
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальнної дисципліни «Соціальна політика в Україні» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр соціального забезпечення» 

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення  

галузі знань 23 Соціальна робота  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1)  

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Соціальна політика в Україні 

Викладач 

Лекції, консультації: Кравець Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент  

Семінарські заняття, консультації: Кравець Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: im_kravets@univer.km.ua  

Профіль у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090 

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1n9QnxMAAAAJ&hl=uk 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «umvndpi»:  

https://classroom.google.com/c/MTQ2NTI4MzE0NjQ2?cjc=umvndpi  

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Кравець Ірина Михайлівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до екзамену: напередодні екзамену згідно із затвердженим 

розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна покликана надати можливість майбутнім фахівцям опанувати 

сучасні знання в галузі соціальної політики, з державного регулювання 

соціальними процесами, реалізації моделей соціальної політики з  

урахуванням досвіду розвинутих країн, управління соціально-політичними 

процесами, здійснення соціального захисту і соціального розвитку на макро- 

та мікрорівні. 

Дисципліна «Соціальна політика» націлена на  вивчення   сукупності 

соціальних потреб людини, які вона має реалізувати в різних сферах свого 

життя і які повинні бути захищені з боку держави і суспільства. 

Вивчення дисципліни забезпечить студентам оволодіння знаннями щодо 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
mailto:im_kravets@univer.km.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090
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характеристик, властивостей, закономірностей формування та виникнення 

соціальних потреб людини на різних рівнях їх прояву, а також складної 

системи способів їх забезпечення в соціально-політичному житті суспільства 

на певних ступенях його розвитку. 

У практичному сенсі дисципліна  формує навики та знання щодо використання 

методів, інструментів запобігання негативним соціальним явищам, недопущення 

зниження добробуту широких верств населення та забезпечення зростання 

інтегрального показника людського розвитку.  

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність забезпечення його сталого 

розвитку шляхом реалізації виваженої соціальнної політики на основі 

дотримання верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 10. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним 

розвитком  та соціальною політикою держави. 

СК 7. Здатність застосовувати методики індивідуальних обрахунків 

соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, допомоги по 

безробіттю. 

Результати 

навчання 

ПР 2. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та 

прояви соціально-економічних проблем у різних категорій населення. 

ПР 4. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну базу 

системи соціального захисту населення. 

ПР 7. Використовувати базові знання про принципи державної соціальної 

політики. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 3-й, семестр – 7-й. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін ОДПП 1.2.4. Історія соціального забезпечення; 

ОДПП 1.2.2. Система соціального забезпечення; ОДПП 1.2.5. Соціальна 

психологія; ОДПП 1.2.8. Трудове право .  

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОДПП 1.2.11. Демографія; ОДПП 1.2.13.  Соціальні допомоги; 

ВДПП 2.2.15. Соціальна економіка. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ОДПП 1.2.14. Пенсійне забезпечення; ОДПП 1.2.15. 

Соціальне обслуговування;  ОДПП 1.2.17. Економіка праці та соціально-

трудові відносини; ВДПП 2.2.20. Людський розвиток. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

4 кредити ЄКТС /120 годин, у тому числі, самостійної роботи - 60 години, 

лекційних - 30 години, семінарських - 30 години. 

Форма навчання денна 

Мова 

викладання 

українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції, семінарські заняття, практичні заняття, виконання самостійної (в т.ч. 

індивідуальних) роботи, консультації, екзамен.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  
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Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/4 

Соціальна 

політика як 

функція 

державного 

управління 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/6 

Моделі соціальної 

політики в різних 

економічних 

системах 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/7 

Нормативно-

правове 

забезпечення 

соціальної 

політики в 

Україні 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/4 

Планування  і  

фінансування 

розвитку  

соціальної сфери 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/7 

Система 

соціального 

захисту населення 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/7 

Соціальний 

захист економічно 

активного 

населення 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

4/4/7 

Форми захисту 

соціально 

вразливих 

категорій 

населення 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/5 

Урегулювання та  

вирішення 

соціально-

трудових 

конфліктів 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/7 

Сучасний стан і 

проблеми 

пенсійної системи 

України 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

2/2/6 

Проблеми молоді 

й молодіжної 

політики в 

Україні 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,7 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС –1 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 
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дисципліни «Соціальна політика в Україні» (розміщені у Google класі 

«Соціальна політика в Україні» (код приєднання: «umvndpi»:  

https://classroom.google.com/c/MTQ2NTI4MzE0NjQ2?cjc=umvndpi)  та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Соціальна політика в Україні» (у Google класі 

«Соціальна політика в Україні» (код приєднання: «umvndpi»:  

https://classroom.google.com/c/MTQ2NTI4MzE0NjQ2?cjc=umvndpi) та в 

електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усно-письмовий. Структура екзаменаційного білету включає два 

теоретичних питання, одна задача. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Історія та теорія соціальної політики України : навч. посібн. / А.О. 

Ярошенко, Т. В. Семигіна, Н.В. Сухицька. За ред. А.О. Ярошенко. – К., НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 2018. 289 с.  

2. Актуальні проблеми соціальної політики України : навч. посібн. / А. О. 

Ярошенко, Н. Б. Отрешко, С. В. Толстоухова, Л. А. Литва, І. М. Чернін, С. В. 

Пасічніченко, Ткач, Ю. С. Фіголь. За ред. А. О. Ярошенко. Київ, НПУ імені 

М.П. Драгоманова, 2012. 222с.  

3. Макарова О. В. Соціальна політика в Україні : монографія / О. В. Макарова 

; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України. 

Київ, 2015. 244 с  

4. Економічна ефективність та соціальна справедливість : пріоритети 

розвитку України на етапі подолання кризи : кол. моногр. / НАН України, 

Секція суспільних і гуманітарних наук. Київ, 2019. 350 с.  

5. Соціальна й інноваційна політика в Україні : стратегічне та проектне 

управління в умовах соціально орієнтованої економіки   // Інфраструктура 

ринку. 2018. Випуск 17. с.312-318 

6. Рибак Г. І. Напрями державної політики підвищення якості життя 

населення України / Г. І.  Рибак // Соціальна економіка. 2016. Вип. 2. с.130-

134 

7. Українське суспільство : моніторинг соціальних змін: зб. наук. пр. / Голов. 

ред. В.М. Ворона, М.О. Шульга / Інститут соціології НАН України. Київ. – 

2016, Вип. 3 (17). - 546 с. 

8. Кравець І. М. Соціальний захист економічно активного населення в 

сучасних умовах / І. М. Кравець // Глобальні та національні проблеми 

економіки. 2017. №19. с. 365-370. Режим доступу : http://global-

national.in.ua/issue-19-2017 

9. Зайнятість, праця та соціальний захист населення: вітчизняний та 

зарубіжний досвід. // За ред. к.е.н., професора Т. М. Кір’ян. Київ: 2017.245 с. 

10.Міністерство соціальної політики України: офіційний сайт. [Електронний 

ресурс] : Режим доступу : https://www.msp.gov.ua/news/17509.html 

 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань  

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

https://classroom.google.com/c/MTQ2NTI4MzE0NjQ2?cjc=umvndpi
https://classroom.google.com/c/MTQ2NTI4MzE0NjQ2?cjc=umvndpi
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/se_2016_2_22.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/se_2016_2_22.pdf
http://global-national.in.ua/issue-19-2017
http://global-national.in.ua/issue-19-2017
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
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2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конкурсі, науково-практичній 

конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію наукової 

статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

29   вересня 2020 року, протокол № 2. 

 

Завідувач кафедри ___________ Синчак В. П. 

                                                        (підпис)          (ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,28 ум.др.арк. 

 

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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