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Пояснювальна записка 

 

Державний іспит є важливим компонентом навчально-виховного процесу і 

призначається для всебічної та об’єктивної оцінки рівня набутих випускниками під час 

навчання знань, вмінь і навичок практичної роботи.  

Програма іспиту є нормативним документом для контролю знань студентів. Вона 

складається з анотації змісту навчальних дисциплін циклу професійної та практичної 

підготовки, які виносяться на екзамен, екзаменаційних питань і рекомендованих джерел. 

Отож, на державну атестацію виносяться такі дисципліни:  

1. Теорія і практика соціальної роботи 

2. Соціальна політика 

3. Система соціального захисту України 

Іспит проводиться в усно-письмовій формі. Кожен студент отримує індивідуальний 

екзаменаційний білет, який складається з трьох теоретичних та тестових завдань (у кількості 

10 тестів). За кожне з трьох теоретичних завдань студент може отримати максимально 30 

балів (за всі три – максимально 90 балів), а за тестові завдання – максимально 10 балів 

(по 1 балу за правильну відповідь). Відповіді студентів повинні бути логічними та 

лаконічними. У них слід продемонструвати теоретичні знання, уміння оперувати 

категоріальним апаратом, навичкам практичної роботи. При необхідності члени комісії 

можуть просити студента роз’яснити чи прокоментувати його відповіді, задати йому 

додаткові питання. Також студент може за власним бажанням прокоментувати, роз’яснити 

чи доповнити свою відповідь. 

Тривалість усного іспиту, як правило, становить в межах 20-30 хвилин на студента. 

Загальна сума балів, які студент може отримати на іспиті, складає 100. Оцінка, 

виставлена комісією, оголошується прилюдно. Знання студентів оцінюються згідно таких 

критеріїв: 

ОЦІНКА „А” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 90 ДО 100 БАЛІВ І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 широка загальногуманітарна ерудиція; високорозвинутий інтелект; наявність як 

критичних, так і конструктивних навичок абстрактно-логічного мислення; 

 розуміння концептуальних основ й особливостей теоретичного знання; 

 наявність сформованого й аргументованого світогляду; 

 чітке розуміння наукових категорій; 
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 наявність систематизованих, логічно впорядкованих уявлень про суспільство, його 

сутнісні характеристики, соціокультурні основи та базові компоненти; 

 вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, 

аргументовано сперечатися з ідейними опонентами; 

 уміння використовувати основні методи при дослідженні соціальних проблем.  

ОЦІНКА „В” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 80 ДО 89 БАЛІВ І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 наявність у цілому якісних знань у галузі соціальної роботи та її методологічної 

специфіки; 

 поінформованість щодо змісту базових категорій соціальної роботи ; здатність до їх 

аналітичної характеристики; 

 розуміння проблемного поля соціальної роботи , її методів та провідних концепцій; 

 вміння переконливо обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови, 

аргументовано сперечатися з ідейними опонентами. 

ОЦІНКА „С” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 70 ДО 79 БАЛА І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 наявність посередніх знань у галузі соціальної роботи та її методологічної специфіки; 

 ознайомленість із базовими категоріями з соціальної роботи;  

 розуміння проблемного поля соціальної роботи, її методів та провідних концепцій; 

 вміння обґрунтовувати власні світоглядні та ціннісні настанови. 

ОЦІНКА „D” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 60 ДО 69 БАЛІВ І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 наявність фрагментарних знань з історії соціальної роботи; 

  наявність достатньої кваліфікації при дослідженні соціальних явищ та подій; 

 здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми та функції соціальної 

роботи як наукової дисципліни;  

 вміння дати загальну (не завжди адекватну) характеристику основних термінів та 

понять; 

 брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту;  

 домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-теоретичними. 

ОЦІНКА „Е” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 50 ДО 59 БАЛІВ І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 наявність фрагментарних знань категоріально-термінологічного апарату соціальної 

роботи; 



4 

 

4 

 

 здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми та функції соціальної 

роботи як наукової дисципліни;  

 вміння дати часткову характеристику основних термінів; 

 брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту;  

 домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-теоретичними. 

ОЦІНКА „F” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 35 ДО 49 БАЛІВ І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 нечіткі, безсистемні, спотворені уявлення про специфіку теоретичного знання та його 

суспільного призначення; 

 неадекватне пояснення проблематики та функції предмета дослідження; 

 необізнаність зі змістом базової навчальної та першоджерельної літератури з курсів, 

які вивчаються. 

ОЦІНКА „FХ” ВИСТАВЛЯЄТЬСЯ СТУДЕНТАМ, ЯКІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ 

НАБРАЛИ В СУМІ ВІД 1 ДО 34 БАЛІВ І РІВЕНЬ ЗНАНЬ ЯКИХ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ УМОВАМ: 

 невірні уявлення про специфіку теоретичного знання та його суспільного 

призначення; 

 нездатність пояснити проблематику та функції предмету дослідження; 

 необізнаність зі змістом базової навчальної та першоджерельної літератури з курсів.  

 

Критерії оцінювання питання на іспиті 

Кожна відповідь оцінюється в 30 балів. 

На 21-30 балів заслуговує відповідь, яка демонструє: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

 здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у професійній 

діяльності; 

 розуміння концептуальних засад й особливостей соціального захисту населення; 

 здатність аналізувати суспільні процеси становлення соціальної роботи як науки; 

 здатність оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з соціальним розвитком 

держави; 

 здатність аналізувати існуючу нормативно-правову базу стосовно соціальної роботи 

та соціального забезпечення; 
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 розуміння основних прав вразливих груп осіб, їх інтересів і способів захисту прав 

людини; 

 здатність використовувати адміністративно-правові механізми призначення та 

контролю в системі соціального захисту населення; 

 здатність до здійснення планування та звітності в системі соціального забезпечення 

населення; 

 здатність використовування базових знань в галузі соціально-економічного 

забезпечення малозахищених категорій населення;  

 володіти методиками індивідуальних обрахунків адресної соціальної допомоги, 

методики індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги 

мало захищеним категоріям населення, допомоги по безробіттю; 

 здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і 

інспектування; 

 здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги; 

 здатність оцінювання якості соціальних послуг; 

 здатність до організації та управління процесами в соціальному забезпеченні. 

На 11-20 балів заслуговує відповідь, яка демонструє: 

 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність до здійснення планування та звітності в системі соціального забезпечення 

населення; 

 здатність використовування базових знань в галузі соціально-економічного 

забезпечення малозахищених категорій населення;  

 здатність застосовувати знання в галузі трудових ресурсів та ринку праці для 

забезпечення зайнятості населення; 

 володіти методиками індивідуальних обрахунків адресної соціальної допомоги, 

методики індивідуальних обрахунків призначення субсидій, соціальної допомоги 

мало захищеним категоріям населення, допомоги по безробіттю; 

 володіти методиками інспекційних перевірок в системі соціального захисту 

населення; 

 здатність до планування та реалізації заходів з проведення моніторингу і 

інспектування;  

 здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної соціальної допомоги;  

 здатність оцінювання якості соціальних послуг. 
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На 1-10 балів заслуговує відповідь, яка демонструє: 

 наявність фрагментарних знань з історії соціального забезпечення; 

  наявність достатньої кваліфікації при оцінюванні якості соціальних послуг; 

 здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми та функції соціального 

забезпечення як галузі знань; 

 вміння дати загальну (не завжди адекватну) характеристику основних термінів та 

понять соціального забезпечення; 

 брак самостійності мислення; посередні творчі можливості інтелекту; 

 домінування буденних чи догматичних уявлень над науково-практичними; 

 здатність викласти загальне уявлення про основні проблеми та функції соціального 

забезпечення. 
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Анотації змісту навчальних дисциплін  

які виносяться на комплексний екзамен 

 

1. Теорія і практика соціальної роботи 

Предметом дослідження теорії і практики соціальної роботи є соціальні процеси і 

явища, що зумовлюють життєдіяльність особистості, соціальні чинники і фактори щодо 

удосконалення соціальних умов життя різних цільових груп і категорій населення. У 

російських наукових джерелах предмет дослідження теорії соціальної роботи визначається 

як соціальні явища, процеси різних рівнів, що відображають складну полі центричну 

систему. Навчальна дисципліна «Теорія і практика соціальної роботи» є нормативною 

дисципліною циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів. Метою вивчення цієї 

дисципліни є розширення і поглиблення знань з основ теорії і практики соціальної роботи, 

сприяння студентам у набутті певного рівня кваліфікації. У процесі вивчення дисципліни 

студенти оволодівають уміннями і набувають навичок, що передбачені кваліфікаційними 

вимогами до підготовки фахівця соціальної сфери. 

Теоретичні основи соціальної роботи. Соціальна робота як наука і навчальна 

дисципліна. Соціальна робота як практична діяльність. Функції соціальної роботи. Стратегії 

соціальної підтримки особистості. Правові засади соціальної роботи. Модель фахівця із 

соціальної роботи. Вимоги до фахівця. Професійні цінності соціальної роботи. Сфери 

призначення та застосування соціальної роботи. Соціальна робота в сільській місцевості та 

великому місті. Система соціального обслуговування населення. Соціальна робота в системі 

охорони здоров’я. Соціальна робота в системі освіти. Особливості соціально-педагогічної 

роботи в системі вищої освіти. Соціальна робота у сфері культури. Партнерство соціальних 

служб та благодійних і громадських організацій. Механізм соціальних взаємовідносин 

держави і некомерційних організацій. Соціальна робота на підприємстві. Методи соціальної 

роботи. Етапи розвитку менеджменту. Природа, призначення, структура і властивості 

систем. Менеджмент як система знань розвивався за декількома напрямками. Основні 

методи керування. Психологічні методи соціальної роботи. Основні моделі індивідуальної 

роботи з випадком (social casework). Соціальна робота з групою. Актуальні методи 

соціальної роботи. Волонтерська робота. Телефонне консультування. Фостеринг. 

Самокерована групова робота. Мобільна соціальна робота. 

Соціальні технології і технології соціальної роботи. Поняття технологій соціальної 

роботи. Етапи соціальних технологій. Специфіка соціальних технологій у соціальній роботі. 

Сутність і структура технологічного процесу. Зміст технологічного процесу. Соціальна опіка 

і піклування. Сутність технології соціальної опіки і піклування. Соціальне забезпечення. 
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Пенсійне забезпечення. Державна соціальна допомога. Адресна соціальна допомога. 

Соціальне страхування. Страхування життя. Пенсійне страхування. Індивідуальне 

страхування від нещасних випадків. Добровільне медичне страхування. Страхування 

відповідальності. Соціальна діагностика, експертиза, профілактика. Мікрорівень. 

Мезорівень. Макрорівень. Методи профілактичної роботи. Методи профілактичної 

інтервенції. Соціальна корекція і терапія. Психолого-педагогічні методи корекційного 

впливу. Соціальна терапія. Психотерапія. Соціальна реабілітація дітей-інвалідів та молодих 

інвалідів. Соціальне моделювання і прогнозування. Соціальна освіта і навчання. Проект 

"Методи навчання в громадянській освіті". Реалізація проекту "Соціальна освіта в Україні". 

Соціальна освіта і навчання у сфері соціальної роботи. Соціальне посередництво і 

консультування. Соціальне посередництво в конфліктній ситуації. Соціальне 

консультування. Модифікуючі процедури. Соціальне проектування. Класифікації 

нововведень. Напрямки реалізації програми "Здоров'я та розвиток молоді". Зміст діяльності 

соціальних працівників із формування здорового способу життя. Соціальна робота з різними 

цільовими групами і категоріями клієнтів. Соціальний захист жінок і соціальна робота. 

Соціальна робота з сім'єю. Соціальна робота з молоддю. Соціальна робота з людьми 

похилого віку. Соціальна робота з інвалідами. Соціальна робота у сфері зайнятості. Напрями 

роботи і види послуг Державної служби зайнятості. Технології працевлаштування громадян 

у центрах зайнятості. 

 

2. Соціальна політика 

Соціальна політика як практична діяльність і напрям наукових досліджень. Суть 

поняття соціальна політика. Основні підходи до її трактування в соціології. Соціальна 

політика як специфічна й інтегративна функція держави та суспільства. 

Чинники становлення та розвитку наукового вивчення соціальної політики. Погляди 

видатних філософів на обов’язки держави перед своїми громадянами (Платон, Аристотель, 

Гоббс, Кант, Гегель та ін.). Діяльність «гуртка соціальної політики» (М.Вебер, В.Зомбарт) в 

Німеччині кін. ХІХ ст.. Вивчення соціальної політики в контексті уявлень про соціальну 

державу ( друга половина ХХ ст.). Суть та типи соціальної держави. Підходи до класифікації 

видів соціальної політики. Характеристика основних напрямів соціальної політики. 

Об’єктивні та суб’єктивні критерії оцінювання соціальної політики. Якість життя населення. 

Об’єкт, суб’єкт, структура та функції соціальної політики. Поняття об'єкту 

соціальної політики. Соціальна сфера як об'єкт соціальної політики. Вразливі верстви 

населення як об'єкт соціальної політики. Соціальна структура як об'єкт соціальної політики. 

Суб’єкти соціальної політики. Держава як головний суб’єкт соціальної політики. Роль 
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політичних партій, громадських, профспілкових й бізнесових організацій, трудових 

колективів як суб’єктів соціальної політики. Поняття активних та пасивних суб’єктів 

соціальної політики. Глобальні, міжнародні, національні, регіональні, локальні (місцеві) 

суб'єкти соціальної політики. Поняття державного сектора, комерційного (прибуткового, 

бізнес-сектора) та «третього сектора» або громадського сектора як суб'єктів соціальної 

політики. Галузі соціальної сфери (освіта, наука, культура, охорона здоров’я тощо), політика 

в сфері праці та соціально-трудових відносин, зайнятості населення, демографічна політика, 

соціальний захист непрацездатних та найбільш уразливих верств населення як складові 

системи соціальної політики. Функції, принципи формування та реалізації соціальної 

політики. Фінансове забезпечення реалізації соціальної політики. 

Соціальний захист і соціальна безпека. Соціальний захист як комплекс заходів, 

спрямованих на створення безпечного соціального середовища людини. Соціальний захист 

як конституційне право українських громадян. Умови отримання соціального захисту. 

Соціальний захист як певний рівень матеріальної забезпеченості. 

Організаційно-правові та економічні заходи організації соціального захисту. 

Соціальна безпека людини і суспільства. Добробут як мета соціального захисту. Відносність 

поняття «соціальний добробут». Активна і пасивна спрямованість соціального захисту. 

Соціальна допомога як пасивна форма соціального захисту. Адресність соціальної допомоги. 

Соціальне страхування як активна форма соціального захисту. 

Соціальне нормування, бідність і соціальна допомога малозабезпеченим верствам 

населення. Соціальний мінімум як цільовий орієнтир. Прожитковий та фізіологічний 

мінімум. Сім'я як об’єкт соціального нормування. Визначення бідності. Межа та 

вимірювання бідності. Статистичні характеристики бідності. Бідність у сучасному світі. 

Бідність в Україні. Сутність і завдання соціальної допомоги. Визначення соціальної 

допомоги. Адресна соціальна допомога (горизонтальна і вертикальна). Види помилок в 

адресуванні соціальної допомоги. Способи встановлення осіб, які потребують соціальної 

допомоги. Додаткові програми адресної допомоги. Субсидії громадянам та підприємствам. 

Характеристика соціальної допомоги згідно з Міжнародним бюро праці. 

Соціальне страхування. Поняття та загальна характеристика соціального страхування. 

Страхова солідарність. Характеристика ризику. Страхові тарифи. Економічна природа 

страхування. Суб’єкти страхування. Поняття соціального ризику і соціального страхування. 

Межі страхового покриття в соціальному страхуванні. Тарифи в соціальному страхуванні. 

Внески на соціальне страхування. Об’єкти і суб’єкти в соціальному страхуванні.  

Перерозподіл коштів в соціальному страхуванні. Диференціація тарифів у соціальному 

страхуванні. Перелік видів соціального страхування. Специфічні особливості пенсійного 
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страхування. Цілі пенсійного страхування. Умови надання пенсії. Соціальні пенсії. Види 

пенсійних систем. Державні солідарні (розподільчі) системи. Накопичувальні пенсійні 

системи. Диверсифікація пенсійних систем. Криза пенсійної системи в Україні. Криза 

пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах. Різновиди пенсійних реформ. Пенсії по 

інвалідності. Медичне страхування. Страхування від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань. Страхування на випадок безробіття. 

 

3. Система соціального захисту України 

Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального 

забезпечення. Поняття, мета встановлення та принципи формування державних соціальних 

стандартів, державних соціальних гарантій, соціальних норм і нормативів. Прожитковий 

мінімум як базовий державний соціальний стандарт: поняття, значення у сфері соціального 

забезпечення. Система та класифікація соціальних нормативів. Основні державні соціальні 

гарантії, порядок їх визначення і затвердження, інші державні соціальні гарантії. Проблеми 

фінансового забезпечення державних соціальних гарантій на рівні державних соціальних 

стандартів. 

Правовідносини щодо соціального забезпечення. Поняття, загальна характеристика та 

види правовідносин щодо соціального забезпечення. Суб’єкти, об’єкт і зміст правовідносин з 

соціального забезпечення. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин щодо 

соціального забезпечення. 

Трудовий (страховий) стаж і вислуга років. Поняття трудового стажу. Вислуга років 

як особливий вид спеціального трудового стажу. Докази трудового стажу. 

Соціальні ризики як підстава виникнення в особи права на соціальне забезпечення. 

Поняття, ознаки, види соціальних ризиків. Основні та додаткові ризики. Страхові та 

нестрахові ризики. Індивідуальні, професійні та публічні соціальні ризики: поняття, система і 

джерела фінансування. Малозабезпеченість як соціальний ризик: поняття, критерії, порядок 

підтвердження. Бідність, межа бідності, глибина бідності. Непрацездатність: поняття, види, 

причини, порядок підтвердження. Старість (пенсійний вік) як соціальний ризик. Тимчасова 

втрата працездатності: причини, порядок підтвердження. Загальне захворювання та каліцтво, 

не пов’язане з виконанням трудових обов’язків. Втрата працездатності внаслідок 

професійного захворювання та нещасного випадку на виробництві. Порядок розслідування 

та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. 

Інвалідність: поняття, причини, види. Групи інвалідності та порядок їх встановлення. 

Організація та проведення медико-соціальної експертизи. Безробіття, часткове безробіття: 

поняття, порядок підтвердження. Втрата годувальника: суб’єкти та умови правомірності 
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визнання соціального ризику. Наявність неповнолітніх дітей як підстава для соціального 

забезпечення. Публічні соціальні ризики: втрата працездатності внаслідок Чорнобильської та 

інших техногенних катастроф. 

Пенсійне забезпечення в системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Поняття і принципи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Суб’єкти системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Пенсії за віком у солідарній системі. Порядок обчислення пенсії. Особливості 

призначення пенсії по інвалідності в солідарній системі. Умови призначення та розміри 

пенсії у зв’язку з втратою годувальника у солідарній системі. Призначення, перерахунок і 

виплата пенсій у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Управління солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Запровадження Накопичувального фонду. Пенсійні виплати за рахунок коштів 

Накопичувального фонду. 

Недержавне пенсійне забезпечення. Система, принципи та суб’єкти недержавного 

пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди їх види та їхні органи управління. 

Пенсійний контракт і пенсійна схема. Види пенсійних виплат, умови та порядок їх виплати. 

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення. 

Система страхових допомог за законодавством України. Поняття, ознаки та види 

страхових допомог. Правове регулювання надання страхових допомог. Допомога в разі 

тимчасової непрацездатності: поняття, умови призначення, суб’єкти, правові підстави та 

порядок призначення та виплати. Допомога під час вагітності та пологів. Допомога у зв’язку 

з доглядом за дитиною. Страхові допомоги в разі безробіття: одноразова допомога для 

організації безробітним підприємницької діяльності; допомога в разі часткового безробіття; 

матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації безробітного; матеріальна допомога у разі безробіття, одноразова матеріальна 

допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні. 

Страхові допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним 

захворюванням. 

Державні допомоги. Поняття та ознаки державних допомог. Система державних 

допомог. Правові підстави призначення. Особливості фінансування державних допомог. 

Загальні державні допомоги. Державні допомоги сім’ям з дітьми: суб’єкти, види, правові 

умови призначення та виплати. Допомога в разі вагітності та пологів. Одноразова допомога 

при народженні дитини. Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною. Допомога 

малозабезпеченим сім’ям із дітьми. Допомога на дітей, які перебувають під опікою та 
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піклуванням. Допомоги малозабезпеченим сім’ям. Державні допомоги дітям-інвалідам та 

інвалідам з дитинства. Поняття та особливості житлових субсидій. Правові засади 

призначення житлових субсидій. Медична допомога громадянам в Україні. Поняття, 

особливості, 10 суб’єкти спеціальних державних допомог. Державні допомоги особам, які 

постраждали від Чорнобильської катастрофи та інших техногенних катастроф. Державні 

допомоги ветеранам війни, ветеранам праці. 

Соціальні пільги як вид соціального забезпечення. Поняття та ознаки соціальних пільг 

як виду соціального забезпечення. Відмітність соціальних пільг від інших, які є близькими за 

змістом і способом надання. Класифікація соціальних пільг за суб’- єктом. Пільги, які 

надаються для підтримки життя, а також при настанні інших соціальних ризиків. Види 

соціальних пільг за змістом. Медико-реабілітаційні; соціально-трудові; житлово-побутові; 

соціально-побутові; пільги на оплату житлово-комунальних послуг та ін. Проблема 

впорядкування та фінансування пільг. Надання пільг за принципом адресності.  

Соціальний захист окремих категорій непрацездатних громадян. Соціальний захист 

ветеранів війни. Соціальний захист ветеранів праці. Соціальний захист ветеранів військової 

служби і ветеранів органів внутрішніх справ. Соціальна захищеність інвалідів в Україні. 
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Екзаменаційні питання 

 

1. Розкрийте сутність континентальної моделі соціального захисту. 

2. Поясніть сутність соціально-демократичної моделі соціального захисту. 

3. Проаналізуйте сутність соціально-правового захисту дітей біженців і дітей 

вимушених переселенців в Україні. 

4. Поясніть, в чому полягає суть соціально-правового захисту дітей-інвалідів та 

дітей-сиріт. 

5. Визначте особливості діяльності громадських організацій як суб’єктів соціальної 

політики. 

6. Визначте особливості солідарної та накопичувальної пенсійних систем. 

7. Зробіть аналіз причин кризи солідарної пенсійної системи в Україні та 

закордонних країнах. 

8. Визначте об’єктів і суб’єктів соціального страхування. 

9. Наведіть основні підходи до поняття “соціальний захист”. 

10. Визначте та поясніть нормативно-правові засади соціальної опіки і піклування. 

11. Визначте та поясніть основні напрями і технології соціальної роботи з дітьми та 

молоддю.  

12. Окресліть вплив міжнародних організацій на формування соціальної політики. 

13. Розкрийте зміст поняття “державні соціальні стандарти”. 

14. Дайте визначення поняття “життєвий рівень”. 

15. Розкрийте зміст поняття “індексація”. 

16. Охарактеризуйте поняття “неповна зайнятість”. 

17. Розкрийте зміст поняття “соціальна допомога”. 

18. Дайте визначення поняття “соціальні амортизатори”. 

19. Поясніть зміст поняття “соціальні гарантії”. 

20. Охарактеризуйте поняття “соціальні ризики”. 

21. Поясніть особливості понять «соціальні потреби», «соціальні відносини». 

22. Дайте загальну характеристику принципам реалізації соціальної політики. 

23. Дайте оцінку діяльності громадських організацій і об'єднань; благодійних 

громадських організацій, фондів, закладів. 

24. Дайте пояснення історичному аспекту формування традицій доброчинності в 

Україні. 

25. Охарактеризуйте соціальну роботу як сферу наукового знання.  

26. Дайте характеристику змісту соціальної роботи як практичної діяльності. 
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27. Наведіть характеристику нормативно-правових документів із забезпечення 

населення субсидіями. 

28. Охарактеризуйте державні соціальні стандарти як основу нормативно-правового 

забезпечення соціальної політики. 

29. Окресліть загальні тенденції соціальної політики розвинутих країн світу. 

30. Охарактеризуйте законодавство України, дотичне до надання соціальних послуг. 

31. Розкрийте особливості зарубіжного досвіду розвитку соціального аудиту. 

32. Наведіть відомі вам критерії бідності. Що характеризує кожний з них? 

33. Зробіть аналіз мережі відомств України, причетних до соціальної сфери. 

34. Розкрийте місце і роль політичних партій у реалізації завдань соціальної політики. 

35. Охарактеризуйте основні моделі соціальної політики. 

36. Наведіть мотиви створення МОП і її роль у глобалізації соціального захисту. 

37. Назвіть органи управління у сфері соціального захисту.  

38. Назвіть основні причини кризових явищ у соціальній сфері та здійсненні 

соціальної політики в Україні на сучасному етапі. 

39. Наведіть світові модифікації системи соціального захисту.  

40. Назвіть способи адресування соціальної допомоги. 

41. Охарактеризуйте науково обгрунтовані критерії бідності. 

42. Наведіть та охарактеризуйте основні категорії соціальної політики. 

43. Назвіть та охарактеризуйте типи соціальної політики. 

44. Зробіть аналіз функцій соціальної політики. 

45. Розкрийте цілі пенсійного страхування та умови надання пенсій. 

46. Поясніть, які існують нормативно-правові аспекти соціальної політики та 

соціальної роботи. 

47. Розкрийте об’єкт, предмет і завдання соціальної політики. 

48. Охарактеризуйте об’єктів і суб’єктів соціального страхування. 

49. Обгрунтуйте особливості групової соціальної роботи. 

50. Розкрийте сутність основних методів керування в соціальній роботі. 

Охарактеризуйте функції менеджменту. 

51. Окресліть взаємозв’язок прав і свобод громадян та соціальної політики. 

52. Окресліть види соціального страхування. 

53. Поясніть, в чому полягають відмінності між фінансовим та соціальним аудитом. 

54. Окресліть мережу відомств України, причетних до соціальної сфери. 

55. Розкрийте особливості нормативно-правових аспектів соціальної політики та 

соціальної роботи. 
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56. Окресліть основні проблеми, чинники формування та напрями системи 

соціального захисту. 

57. Розкрийте напрями реформування соціальної політики в українському суспільстві. 

58. Наведіть види страхової діяльності та охарактеризуйте роль соціального 

працівника у системі соціального страхування. 

59. Охарактеризуйте державні соціальні стандарти як основу нормативно-правового 

забезпечення соціальної політики. 

60. Розкрийте кваліфікаційні вимоги щодо підготовки фахівця із соціальної роботи, 

уміння і навички соціального працівника. 

61. Сформулюйте мету і основні напрями соціальної політики. Назвіть основні 

напрями реформування соціальної політики в сучасній Україні. 

62. Охарактеризуйте об’єкт, предмет і завдання соціальної політики. 

63. Охарактеризуйте особливості діяльності людини як суб’єкта соціальної політики. 

64. Охарактеризуйте систему соціальних служб в Україні. 

65. Охарактеризуйте соціальні нормативи як відправну точку соціальної політики. 

66. Розкрийте співвідношення понять «соціальне управління» і «соціальна політика». 

67. Охарактеризуйте сутність методів індивідуальної соціальної роботи з випадком. 

68. Перечисліть та охарактеризуйте функції соціальної роботи. 

69. Поняття й визначення термінів «соціальні потреби», «соціальні відносини». 

70. Розкрийте зміст поняття та основні параметри соціальної держави. 

71. Поясніть, в яких формах виявляється глобалізація соціального захисту. 

72. Розкрийте зміст "соціального посередництва" і "соціального консультування". 

73. Поясніть значення терміну «фостеринг» та охарактеризуйте основні напрями його 

організації. 

74. Розкрийте особливості соціальної роботи на мезо- і макрорівнях суспільства. 

75. Поясніть особливості, зміст роботи і напрямки досліджень наукових установ і 

організацій, які проводять дослідження у сфері соціальної роботи. 

76. Поясніть причини створення МОП і її роль у глобалізації соціального захисту. 

77. Розкрийте специфіку соціальної роботи на регіональному та адміністративному 

рівнях суспільства. 

78. Поясніть сутність адресних соціальних допомог малозабезпеченим верствам 

населення (соціальна підтримка малозабезпечених сімей, соціальний захист 

малозабезпечених громадян через надання їм житлових субсидій). 

79. Охарактеризуйте принципи, на яких грунтується сучасна система соціального 

захисту. 
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80. Проаналізуйте взаємозв’язок дисципліни «Соціальна політика» із суміжними 

дисциплінами. 

81. Проаналізуйте взаємозв’язок і взаємовплив соціальної політики і соціальної 

роботи. 

82. Охарактеризуйте основні завдання і напрямки професійної роботи соціального 

працівника в організаціях третього сектору. 

83. Проаналізуйте сутність інтегративних, міждисциплінарних зв'язків соціальної 

роботи як науки і навчальної дисципліни, зв'язок з практикою соціальної роботи. 

84. Розкрийте основні положення законів України, які виступають гарантом 

соціального захисту, соціального забезпечення і соціальної допомоги. 

85. Розкрийте зміст принципу єдності об’єктивного та суб’єктивного у здійсненні 

соціальної політики. 

86. Охарактеризуйте особливості діяльності Департаментів праці і соціального 

захисту України. 

87. Наведіть особливості організації роботи соціальних служб для молоді. 

88. Розкрийте суть категорій «соціальні нормативи» і «соціальні стандарти». 

89. Розкрийте суть концепції сталого розвитку. 

90. Розкрийте суть неоліберальної моделі соціального захисту. 

91. Розкрийте суть організаційної структури соціального захисту. 

92. Розкрийте суть поняття та функції соціального страхування. 

93. Розкрийте суть принципу єдності організаційних і самоорганізаційних засад у 

реалізації соціальної політики. 

94. Розкрийте зміст поняття прожиткового мінімуму як провідного механізму 

соціального захисту населення.  

95. Поясніть зміст поняття “страховий випадок”. 

96. Зробіть аналіз відмінностей між поняттями “страховий стаж” і “трудовий стаж”. 

97. Охарактеризуйте напрями діяльності закладів надання соціальних виплат і 

соціальних послуг в Україні. 

98. Навеідть характеристику органів пенсійного забезпечення України. 

99. Перерахуйте основні форми зайнятості населення в Україні, поясніть зв’язок між 

зайнятістю та соціальним захистом населення. 

100. Розкрийте функції соціального захисту населення 
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