
1. Код. ФП16. 

2. Назва. Системи і механізми соціального захисту. 

3. Тип. Обов’язкова. 

4. Рівень освіти. І. 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна. 3. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна. 6. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС. 4,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Печенюк Анна Вікторівна, 

кандидат економічних наук, асистент. 

9. Результати навчання: 

− здобуття сучасних знань з теорії соціальної політики та соціального захисту; 

− формування системи знань щодо механізмів соціального захисту населення в ринкових 

умовах; 

− оволодіння переліком, умовами та порядком призначення чинних соціальних виплат в Україні 

(в т.ч. на страховій основі); 

− розвиток самостійності та відповідальності у відстоюванні регламентованих державою прав і 

свобод людини у соціальній сфері. 

10. Форми організації занять. Навчальні заняття, самостійна підготовка, контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 

«Вступ до економіки, менеджменту та управління персоналом», «Демографія і соціальна 

статистика», «Ринок праці», «Економіка праці». 

12. Зміст курсу: Соціальний захист людини як система. Нормативно-правове та фінансове 

забезпечення соціального захисту населення. Механізм соціального захисту економічно активного 

населення. Соціальний захист зайнятих. Соціальний захист населення в умовах тимчасової втрати 

працездатності та у разі смерті, не пов’язаної із нещасним випадком на виробництві. Соціальний 

захист населення від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, що 

спричинили втрату працездатності. Соціальний захист населення в умовах безробіття. Соціальний 

захист пенсіонерів в Україні. Соціальний захист населення з низьким рівнем життя. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 

1. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т демографії та 

соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. – К., 2015. – 244 с. 

2. Скуратівський В.А., Палій О.М., Лібанова Е.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К: 

МАУП. – 2002. – 370 с. 

3. Соціальна політика в Україні: регіональні дослідження і перспективи розвитку: Монографія. – 

Львів: ІРД НАН України, 2005. – 408 с.  

4. Шевчук П.І. Соціальна політика. Навч. посібник. – Львів.: Світ, 2003. – 400 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання. 24 год. – лекції, 22 год. – 

практичні заняття, 89 год. – самостійна робота. Разом – 135 год. 

Інтерактивні лекції, використання мультимедійних засобів, тестові програми та задачі. 

15. Форми і критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): іспит письмовий в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язування задач. 

16. Мова викладання: українська. 

 
Завідувач кафедри трудових ресурсів 

і підприємництва, д.е.н., професор     Л.І. Безтелесна 

 
Розробник опису дисципліни 

к.е.н., асистент                                                                                А.В. Печенюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Переклад англійською мовою 

1. Code. FP16 

2. Title. Systems and mechanisms of social protection. 

3. Type: Compulsory, 

4. Higher education level: the first.  

5. Year of study, when the discipline is offered: the 3rd.  

6. Semester when the discipline is studied: VI.  

7. Number of established ECTS credits. 4.5. 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Pecheniuk Anna Viktorivna, 

Candidate of Economics, junior lecturer. 

9. Results of studies:  

–  obtaining modern knowledge on the theory of social policy and social protection; 

–  forming a system of knowledge relative to mechanisms of social protection of the population in market 

conditions; 

–  mastering the list, conditions and procedure for appointing current social benefits in Ukraine (including 

ones on the insurance basis); 

–  developing the autonomy and responsibility in defending the citizens' rights and freedoms regulated by 

the state in the social sphere. 

10. Forms of organizing classes. training classes, independent preparation, control measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:"Introduction to economics, management 

and personnel management", "Demography and social statistics", "Labour market", "Labour economics". 

12. Course contents: Social protection of man as a system. Normative-legal and financial provision of  

social protection of the population. Mechanism of social protection of the economically active population. 

Social protection of the employed workers. Social protection of the population in the conditions of 

temporary disability and in the case of death not related to an accident at work. Social protection of the 

population from accidents at work and occupational diseases that caused disability. Social protection of the 

population in conditions of unemployment. Social protection of pensioners in Ukraine. Social protection of 

the population with a low standard of living. 

13. Recommended educational editions:  
1. Makarova O.V. Social policy in Ukraine: Monograph / O.V. Makarova; Institute of demography and 

social studies named after M.V. Ptukha of the Nat. Academy of Sciences of Ukraine. – K., 2015. – p. 244. 

2. Skurativskyi V.A., Palii O.M., Libanova E.M. Fundamentals of the social policy: Teaching. Manual. – K: 

MAUP, – 2002. – p. 370. 

3. Social policy in Ukraine: regional studies and development prospects: Monograph. – Lviv: IRD NAS of 

Ukraine, 2005. – p.408. 

4. Shevchuk P.I. Social policy: Teaching manual. – Lviv: Svit, 2003. – p.400.                                               

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 24 hours, practical classes – 22 hours, independent work – 89 hours. Total – 135 hours. 

Methods of teaching: interactive lectures, using multimedia presentations, testing programs and tasks. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control (40 points): written exam at the end of the 6th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, problems solving. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

Head of the human resources  and entrepreneurship department,                                                                  

Doctor of Economics, professor                                                                                L.I. Beztelesna    

 

Implementator of the discipline description, 

Candidate of Economics, junior lecturer                                                                   A.V.Pecheniuk  

Переклад виконав П.І.Мігірін 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


