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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО  - ПРАВОВІ ФОРМИ 

 
Лекція 1. Соціальний захист населення як система: поняття та види.  

1.1.Політичні, економічні, ідеологічні та морально-психологічні чинники формування 

системи соціального захисту населення.  

1.2.Принципи та функції системи соціального захисту населення.  

1.3.Організаційно – правові форми соціального захисту населення.  

1.4.Моделі соціального захисту населення, їх характеристика.  

Лекція 2. Органи соціального захисту населення як соціальна організація: ознаки 

організації та її характеристика. 

2.1.Соціальна організація: поняття та характеристики організацій.  

2.2.Внутрішнє та зовнішнє середовище організації.  

2.3.Організаційні моделі функціонування органів соціального захисту населення.  

2.4.Наукова організація праці в системі діяльності органів соціального захисту населення.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

ОРГАНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: ВИДИ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.  

 

Лекція 3. Управління соціальним захистом населення. 

3.1.Державне управління соціальним захистом населення: зміст категорії та функції. 

3.2.Ограни соціального захисту населення на місцях, види та їх характеристика. 

3.3.Структура та функції органів соціального захисту населення.  

3.4.Принципи та основні завдання діяльності органів соціального захисту населення. 

3.5.Опікунська рада управління соціального захисту населення та її роль в системі 

соціального захисту населення.  

3.6.Структура міських цільових програм. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. 

ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В СИСТЕМІ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РИЗИКІВ. 

 

Лекція 4. Соціальне страхування: поняття та організаційно-правові форми. 

4.1.Соціальне страхування: сутність поняття та характеристика.  

4.2.Правові відносини в системі соціального страхування населення.  

4.3.Принципи та методи соціального страхування населення.  

 

Лекція 5. Соціальне забезпечення: поняття та організаційно-правові форми. 

5.1.Соціальне забезпечення: сутність поняття та основні ознаки.  

5.2.Правові відносини в системі соціального забезпечення населення.  



5.3.Принципи та функції соціального забезпечення населення.  

5.4.Пенсійна система: основні елементи та їх характеристика. Пенсійний фонд України: 

структура та специфіка організаційної діяльності.  

 

Лекція 6. Соціальне обслуговування населення як форма соціального забезпечення.  

6.1.Соціальне обслуговування: поняття, проблеми, прогнози.  

6.2.Становлення сучасної системи соціального обслуговування.  

6.3.Правове врегулювання соціального обслуговування в Україні.  

6.4.Організаційні технології соціального захисту в територіальних центрах соціального 

обслуговування населення.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ГРОМАД 

 

 

Лекція 7. Специфіка організації діяльності органів соціального захисту населення в 

громадах. 

7.1.Поняття «громада», її структура та функції.  

7.2.Класифікація громад та специфіка організації діяльності в них.  

7.3.Ресурси громади: їх види та рівень забезпечення громади.  

7.4.Фази та рівні розвитку організаційної роботи в громаді.  

7.5.Зарубіжний досвід практичної роботи в громаді.  

7.6.Етичні та правові основи організації діяльності в громадах.  

 

Лекція 8. Сучасні підходи до організації діяльності органів соціального захисту з 

надання соціальних послуг громадам . 

8.1.Напрями та завдання соціальної роботи в громаді.  

8.2.Сучасні моделі соціальної роботи в громадах.  

8.3.Стратегії та тактики роботи в громаді: співпраці, проведення компаній, боротьба. 

8.4.Підходи до розв'язання проблем у громаді. Методи оцінки потреб громади.  

8.5.Функції та завдання моделі коаліції.  

8.6.Волонтерська діяльність в рамках територіальної громади.  

8.7.Функціонування громадських організацій в рамках територіальних громад.  

8.8.Завдання та навички соціальних працівників  у громадах. Ролі соціального працівника 

у громаді.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. 

БЕЗРОБІТТЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 

 

Лекція 9. Ринок праці в соціально-економічній системі. 

9.1.Основні характеристики ринку праці.  

9.2.Особливості і принципи функціонування ринку праці.  

9.3.Компоненти ринку праці. Сегменти ринку праці  Г. Стендінга.   

9.4.Функції ринку праці.  

9.5.Моделі ринку праці: японська, американська, скандинавська.  

9.6.Особливості функціонування українського ринку праці.  

9.7.Економічно активне і економічно неактивне населення.   

 

 

 



Лекція 10. Сутність безробіття як соціально-економічного явища. 

10.1.Соціально-економічна сутність безробіття в умовах ринкових відносин.  

10.2.Причини безробіття.  

10.3.Види і форми безробіття.  

10.4.Статистичні показники рівня безробіття в Україні.  

10.5.Соціально-психологічні та економічні наслідки безробіття.  

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. 

СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗРОБІТНИХ 

 

Лекція 11. Державна політика щодо зайнятості населення.  

11.1.Політика зайнятості як інструмент реалізації та розвитку трудового потенціалу 

населення.  

11.2.Основні напрямки та принципи державної політики  зайнятості населення України. 

11.3.Активні та пасивні заходи регулювання зайнятістю.  

11.4.Державні та регіональні програми зайнятості населення України.  

 

Лекція 12. Основні елементи системи соціального захисту безробітних. 

12.1.Соціальний захист безробітних як система. 

12.2.Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

12.3.Державний фонд соціального страхування на випадок безробіття.  

12.4.Заходи щодо соціального захисту у разі безробіття: види забезпечення та соціальні 

послуги.  

12.5.Громадські роботи як вид соціальних послуг безробітним громадянам. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. 

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

БЕЗРОБІТНИХ ГРОМАДЯН. 

 

Лекція 13. Державна служба занятості як соціальна система. 

13.1.Становлення Державної служби зайнятості України.  

13.2.Обов’язки, права та структура Державної служби зайнятості України.  

13.3.Недержавні агенції з підбору персоналу. 

 

Лекція 14. Діяльність центрів зайнятості (ЦЗ) щодо соціального захисту безробітних. 

14.1.Мета та завдання центрів зайнятості.  

14.2.Основні принципи та засади діяльності ЦЗ.  

14.3.Організаційна та функціональна структура ЦЗ.  

14.4.Права та обов’язки клієнтів ЦЗ.  

14.5.Технологія працевлаштування безробітних.  

 

Лекція 15. Роботодавець як учасник реалізації державної політики занятості . 

15.1.Принципи роботи центрів зайнятості з роботодавцями.  

15.2.Ролі роботодавців стосовно  Державної служби зайнятості. 

15.3.Участь роботодавців в державній політиці зайнятості.  

15.4.Основні послуги, які центр зайнятості надає роботодавцям.  

15.5.Умови  надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць  для 

працевлаштування безробітних. 
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