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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма, освітній
ступінь

Денна форма навчання
Кількість годин/кредитів
150/ 5

ІНДЗ: немає

23 Соціальна робота
231 Соціальна робота
Соціальна робота
Бакалавр

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання_2__
Семестр _4__
Лекції _20_ год.
Практичні _32_ год.
Самостійна робота _88_ год.
Консультації _10_ год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Загострення соціальних проблем у зв’язку з переходом до ринкової економіки
обумовлюють необхідність пошуку оптимальної системи державних засобів забезпечення
соціальних прав людини і громадянина в Україні. Організація належного функціонування
системи соціального забезпечення в Україні, удосконалення засобів і механізмів регулювання
відносин у сфері соціального забезпечення залишається актуальним завданням для держави. У
зв'язку з цим постає нагальна необхідність у підготовці кваліфікованих фахівців, які зможуть
забезпечити як належну роботу системи органів соціального забезпечення, так і захист прав і
законних інтересів своїх клієнтів. З огляду на це вивчення майбутніми фахівцями в галузі
соціальної роботи навчальної дисципліни «Соціальне забезпечення населення» має вагоме
значення для їхньої подальшої професійної діяльності.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
У результаті вивчення курсу «Соціальне забезпечення населення» в студентів мають
бути сформовані такі компетенції:
Загальні, які проявляються у здатності:
1. Абстрактно мислити, аналізувати, застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК
1).
2. Розуміти предметну область та професійну діяльність (ЗК 2).
3. Виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК 6).
4. Приймати обґрунтовані рішення, працювати в команді (ЗК 7).
5. Демонструвати навички міжособистісної взаємодії (ЗК 8).
Фахові, які проявляються у здатності:
1. Аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи та
соціального забезпечення (ФК 3).
2. Попереджувати соціальні ризики, складні життєві обставини, запобігати та
вирішувати соціальні конфлікти (ФК 5).
3. Розуміти організацію та функціонування системи соціального захисту і соціальних
служб (ФК 6).
4. Оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів (ФК 8).
5. Розробляти шляхи подолання проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення(ФК
9).
6. Надавати допомогу та підтримку клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб,
вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей (ФК 10).

7. Сприяти підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної
допомоги та підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах (ФК 19).
8. Аналізувати життєве поле окремих осiб i малих груп людей, властивих їм
iндивiдуальних негараздiв та соціальних проблем, а також способи i шляхи їх розв’язання (ФК
21).
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2
Назви змістових модулів і тем

Усього

1

2

Кількість годин
у тому числі
Сам.
Лек. Практ.
роб.
5

6

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціального забезпечення населення
Тема 1. Соціальне забезпечення як базова категорія
10
2
2
4
соціальної держави, соціальної політики

2

Тема 2. Організаційно-правові форми соціального
забезпечення
Тема 3. Державні соціальні стандарти і державні
соціальні гарантії
Тема 4. Соціальні ризики як підстава виникнення права
на соціальне забезпечення

3

4

Конс.

10

2

2

6

–

12

2

2

6

2

8

2

2

4

–

Тема 5. Система державних органів та їхні функції
4
–
2
2
щодо соціального забезпечення
Разом за модулем 1
44
8
10
22
Змістовий модуль 2. Пенсійне забезпечення та державна соціальна підтримка населення
Тема 6. Пенсійне забезпечення в Україні.
Тема
7.
Пенсійне
забезпечення
в
системі
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування
Тема 8. Недержавне пенсійне забезпечення
Тема 9. Система страхових допомог за законодавством
України. Державні допомоги
Тема 10. Соціальні пільги як вид соціального
забезпечення
Тема 11. Соціальне обслуговування
Разом за модулем 2
Всього годин

–
4

20

2

4

12

2

20

2

4

12

2

20

2

4

12

2

16

2

4

10

–

16

2

4

10

–

14
106
150

2
12
20

2
22
32

10
66
88

–
6
10

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Письмово сформулювати визначення та з’ясувати співвідношення понять «соціальний
захист», «соціальна політика», «соціальне забезпечення», «соціальне страхування».
2. Представити у вигляді структурно-логічної схеми компоненти, які об’єднує в одне
ціле організаційно-правова форма соціального забезпечення.
3. Виділити та проаналізувати ознаки організаційно-правових форм соціального
забезпечення.
4. Виділити та проаналізувати види соціальних послуг та матеріального забезпечення за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

5. Розкрити сутність та особливості нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування.
6. Побудувати структурно-логічну схему «Порядок надання допомоги по безробіттю».
7. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Громадянин К. був зареєстрований як безробітний і
отримував допомогу по безробіттю. 21 травня 2014 р. йому видали направлення на роботу, а 4
червня Жовтяк прийшов на чергову перереєстрацію як безробітний і пояснив, що не зміг
з’явитися на переговори щодо працевлаштування, оскільки погано себе почував. До лікаря він
не звертався, тому що був впевнений, що скоро видужає. Державна служба зайнятості
скоротила виплату допомоги по безробіттю на термін 60 днів. Назвіть умови призначення
допомоги по безробіттю. У яких випадках виплата допомоги по безробіттю скорочується? Чи
законне рішення Державної служби зайнятості?
8. Розробити структурно-логічну схему «Види матеріального забезпечення та соціальних
послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності».
9. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Громадянка Н. працює продавцем у магазині. З 27
лютого 2017 р. до 6 березня 2017 р. вона була відсутня на роботі у зв’язку iз хворобою, про що
принесла довідку від лікаря приватної поліклініки. Розглянувши цю довідку, комісія із
соціального страхування відмовила їй у призначенні допомоги в разі тимчасової
непрацездатності. Чи правомірна відмова? Який порядок підтвердження тимчасової
непрацездатності особи?
10. Розробити структурно-логічну схему «Порядок розслідування нещасних випадків на
виробництві».
11. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Iз громадянином А., який працював на заводі стався
нещасний випадок. У березні 2015 р. він звернувся до МСЄК для встановлення групи
інвалідності. Таку інвалідність йому було встановлено. Наступний термін переосвідчення був
визначений на березень 2017 р. Громадянин А. у березні 2017 р. на переосвідчення не з’явився,
оскільки в грудні 2016 р. йому виповнилося 60 років і він вважав, що інвалідність його стала
безстроковою. На який термін встановлюється інвалідність? Які наслідки нез’явлення
громадянина на переосвідчення МСЄК у встановлений термін? В яких випадках інвалідність
встановлюється безстроково?
12. Охарактеризувати види соціального забезпечення, які реалізовуються в разі
недостатності засобів до існування та понесення додаткових витрат з індивідуальних і
колективних недержавних соціальних фондів (недержавне соціальне забезпечення).
13. Охарактеризувати види особистих заощаджень на «старість».
14. Розкрити сутність та особливості недержавного пенсійного забезпечення.
15. Розкрити сутність та особливості особистого страхування.
16. Охарактеризувати систему надання соціальних пільг та гарантій працівникам, які
може передбачати соціальний пакет підприємства (установи, організації).
17. Розкрити сутність та особливості укладання договору довічного утримання
(догляду).
18. Розкрити сутність та особливості надання видів матеріальної допомоги
непрацездатним членам сім’ї.
19. Обґрунтуйте сутність державних соціальних стандартів, їхніх компонентів, виділіть
основні риси.
20. Проведіть класифікацію соціальних нормативів.
21. Представте у вигляді структурної схеми, компонентами якої виступають вартісні
величини структуру прожиткового мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до
основних соціальних і демографічних груп населення.
22. Проаналізуйте відповідність передбачених Постановою Кабінету Міністрів України
від 11 жовтня 2016 року № 780 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів
непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп
населення" наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг

запитам життєдіяльності особистості в сучасних умовах.
23. Проведіть класифікацію державних соціальних стандартів та нормативів у сфері
соціального обслуговування та надання соціальних послуг.
24. Представте у вигляді структурно-логічної схеми систему державних соціальних
гарантій.
25. Розробити структурно-логічну схему «Види соціальних ризиків».
26. Письмово обґрунтувати, які соціальні ризики є страховими та/або нестраховими.
27. Письмово сформулювати ознаки поняття «соціальний ризик».
28. Обґрунтувати поняття і види страхового стажу, порядок встановлення страхового
стажу, порядок обчислення і підтвердження страхового стажу.
29. Розв'яжіть ситуаційну задачу: З 2009 р. по 2011 р. громадянин К. працював столяром
на фабриці за договором підряду. У зазначений період страхові внески до Пенсійного фонду
України сплачувалися. Чи зараховується вказана робота до страхового стажу і якими
документами це можна підтвердити? Як можна підтвердити страховий стаж, якщо немає
трудової книжки чи відповідних записів у ній?
30. Письмово розкрийте загальний порядок обчислення, призначення, перерахунку та
виплати пенсій.
31. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Громадянин А. пішов на пенсію в червні 2017 р.
Пенсію йому було обчислено із середнього заробітку за останні 24 місяці за основним місцем
роботи. В 2016 р. він, крім основної роботи, працював за сумісництвом на іншому підприємстві.
Крім того, у березні 2016 р. йому було виплачено дивіденди за акціями ВАТ, а в січні – березні
2017 р. він перебував у відрядженні в Італії й отримував добові. У цей період громадянин А.
сплачував аліменти на двох дітей. Які з названих сум повинні враховуватись при обчисленні
середнього заробітку для призначення пенсії? Обчисліть розмір пенсії громадянина А.
32. Розкрийте порядок обчислення розміру пенсій за віком.
33. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Громадянка Д. народила і виховала до 8 років
чотирьох дітей, п’яту дитину від першого шлюбу чоловіка удочерила у віці 6 років, що
підтверджується рішенням суду. До народження дітей Д. працювала на роботах за Списком №2
протягом 10 років. З якого віку вона матиме право на пенсію?
34. Розкрийте порядок та особливості процедури призначення пенсії по інвалідності в
солідарній пенсійній системі.
35. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Із заявою про призначення пенсії у разі інвалідності
звернувся непрацюючий інвалід ІІ групи у віці 36 років. Причина інвалідності – загальне
захворювання. Стаж роботи – 10 років і 2 роки строкової військової служби. Середній заробіток
– 2600 грн. Дружина перебуває у відпустці у зв’язку з доглядом за дитиною до 3 років. Старша
дочка навчається в іншому місті та отримує стипендію. Визначте право на пенсію та її розмір.
36. Розкрийте порядок та особливості процедури призначення та виплати пенсії в разі
втрати годувальника.
37. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Чи є підстави для продовження виплати пенсії в разі
втрати годувальника утриманцям, які досягли 18-річного віку і навчаються: – на заочному
відділенні навчального закладу (не працює); – на платному підготовчому відділенні ВНЗ; – у
комерційному коледжі (стипендії не отримують, самі платять за навчання); – у
госпрозрахункових групах державних навчальних закладів (стипендією не забезпечуються).
38. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям.
39. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Громадянин М. звернувся до районного відділу праці
та соціального захисту із заявою про призначення його сім’ї допомоги як малозабезпеченій. Із
довідки про склад сім’ї видно, що сім’я складається з чотирьох осіб: подружжя Мукравіних, а
також двоє неповнолітніх дітей віком 4 і 7 років. Громадянин М. зареєстрований у центрі
зайнятості як безробітний і отримує допомогу в разі безробіття у розмірі 560 грн. Його дружина
є інвалідом ІІ групи, не працює, отримує пенсію 1400 грн. Хто має право на допомогу
малозабезпеченим сім’ям? Обчисліть розмір допомоги сім’ї.

40. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги особам, які
не мають права на пенсію та інвалідам.
41. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Громадянин С., який є інвалідом І групи з дитинства
внаслідок загального захворювання, звернувся за призначенням йому державної допомоги як
інваліду з дитинства. В управлінні праці та соціального захисту йому відмовили у призначенні
допомоги, мотивуючи це тим, що він вже отримує пенсію у зв’язку з інвалідністю, а також
надбавку до неї. Куди можна оскаржити відмову управління праці та соціального захисту в
наданні допомоги? Чи має С. право на державну допомогу як інвалід із дитинства? Обчисліть
розмір виплат, які можуть виплачуватись С., якщо таку допомогу буде призначено.
42. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами.
43. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Жінка 30-ти років останній рік працювала за
договором підряду з підприємством. Внески до фондів соціального страхування не сплачувала.
На даний час не працює. Одружена, знаходиться на утриманні чоловіка. Загальний страховий
стаж 6 років. Вагітна. Чи має вона право на страхову допомогу по вагітності?
44. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної одноразової
допомоги при народженні дитини.
45. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Жінці, яка усиновила дитину з пологового будинку, в
районному управлінні праці та соціального захисту відмовили у призначенні допомоги у
зв’язку з народженням дитини на тій підставі, що серед поданих жінкою документів медична
довідка про взяття її на облік по вагітності відсутня. Чи правомірна відмова? Чи можна
оскаржити таку відмову? Якщо відмова неправомірна, хто і до якого виду відповідальності
може бути притягнутий?
46. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги по догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
47. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги на дітей,
які перебувають під опікою і піклуванням.
48. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги на дітей
одиноким матерям.
49. Розкрийте умови та порядок призначення державної соціальної допомоги дітямінвалідам та інвалідам з дитинства.
50. Розкрийте умови та порядок призначення субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг.
51. Охарактеризуйте систему медико-реабілітаційних, транспортних, житлових,
побутових, трудових пільг, яка діє в Україні.
52. Охарактеризуйте систему соціальних пільг інвалідам.
53. Охарактеризуйте систему соціальних пільг ветеранам праці.
54. Охарактеризуйте систему соціальних пільг особам похилого віку,
55. Охарактеризуйте систему соціальних пільг ветеранам війни.
56. Охарактеризуйте систему соціальних пільг особам, які постраждали внаслідок
нацистських переслідувань.
57. Охарактеризуйте систему соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи.
58. Охарактеризуйте систему соціального захисту біженців.
59. Охарактеризуйте систему соціального захисту жертв політичних репресій.
60. Побудувати структурно-логічну схему «Види соціальних послуг».
61. Розв'яжіть ситуаційну задачу: Подружжя В. звернулося до районного управління
праці та соціального захисту населення із заявою про прийняття їх на обслуговування у
територіальному центрі надання соціальних послуг. При розгляді заяви виявилося, що в них є
діти у Київській області, але через те, що проживають далеко і працюють, не можуть
здійснювати за ними догляд. Начальник відділу прийому громадян пояснив, що управління
може укласти договір про надання соціальних послуг на умовах повного відшкодування їхньої

вартості. Який існує порядок прийняття на обслуговування у територіальному центрі надання
соціальних послуг? В яких випадках громадяни приймаються на обслуговування безплатно? Чи
правомірні дії працівників управління праці та соціального захисту населення?
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Таблиця 3
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Модуль 2
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
Т 1 Т 2 Т 3 Т4 Т 5 Т 6 Т 7 Т 8 Т 9 Т 10
2
2 4 2 2
6
6
4
4
4

Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 3
МКР 1
МКР 2
Т 11
4

30

Загальна
кількість
балів

30

100

Шкала оцінювання
Таблиця 4
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Поняття «соціальна держава», її основні ознаки. Моделі соціальної держави.
2. Детермінація понять «соціальна сфера» та «соціальна політика».
3. Моделі соціальної політики соціальної держави.
4. Поняття «соціальне забезпечення», його основні елементи, основні соціальні
зобов’язання держави в сфері соціального забезпечення.
5. Економічна та правова концепції соціального забезпечення.
6. Суть економічної, демографічної, соціальної та політичної функцій функцій
соціального забезпечення.
7. Моделі світових систем соціального забезпечення.
8. Організаційно-правова форма соціального забезпечення, її основні ознаки.
Співвідношення організаційно-правових форм та видів соціального забезпечення.
9. Види організаційно-правових форм соціального забезпечення. Джерела
фінансування як критерій розмежування організаційно-правових форм соціального
забезпечення.
10. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування та їх
характеристика.
11. Види недержавного соціального забезпечення та їх характеристика.
12. Поняття «державні соціальні стандарти», мета та принципи їх формування.
13. Складові державних соціальних стандартів та критерії класифікації державних
соціальних стандартів?
14. Поняття «прожитковий мінімум», порядок його розрахунку та затвердження його
розміру.
15. Державні соціальні гарантії, їх види.
16. Порядок проведення моніторингу застосування державних соціальних стандартів.
17. Поняття "соціальний ризик", його ознаки.
18. Класифікація соціальних ризиків з огляду на організаційно-правові форми
соціального забезпечення та за змістом.
19. Непрацездатність як соціальний ризик.
20. Поняття "стійка непрацездатність".
21. Підстави для встановлення І, ІІ і III групи інвалідності.
22. Нещасний випадок на виробництві.
23. Тимчасова непрацездатність, класифікація підстав, що зумовлюють тимчасову
непрацездатність громадянина.

24. Поняття "безробіття", "часткове безробіття", порядок визнання громадянина
безробітним.
25. Характеристика
сутності
соціальних
ризиків
"втрата
годувальника",
"малозабезпеченність".
26.
Державні органи законодавчої та виконавчої влади та їхні функції з соціального
забезпечення.
27. Поняття і види страхового стажу, порядок встановлення страхового стажу, порядок
обчислення і підтвердження страхового стажу.
28. Загальний порядок обчислення, призначення, перерахунку та виплати пенсій.
29. Пенсії за віком. Порядок обчислення розміру пенсій за віком.
30. Пенсії по інвалідності. Порядок та особливості процедури призначення пенсії по
інвалідності в солідарній пенсійній системі.
31. Пенсії по втраті годувальника. Порядок та особливості процедури призначення та
виплати пенсії в разі втрати годувальника.
32. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям.
33. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію та інвалідам.
34. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю
та пологами.
35. Умови та порядок призначення державної соціальної одноразової допомоги при
народженні дитини.
36. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги по догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку.
37. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги на дітей, які
перебувають під опікою і піклуванням.
38. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги на дітей одиноким
матерям.
39. Умови та порядок призначення державної соціальної допомоги дітям-інвалідам та
інвалідам з дитинства.
40. Умови та порядок призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.
41. Система медико-реабілітаційних, транспортних, житлових, побутових, трудових
пільг, яка діє в Україні.
42. Система соціальних пільг інвалідам.
43. Система соціальних пільг ветеранам праці.
44. Система соціальних пільг особам похилого віку,
45. Система соціальних пільг ветеранам війни.
46. Система соціальних пільг особам, які постраждали внаслідок нацистських
переслідувань.
47. Система соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
48. Система соціального захисту біженців.
49. Система соціального захисту жертв політичних репресій.
50. Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення.

