, комунальними послугами, на придбання
скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива;
b) у вигляді пенсій, соціальної допомоги (одноразових і періодичних), компенсаційних
виплат;
c) безкоштовного забезпечення предметами першої необхідності – продуктами
харчування, ліками, засобами санітарії й особистої гігієни, засобами догляду за дітьми,
одягом, взуттям, а також технічних і допоміжних засобів реабілітації.
7. Методи навчання та контролю
Під час освітнього процесу використовуються наступні методи навчання: словесні,
наочні, практичні, інноваційні. Методи контролю – усне та письмове опитування, практична
перевірка, тестовий контроль тощо.
8. Форми та методи контролю, критерії оцінювання результатів навчання
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача
вищої освіти при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів, є такі:

виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою програмою
навчальної дисципліни;

глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих нормативних та
доктринальних джерелах;

вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;

характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність,
послідовність тощо);

вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних
задач;

вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
8.1. Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на
практичних, семінарських та консультаціях, результати самостійної роботи осіб, що
навчаються) рекомендується проводити за критеріями:
Завдання, задачі, роботи (у % від кількості балів, виділених на завдання із
заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково або невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки методичного характеру;

60% - завдання виконано повністю, але невчасно, а відповідь містить суттєві
помилки у розрахунках або в методиці;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте відповідь містить окремі
несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
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8.2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру
(% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):

0% - завдання не виконано;

40% - завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;

60% - завдання виконано повністю і вчасно, висновки містять окремі недоліки,
судження особи, що навчається не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;

80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте висновки містять окремі
несуттєві недоліки несистемного характеру;

100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Форми поточного та підсумкового контролю
Для ефективної перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з
навчальної дисципліни використовують наступні методи контролю:
1) метод усного контролю;
2) метод письмового контролю;
3) метод тестового контролю;
4) метод програмованого контролю.
Для перевірки рівня засвоєння здобувачами знань, умінь і навичок з навчальної
дисципліни використовують наступні форми контролю:
1)
Поточний контроль успішності – це систематична перевірка знань
здобувачів, яка проводиться викладачем на поточних заняттях відповідно до розкладу та
відповідно до силабусу. Поточний контроль здійснюється на кожному занятті відповідно до
конкретних цілей теми з метою перевірити ступінь та якість засвоєння матеріалу, що
вивчається. В процесі поточного контролю оцінюється самостійна робота здобувачів щодо
повноти виконання завдань, рівня засвоєння навчальних матеріалів, оволодіння практичними
навичками аналітичної, дослідницької роботи та ін.
2)
Підсумковий контроль – контроль навчальних досягнень здобувачів з метою
оцінки якості освоєння ними програми навчальної дисципліни, що проводиться в період
проміжної атестації у формі заліку або іспиту. Мета підсумкового контролю – виявити
засвоєння навчальної дисципліни в цілому, розуміння навчального матеріалу, взаємозв'язок
змісту навчального матеріалу, логіку його засвоєння тощо.
8.3. Рейтингова система оцінювання результатів навчання
8.3.1. Нормативне підґрунтя встановлення рейтингу компетентності здобувачів
Нормативним підґрунтям встановлення рейтингу компетентності є Закон України
«Про вищу освіту». Відповідно до статті 50 Закону України «Про вищу освіту» формами
організації освітнього процесу є: 1) навчальні заняття; 2) самостійна робота; 3) практична
підготовка; 4) контрольні заходи.
Розподіл балів, з яких формується рейтинг компетентності здобувача, відбувається
між поточним контролем (60 балів) та підсумковим контролем (40 балів).
8.3.2. Рейтинг компетентності здобувачів з навчальної дисципліни
Рейтинг компетентності з навчальної дисципліни, що забезпечуються кафедрою
включає рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та самостійна
робота) та рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи). Що
відповідає пропорції за 100-бальною шкалою.
Якщо здобувач виявляє бажання займатися науковою роботою то йому додатково до
підсумкового рейтингу компетентності з дисципліни можуть бути зараховані бали наукової
роботи. У разі зарахування додаткових балів за результатами наукової роботи загальний
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рейтинг компетентності здобувача з навчальної дисципліни не може перевищувати 100
балів1.
Якщо сумарний рейтинг компетентності здобувача складає менше 60 балів він
вважається таким, що має академічну заборгованість.
8.3.2.1. Рейтинг з навчальної роботи здобувача
Відповідно до структури навчального плану навчальна робота складається з
аудиторної роботи (лекційні, семінарські, практичні заняття) і самостійної роботи.
Оцінювання компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни
здійснюється шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне навчальне заняття та
виставлення балів від 2 до 5 (табл. 1).
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий
контроль
залік

Max 60%

Мах 40%

Таблиця 1
Підсумкова кількість
балів
Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 7.
Самостійна робота
Важливо пам’ятати, що бали це не число, що отримуються в результаті вимірювань і
обчислень, а приписане оціночне судження. Виставляючи бали, науково-педагогічний
працівник має їх обґрунтувати, керуючись логікою та існуючими критеріями (табл. 2).
Таблиця 2
Характеристика оцінювання рівня компетентності здобувача
Бали
Критерій оцінювання компетентності
Незадовільний рівень компетентності. У здобувача відсутні знання
навчального матеріалу або він відмовляється відповідати на запитання,
передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. Здобувач має
2
2
фрагментарні знання, що базуються на попередньому досвіді. Не здатен
формулювати визначення понять, класифікаційні критерії та тлумачити їхній
зміст. Не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.
Достатній рівень компетентності. Здобувач має базові знання з
навчальної дисципліни. Формулює юридичні поняття, класифікаційні критерії,
але допускає інтерпретаційні помилки. Може виокремити ознаки явища та їх
охарактеризувати (риси, властивості, аспекти). Відповідь надається за одним
3
джерелом навчальної літератури. При відтворенні знань застосовує
репродуктивний тип мислення, відсутнє системне викладення навчального
матеріалу. Не вміє доказово обґрунтовувати свої судження, допускає неточності
при використанні знань для вирішення практичних завдань.
Добрий рівень компетентності. Здобувач має ґрунтовні знання
навчального матеріалу, але під час відповіді допускає незначні помилки.
4
Володіє категоріально-понятійним апаратом та здатен використовувати знання
1

Тобто даний рейтинг є додатковим і у разі перевищення 100 бальної шкали зменшується на ту кількість
балів які її перевищують. Наприклад, рейтинг компетентності з навчальної роботи (аудиторна робота та
самостійна робота) – 55 балів, рейтинг компетентності з підсумкового контролю (контрольні заходи) – 35
балів, рейтингові бали за наукову роботу – 20 балів, сума 55+35+20=110, загальний рейтинг компетентності
здобувача вищої освіти - 100 балів.
2
Здобувачу слід пам’ятати, що отримання зазначеного балу негативно впливає на загальний рейтинг
компетентності і може привести до академічної заборгованості.
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для вирішення практичних завдань. Може охарактеризувати склад (зміст) явища
(або внутрішню побудову явища) та його елементів. Може обґрунтувати
призначення явища, яке конкретизується у його функціях (напрямках впливу на
інші явища). Може навести подібність та відмінність з іншими спорідненими та
протилежними явищами. Відповідь надається за декількома джерелами
навчальної літератури, з посиланням на нормативно-правові акти та наведенням
прикладів. При відтворенні знань застосовує продуктивний тип мислення.
Відмінний рівень компетентності. Здобувач має системні знання
глибоко і повно засвоїв увесь навчальний матеріал, в якому легко орієнтується,
володіє категоріально-понятійним апаратом, вміє пов’язувати теорію з
практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обґрунтовувати
свої судження. Може навести особливості інтерпретації правових явищ в різних
теоріях, загальне та відмінне в різних позиціях вчених, як в національному так і
в міжнародному та європейському праві (в межах часу, предмету, простору).
5
Здатен обґрунтувати перспективи розвитку правових явищ в Україні. Відповідь
надається на основі знань державних програм, концепцій, проектів нормативноправових актів, а також наукових досліджень вітчизняних та закордонних
вчених. Даний рівень компетентності передбачає грамотний, логічний виклад
відповіді (як в усній, так і в письмовій формі), якісне зовнішнє оформлення.
При відтворенні знань застосовує евристичний тип мислення.
Рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача з дисципліни, визначається
шляхом встановлення середньоарифметичного балу здобувача, отриманого на семінарських
та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та самостійної роботи
протягом опанування навчальної дисципліни та помноженого на коефіцієнт К1 (К1=60:5=12)
з округленням результату до цілого числа.
Середній бал здобувача визначається шляхом додавання усіх балів отриманих на
семінарських та практичних заняттях з урахуванням роботи на лекційних заняттях та
самостійної роботи протягом опанування навчальної дисципліни, поділених на кількість
відповідей здобувача з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)3. При
визначені середнього балу здобувача необхідною умовою його зарахування є те, що відповідні
бали мають бути отриманні здобувачем не менше як на 50% занять з навчальної роботи. У
разі не виконання зазначеної умови або коли середньоарифметичний бал здобувача менший
2,5 здобувач вважається таким, що має академічну заборгованість яку зобов’язаний
ліквідувати шляхом відпрацювання тем програми навчальної дисципліни з яких не має
відповідних балів.
8.3.2.2. Рейтинг з підсумкового контролю здобувачів
Відповідно до навчального плану підсумковий контроль із навчальної дисципліни
«Соціальна політика та основи соціального захисту», що забезпечуються кафедрою
передбачений у формі заліку для заочної форм навчання.
Підсумковий контроль із перевірки компетентності з навчальних дисциплін, що
забезпечуються кафедрою складається письмово або усно за білетами підсумкового
контролю які пропонуються здобувачу. Максимальна кількість балів з підсумкового
контролю здобувачів становить 40 балів.

3

Наприклад, з дисципліни навчальним планом передбачено 5 семінарських та практичних занять. Для
того щоб не мати академічної заборгованості здобувач має відповідати більше ніж на 50% занять тобто на 3
парах. Отже, виконуючи зазначену вимогу він працював на першому занятті і отримав 3 бали, на другому
занятті він не підготувався і отримав 2 бали (які в подальшому пересклав на 4), на третьому занятті здобувач
був відсутній з поважної причини, отримав «Н», яку в подальшому пересклав на 3 бали, на останньому – 4 бали.
Середньоарифметичний бал складає загальна сума балів поділена на кількість оцінок (3+2+4+3+4)÷5=3,2.
Відповідно рейтинг компетентності з навчальної роботи здобувача буде 3, 2 × 12 = 38, 4 ≈ 38.
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Кількість білетів підсумкового контролю має перевищувати кількість здобувачів у
навчальній групі не менше ніж на 5 одиниць. Кількість питань в білеті підсумкового
контролю з навчальних дисциплін визначається кафедрою з урахуванням специфіки
дисципліни4.
Оцінювання компетентності здобувача під час підсумкового контролю здійснюється
шляхом встановлення відповідного рівня знань за кожне питання. Виставляючи рівень
компетентності, науково-педагогічний працівник має його обґрунтувати, керуючись логікою
та існуючими критеріями (табл. 2).
Рейтинг компетентності з підсумкового контролю здобувача визначається шляхом
встановлення середньоарифметичного балу здобувача отриманого за кожне питання білету
підсумкового контролю помножене на коефіцієнт К2 (К2=40:5=8) з округленням результату
до цілого числа.
Середньоарифметичний бал здобувача з підсумкового контролю визначається шляхом
додавання усіх балів отриманих за кожне питання білету підсумкового контролю поділених
на кількість питань білету з округленням результату до десятих (наприклад 3,8 або 4,5)5.
8.3.3. Рейтинг наукової роботи здобувача
За результатами семестрової наукової роботи здобувача його рейтинг компетентності
з дисципліни може бути підвищений з урахуванням рівнів результативності такої роботи.
Рейтингові бали за наукову роботу здобувачів нараховуються з урахуванням рівнів
результативності цієї роботи. Відповідні значення рівнів та додаткові бали визначаються
згідно з таблицею (табл. 3).
Таблиця 3
Характеристика оцінювання рівня творчих досягнень здобувача
Рівень результативності
Результати творчої роботи здобувача
та додаткові бали
Стаття у факультетському (інститутському) збірнику, призове
місце на конкурсі наукових робіт здобувачів (здобувачів, студентів) І рівень, факультетський
факультету (інституту), приз за експонат на виставці здобувачських (інститутський)
(студентських) робіт, доповідь на факультетській (інститутській) – 5 балів
науковій конференції та ін.
Ті ж досягнення на заходах академічного рівня, прийняття до ІІ рівень, академічний
розгляду заявки на патент та ін.
– 10 балів
Ті ж досягнення на заходах міжвузівського рівня чи МОН, МВС
III рівень, міністерський,
декілька досягнень ІІ рівня, участь у республіканських виставках,
міжвузівський
національних олімпіадах, отримання державного патенту, заявка на
– 15 балів
закордонне патентування.
Статті в міжнародних збірниках та журналах, доповіді на
міжнародних конференціях і семінарах, участь у міжнародних IV рівень, міжнародний
олімпіадах, конкурсах та виставках, отримання закордонного – 20 балів
патенту.
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Наприклад, два теоретичних питання, одне практичне, одне питання з переліку питань що виноситься на
самостійну роботу.
5
Наприклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за
друге 4 бали, за трете 5 балів, за четверте 2 бали. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю
за результатами складання екзамену буде ((3+4+5+2)÷4)×8 = 28. Або інший приклад, здобувач відповідаючи на
білет підсумкового контролю за перше питання отримав 3 бали, за друге 4 бали, за трете 5 балів. Відповідно
його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену буде ((3+4+5)÷3)×8 = 32.
Або ще приклад, здобувач відповідаючи на білет підсумкового контролю за перше питання отримав 4 бали, за
друге 5 балів. Відповідно його загальний рейтинг з підсумкового контролю за результатами складання екзамену
буде ((4+5)÷2)×8 = 36.
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8.4. Фіксація результатів компетентності здобувача
Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 4).
Таблиця 4
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Оцінка в
балах

Оцінка за національною
шкалою

Оцінка

Пояснення

90-100

відмінно

А

відмінне виконання

85-89
75-84
66-74

добре
задовільно

B
C
D
E

незадовільно

Fx
F

вище середнього рівня
загалом хороша робота
непогано
виконання
відповідає
мінімальним критеріям
необхідне перескладання
необхідне повторне вивчення
курсу

60-65
35-59
1-34

9. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких
передбачає дисципліна та з урахуванням дистанцій
9.1. Під час проведення занять в очному (offline) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
інтерактивні, мультимедійні проектори, комп’ютери, планшети, інтерактивна
дошка.
9.2. Під час проведення занять в змішаний (blended) режимі використовуються
наступні засоби програмного забезпечення:
доступ до дистанційних навчальних курсів дисциплін на офіційному вебпорталі
НАВС через мережу Інтернет.
9.3 Під час проведення занять без очної складової в дистанційному режимі (online) за вибором викладача використовується:
програмне забезпечення через мережу Інтернет.
10. Перелік питань для підсумкового контролю з навчальної дисципліни
Перелік контрольних питань формується відповідно до структури програми
навчальної дисципліни і містить наступні питання:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Україні.

Поняття і сутність соціальної політики.
Мета і завдання соціальної політики.
Умови реалізації соціальної політики. Принципи реалізації соціальної політики
Характеристика моделей соціальної політики в різних країнах.
Соціальна політика як чинник розвитку суспільних соціальних відносин.
Сучасний стан нормативно-правового забезпечення соціальної політики в
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7.
Сучасні шляхи реформування соціальної політики України.
8.
Характеристика основних чинних законодавчих нормативних актів, що
регулюють соціальні відносини.
9.
Соціальні відносини як пріоритетна складова соціальної політики.
10. Соціальна структура суспільства і соціальна політика.
11. Поняття соціального захисту і соціальної безпеки.
12. Система соціального захисту в Україні. Основні поняття соціального
страхування.
13. Соціальна сфера як економічна категорія .
14. Соціально-економічні індикатори рівня життя населення України.
15. Соціально-економічні індикатори якості життя українського суспільства.
16. Соціальна відповідальність бізнесу.
17. Соціальна відповідальність держави Україна.
18. Соціальна відповідальність особистості.
19. Ринок соціальних послуг України.
20. Пріоритетні національні проекти в галузі соціальної політики.
21. Соціальне партнерство як принцип соціальної політики.
22. Державні фінансові зобов’язання соціального характеру.
23. Державні позабюджетні фонди соціальної спрямованості.
24. Гендерні аспекти соціальної політики.
25. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні. Види соціального страхування.
26. Основні принципи регулювання ринку праці. Методи регулювання ринку
праці.
27. Бідність як соціально-історичне явище.
28. Сутність і завдання соціальної допомоги.
29. Адресність соціальної допомоги. Основні характеристики соціальної допомоги.
30. Особливості пенсійної реформи в Україні.
31. Соціальні права мігрантів, біженців та вимушених переселенців.
32. Соціальні проблеми осіб похилого віку та шляхи їх вирішення.
33. Правові засади й основні складові соціального захисту інвалідів в Україні.
34. Організаційні та правові аспекти соціального захисту інвалідів.
35. Молодь та її соціальні проблеми.
36. Соціальна робота з безпритульними.
37. Соціальна робота з неповнолітніми.
38. Обов’язкове соціальне страхування.
39. Критерії та показники бідності. Групи ризику за критерієм бідності.
40. Шляхи подолання (пом'якшення) бідності.
41. Ринок праці, зайняте та активне населення.
42. Сутність безробіття та його види.
43. Проблеми інформаційного забезпечення реалізації соціальної політики.
44. Молодь як особлива група суспільства, її властивості.
45. Державна молодіжна політика в Україні, її завдання.
46. Концепція державної молодіжної політики в Україні, шляхи її реалізації.
47. Правові аспекти захисту трудових прав громадян.
48. Підстави і умови державної соціальної допомоги при тимчасовій
непрацездатності.
49. Підстави і умови державної соціальної допомоги в разі настання безробіття.
50. Підстави і умови державної соціальної допомоги при народженні дитини.
51. Система права соціального забезпечення як галузі права і науки права.
52. Підстави і умови державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
53. Підстави і умови державної соціальної допомоги одиноким непрацездатним
громадянам.
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54. Підстави і умови державної соціальної допомоги в разі смерті громадянина.
55. Поняття і умови державної соціальної допомоги непрацездатним громадянам.
56. Умови виникнення права на пенсію при втраті годувальника. Порядок
призначення, розмір і надбавки до пенсії при втраті годувальника.
57. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.
58. Пенсійний фонд України і його органи по соціальному забезпеченню.
59. Поняття і суб’єкти пенсійних правовідносин. Об’єкти і зміст пенсійних
правовідносин.
60. Підстави виникнення, змінення і припинення пенсійних правовідносин.
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