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Консультативна допомога кафедри
Очні консультації: з 14.00 до 16.30 відповідно до графіка чергувань науковопедагогічних працівників кафедри.
Online-консультації: за допомогою електронної пошти (k008@naiau.kiev.uа),
месенджерів і платформи Zооm, Пн-Пт з 9:00 до 16:00.
1. Коротка анотація до навчальної дисципліни
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
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зберігають своє науково-практичне значення під час аналізу та розробки сучасного
праворозуміння.
Формами навчання є лекції (відеолекції), практичні, семінарські заняття (аудиторно
або в режимі он-лайн, з використанням відео-конференції, за допомогою Skype, Zoom, інших
освітніх веб-технологій, інтерактивних електронних курсів, блогів, чатів, форумів тощо).
Ключовими питаннями, що підлягають вивченню, є такі: поняття соціальної політики
та її зв’язок з економічною політикою. Об’єкти, предмет, мета і завдання соціальної
політики. Суб’єкти, об’єкти, принципи та механізми реалізації соціальної політики. Моделі
соціальної політики в сучасній Україні. Соціальне партнерство. Класифікація соціальних
нормативів. Мінімальна заробітна плата та пенсія. Базовий державний соціальний стандарт –
прожитковий мінімум. Соціальне забезпечення і соціальний захист. Об’єкти і суб’єкти
соціального захисту. Економічно активне населення. Державна молодіжна політика.
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. Принципи пенсійного забезпечення.
2. Мета та цілі навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна політика та основи
соціального захисту» є надання здобувачам вищої освіти знань у сфері соціальної політики та
соціального захисту, що має розглядатися як умова становлення професійної культури
досягнення всебічного глибокого розуміння здобувачами вищої освіти природи і суті
соціальних відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів
із всебічним знанням принципів та механізму реалізації соціальної політики.
Основними цілями вивчення дисципліни «Соціальна політика та основи соціального
захисту» є формування у здобувачів вищої освіти системи науково-теоретичних та практичних
знань, ознайомлення з основними положеннями чинного законодавства України, формування
уміння користуватися відповідними нормативними актами, розкриття змісту основних категорій
та інститутів, вироблення уміння вирішувати конкретні практичні питання, пов’язані із
застосуванням норм державних соціальних стандартів.
3. Формат навчальної дисципліни.
Навчальна дисципліна проводиться в очній (offline) та змішаній (blended) формах
відповідно до структури освітнього процесу, тематичного плану та розкладу занять.
4. Результати навчання
Результати вивчення дисципліни деталізують програмні результати навчання,
передбачені відповідним стандартом вищої освіти України, що забезпечує здобувачам вищої
освіти набуття необхідних компетентностей.
Здобувачі вищої освіти 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 людей та
Загальні компетентності
рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально
відповідально та свідомо.
ЗК03. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та
використовувати сучасні комунікаційні технології.
Спеціальні
(фахові, ФК01. Здатність налагоджувати соціальну взаємодію,
Інтегральна
компетентність
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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.

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.
5. Обсяг навчальної дисципліни (заочна)
Загальна кількість годин
2 години
6 годин
52 години

Вид заняття
Лекції
семінарські заняття
самостійна робота

6. Ознаки навчальної дисципліни:
Рік
викладання

семестр

спеціальність

2020-2021
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Публічне
управління та
адміністрування

рік навчання
здобувачів
вищої освіти
І

Нормативний/
вибірковий
Нормативний (Н)
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7. 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.
8. Технічне та програмне забезпечення/обладнання.
наявні
технічні
та
комп’ютерні
З боку здобувачів вищої освіти:
пристрої з можливістю роботи в мережі
Internet.
наявні технічні та комп’ютерні
З
боку
науково-педагогічних
пристрої з можливістю роботи в мережі
працівників та навчального закладу:
Internet, використання доступних освітніх онлайн платформ, відповідне навчальнометодичне забезпечення (навчальна та
робоча програма навчальної дисципліни
«Соціальна політика та основи соціального
захисту»,
плани-конспекти
проведення
занять, методичні розробки організації
самостійної та роботи здобувачів вищої
освіти, тестові завдання для проведення
поточного та підсумкового контролю
засвоєння теоретичних знань, тощо.
9. Політики курсу.
Досягається за допомогою наступних складових:
1) здобувач вищої освіти має погодитися на дотримування принципів академічної
доброчесності;
2) самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового
контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога
застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
3) посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень,
відомостей;
4) надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації;
5) засвоєння тем пропущених лекційних занять здійснюється шляхом відпрацювання
здобувачем вищої освіти (співбесіда, реферат, презентація, доповідь тощо). Пропущені
практичні та (або) семінарські заняття, незалежно від причини пропуску, та незадовільні
оцінки здобувач вищої освіти відпрацьовує науково-педагогічному працівникові згідно з
графіком консультацій до складання підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у
журналі групи.

5

Вид
навчальног
о заняття

Необхідне
обладнання

Ресурси в
інтернеті,
література

Права та обов’язки
здобувачів під час
проведення
навчального заняття

Перелік необхідних
завдань, які мають
виконати здобувачі
на занятті

Тема 1. Поняття, сутність і
мета соціальної політики. (8
год.)
Соціальна політика як важлива
складова внутрішньої політики
держави,
її
зв’язок
з
економічною
політикою.
Об’єкти, предмет, мета і
завдання соціальної політики.
Суб’єкти, об’єкти, принципи
та
механізми
реалізації
соціальної політики. Роль
держави в реалізації соціальної
політики. Генезис соціальної
держави (історичний аспект).
Взаємозв’язок
дисципліни
«Соціальна
політика»
з
іншими науками. Соціальна
політика
і
соціальна
справедливість.
Соціальне партнерство та його
роль у вирішенні соціальних
проблем.

Лекція (2
год.).,
самостійна
робота (6
год.)

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Опрацювати
лекційний матеріал,

Тема 2. Основні моделі,
напрями та пріоритети
соціальної політики (8 год.)
Соціальна політика у ринковій
системі.
Характеристика
моделей соціальної політики в
країнах з розвинутою ринковою
економікою.
Відмінності
між
різними
стратегіями
соціальної
політики та виокремлення
відповідних
моделей
у
сучасних процесах розвитку та
змін, прогнозування майбутніх
процесів у цій сфері. Проблема
реформування
моделі
соціальної політики в сучасній
Україні.
Криза
держави
загального добробуту в умовах
глобальної економіки.
Проблема
вибору
моделі
соціальної політики в Україні.
Стратегії, цілі й пріоритети в
соціальній політиці України в
ринковій економіці.
Питання до заняття:
1. Цивілізація та соціальна
політика: історія виникнення
соціальної політики.
2. Соціальна
політика
та
соціальна держава.
3. Роль держави у розвитку та
реалізації завдань соціальної
політики.
4. Типи соціальної політики.
5. Моделі соціальної політики.
6. Характеристика інститутів
соціальної політики.
7. Механізм
соціальної
політики та його реалізація.
8. Обмеження
соціальної
політики.
9. Роль
законодавчої
та
виконавчої влади у розробці і
реалізації соціальної політики.

Семінарсь
ке заняття
(2 год.),
самостійна
робота (6
год.)

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготуватися
до
семінарського
заняття. Підготовка
до
занять
буде
дієвою,
якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.

Бал
(оцін
ки)

5

Примітки

10. Схема навчальної дисципліни
Тема заняття, кількість годин
план заняття, тези
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Тема 4. Система соціального
захисту людини (10 год.)
Сутність категорій «соціальне
забезпечення» і «соціальний
захист».
Необхідність
соціального
захисту в умовах ринкової
економіки. Соціальний захист
як
важлива
складова
соціальної
політики.
Соціальний захист, соціальна
справедливість і соціальна
безпека.
Об’єкти і суб’єкти соціального
захисту. Принципи, на яких
будується система соціального
захисту
в
соціальноорієнтованій
ринковій
економіці.
Характеристика
основних
складових
соціального захисту населення.
Пріоритетні
напрямки
соціального
захисту:
удосконалення
макроекономічних умов для
матеріального
самозабезпечення працюючих;
створення системи соціального
страхування;
забезпечення
ефективної
зайнятості;
співіснування
і
взаємодоповнення
систем
соціального
страхування;
удосконалення
державної
соціальної допомоги; розвиток
суспільної
благодійності;
здійснення реформи заробітної
плати з метою підвищення
ціни робочої сили і створення
надійного
мотиваційного
механізму; розвиток соціальної
сфери тощо.
Урахування
інтересів
специфічних груп населення в
реалізації соціального захисту.
Вдосконалення
організації
соціального захисту населення.
Пріоритетні напрямки і заходи
соціального захисту населення
на сучасному етапі розвитку
економіки України. Розвиток
соціального захисту в Україні з
урахуванням
зарубіжного
досвіду.
Питання до 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.

Семінарсь
ке заняття
(2 год.),
самостійна
робота (8
год.)

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготуватися
до
семінарського
заняття. Підготовка
до
занять
буде
дієвою,
якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.
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11. Соціальні
допомоги
особам, які не мають права на
пенсію.
Тема 6. Форми захисту
соціально
вразливих
категорій населення (10 год.)
Захист соціально вразливих
категорій
населення
як
пріоритетний
напрямок
соціальної
політики
і
соціального
захисту.
Диференційований
підхід
щодо вибору форм і заходів
підтримки і захисту соціально
вразливих категорій населення.
Державна молодіжна політика.
Гарантії соціального захисту
молодих громадян. Структура і
завдання соціальної служби
для молоді.
Державна допомога сім’ям з
дітьми та її види. Форми
соціального
захисту
багатодітних
матерів
та
неповних сімей. Специфічні
правові гарантії соціального
захисту окремих соціально
вразливих верств населення.
Поняття інвалідності та її види.
Правові засади і основні
складові соціального захисту
інвалідів.
Пенсійне
забезпечення
інвалідів.
Гарантії
працевлаштування
інвалідів.
Діюча
система
квотування робочих місць.
Розвиток
нетрадиційних,
гнучких
форм
зайнятості
інвалідів. Соціально-побутові
заходи та медико-соціальні
аспекти захисту інвалідів.
Реабілітаційні
програми
і
заходи
щодо
активізації
життєдіяльності
інвалідів.
Актуальні проблеми посилення
захисту і соціально-трудової
реабілітації інвалідів та шляхи
їх вирішення.
Оцінка сучасного стану та
пріоритетні
напрямки
вдосконалення форм захисту
соціально вразливих верств
населення.
Питання до 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

Семінарсь
ке заняття
(2 год.),
самостійна
робота (8
год.)

ноутбук,
проектор

1*

Отримувати
якісні
освітні послуги;
справедливе
та
об’єктивне
ставлення;
виконувати вимоги
освітньої програми
навчальної
дисципліни поважати
гідність,
права,
свободи та законні
інтереси
всіх
учасників освітнього
процесу,
дотримуватися
етичних норм,
тощо

Підготуватися
до
семінарського
заняття. Підготовка
до
занять
буде
дієвою,
якщо
здобувач
творчо
підійде до вивчення
рекомендованих
джерел, дасть їм
критичний
аналіз,
висловить
власну
думку, обґрунтує її
прикладами з судової
практики.
До
семінарського
заняття
здобувач
повинен підготувати
короткі виступи з
кожного
контрольного
питання теми.
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11. Система оцінювання та вимоги
Загальна система оцінювання
навчальної дисципліни

Вимоги до письмової роботи (за
умови наявності)

Семінарські заняття

Участь
в
роботі
впродовж
семестру/екзамен – 60/40, тобто 100 бальна
за семестр:
«відмінно» – здобувач демонструє
повні і глибокі знання навчального
матеріалу, достовірний рівень розвитку
умінь та навичок, правильне й обґрунтоване
формулювання
практичних
висновків,
наводить повний обґрунтований розв’язок
прикладів та задач, аналізує причиннонаслідкові
зв’язки;
вільно
володіє
науковими термінами;
«добре» – здобувач демонструє повні
знання навчального матеріалу, але допускає
незначні пропуски фактичного матеріалу,
вміє застосувати його до розв’язання
конкретних прикладів та задач, у деяких
випадках нечітко формулює загалом
правильні відповіді, допускає окремі
несуттєві помилки та неточності розв‘язках;
«задовільно» – здобувач володіє
більшою частиною фактичного матеріалу,
але викладає його не досить послідовно і
логічно, допускає істотні пропуски у
відповіді, не завжди вміє правильно
застосувати набуті знання до розв’язання
конкретних прикладів та задач, нечітко, а
інколи й невірно формулює основні
твердження та причинно-наслідкові зв’язки;
«незадовільно» – здобувач не володіє
достатнім рівнем необхідних знань, умінь,
навичок, науковими термінами
Написання рефератів, доповідей,
презентацій, тощо здійснюється відповідно
до запропонованої тематики викладачем, з
урахуванням
програми
навчальної
дисципліни.
Під час проведення семінарів
здобувачі працюють у такому форматі:
1)
викладач оголошує вступну промову,
перевіряє наявність здобувачів та оголошує
навчальні питання заняття;
2)
надається можливість оголошення
доповідей, рефератів, презентацій тощо;
3)
здобувачі відповідають на навчальні
питання (практичні завдання), після
кожного з них інші здобувачі вносять свої
пропозиції та доповнення, а також задають
додаткові запитання;
4)
викладач
підводить
підсумки,
відповідає
на запитання здобувачів,
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оголошує оцінки та оголошує тему та
завдання наступного заняття.
Відсутність
невідпрацьованих
пропусків занять та незадовільних оцінок, а
також наявність більше 50% оцінок на
аудиторних заняттях.

Умови допуску до підсумкового
контролю

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).
Таблиця 1
Аудиторна робота
(поточне накопичення балів)

Підсумковий контроль Підсумкова кількість балів
залік
Мах 40%

Max 60%

Мах 100%

Тема 1. Тема 2. Тема 3. … Тема 7.
Самостійна робота

Для занесення результатів компетентності здобувача у відомість обліку успішності,
залікову книжку здобувача використовується таблиця співвідношення між рейтингом
здобувача та ECTS оцінками (табл. 2).
Таблиця 2
Шкала оцінювання
Оцінка в
балах
90-100
85-89
75-84
66-74
60-65

Оцінка

Пояснення

відмінно

А

відмінне виконання

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

35-59
1-34

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною
шкалою
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