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№ з/п Зміст роботи Кількість 

годин 

1.  1. Охарактеризуйте політичні передумови формування системи 

соціального захисту населення в світі та в Україні. 

2. Проаналізуйте економічні фактори формування системи 

соціального захисту населення. 

2 

2. 1. Наведіть специфічні риси класифікації моделей соціального 

захисту за Лейбфрідом і Еспінг-Андерсеном. 

2.  Проведіть порівняльний аналіз моделей соціального захисту таких 

європейських країн, як: Швеція, Велика Британія, Німеччина, 

Нідерланди та інші. 

2 

3. 1. Організаційно-функціональна структура Міністерства праці та 

соціальної політики України. 

2. Охарактеризувати завдання та функції Міністерства праці та 

соціальної політики України. 

2 

4. 1. Охарактеризувати особливості районних відділів соціального 

захисту населення. 

2. Охарактеризувати форми та методи діяльності відділень по 

призначенню та сплаті державних дотацій на дітей. 

2 

5. 1. Проаналізувати нормативно-правову базу функціонування системи 

соціального забезпечення України. 

2. Виділити та охарактеризувати види державної допомоги як форми 

соціального забезпечення населення. 

2 

6. 1. Наведіть та охарактеризуйте необхідність державного соціального 

страхування. 

2. Охарактеризуйте форми державного регулювання соціального 

страхування. 

3. Назвіть та охарактеризуйте види соціального ризику, які мають 

страхуватися. 

2 

7. 1. Провести диференціацію груп підопічних територіальних центрів 

за статусними характеристиками. 

2. Охарактеризувати специфіку застосування форм і методів роботи 

до груп підопічних з різними статусними позиціями. 

2 

8. 1. Охарактеризувати види громад та специфіку застосування форм 

соціальної роботи в них. 

2. Визначити проблеми соціальної роботи в громадах. 

2 

9. 1. Виділити показники, що використовуються для дослідження 

безробіття в соціології та економіці. 

2..Виділити та охарактеризувати позитивні та негативні риси 

безробіття та його впливу на суспільство. 

2 

10. 1. Назвіть соціальні послуги, які надаються органами соціального 

захисту населення у випадку безробіття різним категоріям 

населення. 

2. Охарактеризуйте  види соціальної допомоги у випадку безробіття: 

профорієнтаційна допомога та професійне навчання незайнятого 

населення. 

2 



11. 1. Назвіть та охарактеризуйте нормативно-правові засади 

функціонування центрів зайнятості населення. 

2. Назвіть переваги функціонування центрів зайнятості населення у 

системі соціального захисту безробітного населення. 

 

2 

12. 1. Чи є обмеження щодо клієнтів центру зайнятості? При яких 

умовах громадянин не може стати клієнтом центру зайнятості? 

Ознайомитись з єдиною технологією та охарактеризувати групи 

клієнтів центру зайнятості. 

2. Охарактеризувати права клієнтів центру зайнятості. Чи 

відповідають вони Конституції України? 

2 

13. 1. Назвіть та охарактеризуйте основні етапи формування державної 

служби зайнятості України. 

2. Наведіть приклад структури державної служби зайнятості 

України. 

2 

14. 1. Згідно ЄТОН охарактеризувати методи соціальної роботи з 

безробітними відповідно до складності випадку та соціальних 

характеристик групи безробітних. 

2. Охарактеризуйте технології соціальної роботи з безробітними 

відповідно ЄТОН. 

2 

15. 1. Визначити основні форми участі роботодавців в реалізації 

державної програми зайнятості населення. 

2. Назвати головні напрямки роботи з роботодавцями. 

2 
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