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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Становлення нової економічної системи, яка ґрунтується на 
ринкових відносинах, безпосередньо пов’язане з реформуванням 
соціальної політики. 

Розрив економічних зв’язків у межах СНД, нестача енерго
носіїв, повільна конверсія підприємств оборонного комплексу 
призвели до вимушеної неповної зайнятості та безробіття, руй
нування соціальної інфраструктури. Як наслідок знизилися ре
альні доходи значної частини населення, зросла заборгованість 
з виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, інших соціальних 
виплат. 

Особливого значення теоретичний аналіз проблем соціально
го розвитку набуває за сучасних умов, коли перед незалежною 
державою постало важливе завдання визначення ефективних 
шляхів розв’язання суперечностей у сфері соціальної політики 
на основі осмислення як світового, так і вітчизняного досвіду,  
що суттєво актуалізує як розробку наукових проблем соціаль 
ного розвитку, так і їх вивчення та аналіз у навчальномето
дичному аспекті. 

Соціальна політика — це система управлінських, регуля
тивних, організаційних рішень і дій, а також цілеспрямована 
діяльність суб’єктів, що сформувалася в суспільстві на певно
му історичному етапі його розвитку та втілюється в соціальних  
програмах і соціальній практиці з метою задоволення соціаль
них потреб та інтересів людини в суспільстві. 

Мета курсу — дати майбутнім фахівцям знання щодо сут 
ності та механізму управління соціальною політикою, сформу
вати теоретичну і методологічну бази, необхідні для вільного 
володіння практикою прийняття оптимальних управлінських 
рішень в умовах ринкових відносин. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни

“ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ”

№
пор.

Назва змістового модуля і теми

1 2

Змістовий модуль I. Роль і функції соціальної
політики

1 Соціальна сфера: сутність і структура 

2 Соціальна політика як функція державного
управління

3 Становлення ринкової економіки в Україні
та зміни в соціальній політиці

4 Нормативноправова база соціальної політики
в Україні

Змістовий модуль II. Еволюція поглядів на роль
держави в забезпеченні добробуту громадян

5 Поняття про державу соціального добробуту
на сучасному етапі

6 Соціальні відносини як пріоритетна складова
соціальної політики

7 Соціальний захист людини як система.
Напрями соціального захисту

8 Соціальне страхування

9 Соціальна допомога: види і форми

10 Соціальнодемографічна політика (населення 
як суб’єкт і об’єкт соціальної політики)

Змістовий модуль III. Соціальна політика в окремих
галузях

11 Соціальна політика і етнонаціональні відносини

12 Зайнятість населення та охорона праці

13 Пріоритети сімейношлюбних відносин у соціальній 
політиці

1 2

14 Політика держави у сфері охорони здоров’я

15 Політика держави у сфері освіти

16 Житлова політика та її реформування

Разом годин: 108

ЗМІСТ 
дисципліни

“ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ”

Змістовий модуль I. Роль і функції соціальної політики

Тема 1. Соціальна сфера: сутність і структура 

Сутність соціальної сфери та інфраструктури, їх роль у 
житті суспільства. Структура соціальної сфери: галузі та види 
діяльності. Діяльність із забезпечення ефективної зайнятості 
населення. Діяльність з формування доходів членів суспільс
тва. Діяльність із соціального забезпечення і захисту громадян.  
Діяльність, що забезпечує споживання, форми і способи задо
волення потреб громадян. Охорона здоров’я. Народна освіта. 
Торгівля, громадське харчування та побутове обслуговування. 
Житловокомунальне господарство. Діяльність з екологічного 
захисту громадян. Культура і мистецтво. 

Література [1; 3; 9–11; 18; 27; 41]

Тема 2. Соціальна політика як функція державного 
управління

Соціальна політика як важлива складова внутрішньої полі
тики держави, її зв’язок з економічною політикою. Мета і спе
цифіка соціальної політики в різних економічних системах. 

Роль і значення соціальної політики в становленні і розвит
ку соціально орієнтованої ринкової економіки та задоволенні 
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соціальних потреб. Об’єкти і суб’єкти соціальної політики в 
економічній системі соціально орієнтованого спрямування.  
Роль і функції держави у виробленні соціальної політики. Інс 
трументи й інститути соціальної політики. Соціальна справед
ливість як критерій соціальної політики. 

Соціальне партнерство та його роль у вирішенні соціальних 
проблем. Основні напрями соціальної політики їх характерис
тика. 

Література [1; 8; 12; 17; 22; 24; 33–35; 41]

Тема 3. Становлення ринкової економіки в Україні 
та зміни в соціальній політиці

Соціальноекономічні перетворення в Україні і формування 
соціально орієнтованої ринкової економіки. Цілі та принципи 
соціальної політики в Україні на сучасному етапі. 

Оптимальне поєднання ринкових відносин, державного ре
гулювання і соціального захисту як запорука становлення  
соціально орієнтованої ринкової економіки. Законодавче за
кріплення напрямів розвитку соціальної політики з огляду на 
зарубіжний досвід. Пріоритетні напрями соціальної політики: 
удосконалення макроекономічних умов для матеріального само
забезпечення працівників; створення системи соціального стра
хування; забезпечення ефективної зайнятості; співіснування і 
взаємодоповнення систем соціального страхування, державної 
соціальної допомоги, суспільної доброчинності; здійснення до
корінної реформи заробітної платні з метою створення надійн 
го мотиваційного механізму; розвиток соціальної сфери тощо. 

Література [1–7; 41]

Тема 4. Нормативно-правова база соціальної політики 
в Україні

Наукові засади і наукове забезпечення соціальної політи 
ки. Соціальні нормативи як відправна точка формування со
ціальної політики. Структура, класифікація і характеристика 
соціальних нормативів. 

Сучасний стан нормативноправового забезпечення соціаль 
ної політики в Україні. Характеристика основних чинних за

конодавчих нормативних актів, що регулюють соціальні відно
сини. Закони України “Про межу малозабезпеченості”, “Про 
оплату праці”, “Про зайнятість населення”, “Про пенсійне за
безпечення”, “Про державну допомогу сім’ям з дітьми”, “Про 
освіту”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук
раїні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, 
“Основи законодавства України про охорону здоров’я”. 

Література [12; 16; 22; 30; 35; 41]

Змістовий модуль II. Еволюція поглядів на роль держави 
в забезпеченні добробуту громадян

Тема 5. Поняття про державу соціального добробуту 
на сучасному етапі

Теорії забезпечення добробуту громадян (Аристотель, Конфу
цій, Шан Яна). Статут 996 року в Київській Русі. Дж. Локк. 

Теорія соціального захисту Бісмарка. Розвиток соціальної 
політики в ХХ ст. Ідея держави загального добробуту В. Бе
веріджа. Загальна декларація прав людини 1948 р. Спільні 
тенденції в розвитку державних систем соціального захисту: 
теорія конвергенції та теорія криз. 

Шведська модель соціальнодемократичної держави соціаль
ного добробуту. Держава соціального добробуту в соціально 
орієнтованій економіці ФРН. Держава соціального добробуту  
в США. 

Література [16; 24; 25; 29; 32; 34; 35; 41]

Тема 6. Соціальні відносини як пріоритетна складова 
соціальної політики

Соціальні відносини як об’єкт соціальної політики та со
ціального управління. Соціальна структура суспільства. Со
ціальнокласові відносини як основа соціальної структури. Те
орія соціальної стратифікації (М. Вебер і П. Сорокін). Класова 
система суспільства як тип соціальної стратифікації. Соціальна 
мобільність як процес соціальних переміщень та переходу ін
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дивідів з одних соціальних страт до інших. Соціальнокласова 
поляризація сучасного українського суспільства. 

Література [16; 22; 24; 28; 29; 33; 34]

Тема 7. Соціальний захист людини як система. 
Напрями соціального захисту

Поняття соціального захисту. Конституція України про 
соціальний захист громадян. Мета соціального захисту. Со
ціальний захист в Україні. Соціальний захист як система. На
прями соціального захисту. Активна і пасивна спрямованість 
соціального захисту. Роль Міжнародної організації праці у 
формуванні сучасних систем соціального захисту. 

Література [1; 5; 17; 22; 28; 32; 34; 35; 41]

Тема 8. Соціальне страхування

Поняття соціального страхування. Можливості отримання  
доходів людьми. Необхідність державного соціального страху 
вання. Функції соціального страхування. Форми державного  
регулювання у сфері соціального страхування. Види недержав
них пенсійних фондів (відкриті, корпоративні, професійні). 
Види соціального страхування: страхування пенсій, страхуван
ня від нещасних випадків на виробництві, страхування на ви
падок тимчасової втрати працездатності, страхування на випа
док безробіття, медичне страхування. 

Література [9; 16; 29; 33–35; 41]

Тема 9. Соціальна допомога: види і форми

Види і форми соціальної допомоги. Матеріальна допомога та 
послуги. Соціальне нормування. Вибір форми соціальної допо
моги; грошова та негрошова допомога. Встановлення критеріїв 
відбору отримувачів допомоги. Поняття універсальності та ви
бірковості. Аргументи на користь вибірковості. Аргументи на 
користь універсальності. 

Література [1; 2; 6; 7; 10; 16; 34; 35; 41]

Тема 10. Соціально-демографічна політика (населення 
як суб’єкт і об’єкт соціальної політики)

Теоретичні засади соціальнодемографічної політики. Теорія 
народонаселення. Сучасні соціальнодемографічні проблеми. 
Глобальна концепція людського розвитку. Населення як об’єкт 
і суб’єкт соціальної політики. Еволюція поглядів на населення 
як об’єкт соціальнодемографічної політики. Процес природ
ного руху населення. Вплив соціальноекономічної ситуації на 
демографічні процеси. Соціальнодемографічна криза в Україні 
та її причини. Погіршення якісних характеристик населення. 
Шляхи подолання соціальнодемографічної кризи. Демографіч
ні перспективи України. 

Література [13; 20; 21; 33; 34; 36; 39; 40]

Змістовий модуль III. Соціальна політика в окремих  
галузях

Тема 11. Соціальна політика і етнонаціональні відносини

Вплив соціальної політики на етнонаціональний розвиток у  
країні. Процес формування та реалізації інтересів у сфері етно 
національного буття. Етносоціополітика і утвердження націо
нальної ідеї. Завдання етносоціальної політики. Чинники оп
тимізації мовної політики. Захист прав та інтересів громадян 
всіх національностей як чинник оптимізації етнонаціональної 
політики. Етносоціальна політика і розвиток національної  
культури. Правове забезпечення етнонаціональної політики. 

Література [31; 32; 34–36; 39]

Тема 12. Зайнятість населення та охорона праці

Сутність зайнятості і безробіття. Економічно активне на
селення. Економічно пасивне населення. Поняття безробіття. 
Формування ринку праці в Україні. Заходи щодо сприяння 
зайнятості та соціального захисту населення. Основні принци 
пи, методи та інструменти регулювання ринку праці та зайня
тості населення. Державне управління охороною праці. 

Література [1; 6; 15; 20; 26; 41]
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Тема 13. Пріоритети сімейно-шлюбних відносин 
у соціальній політиці

Пріоритети соціальної політики у сфері сімейношлюбних 
відносин. Створення умов для виконання сім’єю своїх основ 
них функцій. Репродуктивна функція сім’ї. Виховна функція 
сім’ї. Економічна функція сім’ї. Господарськопобутова функ 
ція сім’ї. Функція використання вільного часу. 

Література [2; 22; 32; 34; 35; 40]

Тема 14. Політика держави у сфері охорони здоров’я

Значення державної політики в охороні здоров’я населення.  
Доктрина “Охорона здоров’я в Україні”. Прогнозування роз
витку системи охорони здоров’я. Фінансове забезпечення га 
лузі охорони здоров’я. Додаткові джерела фінансування медич
них закладів. Проблема обов’язкового медичного страхування  
в Україні. 

Література [9; 10; 19; 29; 41]

Тема 15. Політика держави у сфері освіти

Принципи організації і функціонування освіти в Україні. 
Основні принципи державної політики в Україні. Органи дер
жавного управління освітою. Прогнозування розвитку освіти  
в Україні. Потреби в спеціалістах для освітньої галузі як про
блема сучасного українського суспільства. Фінансування за
кладів освіти. Додаткові джерела фінансування освіти. 

Література [9–11; 18; 38; 41]

Тема 16. Житлова політика та її реформування

Сутність житлової політики в Україні, необхідність її рефор 
мування. Причини реформування державної житлової політи
ки в Україні. Основні напрями державної житлової політики. 
Житловокомунальне господарство як структурний елемент  
житлової політики. Державне регулювання у сфері містобуду
вання. 

Література [10; 27; 41]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Соціальна підтримка молодих сімей в Україні. 
 2. Проблеми соціальної допомоги “афганцям” в Україні. 
 3. Державна підтримка системи освіти в Україні та за кордо

ном. 
 4. Державна підтримка системи охорони здоров’я в Україні та 

за кордоном. 
 5. Аналіз соціальної політики в галузі культури та мистец 

тва. 
 6. Аналіз проблеми бідності в Україні та за кордоном. 
 7. Напрями реформування соціальної сфери в Україні. 
 8. Аналіз джерел фінансування соціальних програм в Ук 

раїні. 
 9. Напрями вдосконалення соціальної політики в Україні. 
 10. Глобальна концепція людського розвитку: сутність й основ

ний зміст. 
 11. Ідея соціальної справедливості: історія і сучасність. 
 12. Соціальна держава: сутність та особливості її становлення. 
 13. Проблема багатства і бідності в українському суспільстві. 
 14. Суб’єкти соціальної політики та шляхи оптимізації їх діяль

ності. 
 15. Пріоритетні напрями соціальної політики. 
 16. Соціальна політика щодо регулювання соціальнокласових 

відносин, процесів соціальної мобільності. 
 17. Соціальна політика щодо регулювання етносоціальних про

цесів. 
 18. Основні пріоритети соціальної політики щодо регулювання 

сімейношлюбних відносин. 
 19. Система охорони здоров’я, шляхи її реформування. 
 20. Екологічні проблеми в соціальній політиці. 
 21. Державна податкова політика і доходи населення. 
 22. Політичні партії та громадські організації в структурі 

суб’єктів соціальної політики. 
 23. Основні проблеми й суперечності розвитку соціальної сфери 

та реалізація соціальної політики в Україні. 
 24. Соціальна політика щодо регулювання соціальнокласових 

інтересів. 
 25. Сучасні проблеми етнонаціонального розвитку суспільства. 
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 26. Сутність сімейношлюбних відносин та шляхи їх оптиміза 
ції. 

 27. Реформування системи соціальної допомоги сім’ї. 
 28. Принципи державної політики в галузі охорони праці. 
 29. Державна політика в Україні у сфері охорони здоров’я. 
 30. Реформа житлової політики в Україні: реалії та перспекти 

ви. 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Сутність і зміст соціальної політики, її мета та завдання. 
 2. Умови реалізації соціальної політики в Україні. 
 3. Поняття “об’єкти та суб’єкти” соціальної політики. 
 4. Функції держави як суб’єкта соціальної політики. 
 5. Місце і роль політичних партій в реалізації завдань соціаль

ної політики. 
 6. Поняття “соціальна інфраструктура”. Закони, закономір

ності й принципи її розвитку та функціонування. 
 7. Нормативноправове забезпечення соціальної політики в 

Україні. 
 8. Сутність соціальної нерівності як суспільного явища. 
 9. Основні риси соціальнокласової структури сучасного ук

раїнського суспільства. 
 10. Специфічні риси шведської соціальнодемократичної де р

жави соціального добробуту. 
 11. Специфічні риси держави соціального добробуту в соціаль 

но орієнтованій економіці ФРН. 
 12. Специфічні риси держави соціального добробуту в США. 
 13. Система соціальних цінностей, що сформувалася в українсь

кому суспільстві. 
 14. Соціальне партнерство та його роль у вирішенні соціальних 

проблем. 
 15. Принципи здійснення державної політики зайнятості. 
 16. Основні складові соціального захисту населення. 
 17. Етапи розвитку системи соціального захисту у світі. 
 18. Основні функції соціального захисту. 
 19. Основні види соціального забезпечення. 

 20. Соціальний захист соціально вразливих категорій населен
ня. 

 21. Соціальне страхування та його функції. 
 22. Виплати, що здійснюються через систему страхування. 
 23. Що являють собою соціальні нормативи? 
 24. Поняття соціального ризику та страхового тарифу. 
 25. Поняття соціальної допомоги, її завдання. 
 26. Адресність соціальної допомоги. Способи її адресування. 
 27. Соціальні програми, їх роль у соціальній політиці. 
 28. Захист і соціальнотрудова реабілітація інвалідів. 
 29. Соціальні служби, їх роль у здійсненні соціальної політи 

ки. 
 30. Механізми державного та недержавного фінансування 

соціальної сфери. 
 31. Система фінансування соціальних заходів на підприємстві. 
 32. Основні напрями реформування соціальної політики в Ук

раїні. 
 33. Сучасні підходи до класифікації соціальних інституцій. 
 34. Основні складові процесу реформування економічних основ 

етнонаціональних відносин. 
 35. Пріоритетні напрями соціальної політики регулювання со

ціальнокласових відносин. 
 36. Сутність процесів соціальної стратифікації та соціальної 

мобільності. 
 37. Основні умови оптимізації мовної політики. 
 38. Основні завдання регулювання процесу розвитку соціаль 

них відносин. 
 39. Сутність соціальної безпеки людини і суспільства. 
 40. Особливості діяльності громадських організацій як суб’єктів 

соціальної політики. 
 41. Причини формування сучасної системи соціального захис 

ту. 
 42. Проблема бідності на сучасному етапі. 
 43. Способи адресування соціальної допомоги. 
 44. Проблема бідності на сучасному етапі. 
 45. Процес децентралізації в здійсненні соціальної політики. 
 46. Шляхи оптимізації діяльності суб’єктів соціальної політи 

ки. 
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 47. Місце і роль політичних партій в реалізації завдань соціаль
ної політики. 

 48. Основні завдання профспілок щодо розв’язання проблем со
ціальної політики. 

 49. Умови реалізації соціальної політики. 
 50. Комплексний характер соціальної політики. 
 51. Основні умови виникнення ринку праці. 
 52. Основні види безробіття. 
 53. Основні функції ринку праці. 
 54. Характеристика охорони здоров’я як галузі соціальної сфе

ри. 
 55. Характеристика освіти як галузі соціальної сфери. 
 56. Фінансування галузі освіти. 
 57. Що є головною метою державної житлової політики? 
 58. Основні напрями державної житлової політики. 
 59. Роль соціальної політики у створенні умов для виконання 

сім’єю своїх основних функцій. 
 60. Особливості та пріоритети соціальної політики, спрямовані 

на регулювання сімейношлюбних відносин
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