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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна заочна 

Змістовний модуль «Соціальна робота в сфері зайнятості населення та 

соціальне забезпечення» 

Курс 2  

Семестр 3 4  

Обсяг кредитів 2 1  

Обсяг годин, в тому числі: 60 30  

Аудиторні 28 14  

Модульний контроль 4 2  

Семестровий контроль 8 7  

Самостійна робота 20 7  

Форма семестрового контролю -  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота в сфері 

зайнятості населення та соціальне забезпечення» є: оволодіння студентами 

знаннями з основ соціальної роботи в сфері зайнятості населення, а також 

набуття ними навичок роботи в сфері соціального забезпечення населення в 

Україні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальна робота в 

сфері зайнятості населення та соціальне забезпечення» є: 

- формування здатності навчатися та самонавчатися.; 

- сприяти формуванню знань та вміння оперувати основними 

нормативно-правовими документами з соціально-правового забезпечення 

населення 

- формування здатності до критичного оцінювання соціальних наслідків 

політики у сфері прав людини, соціальної інклюзії та сталого розвитку 

суспільства. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 Після вивчення курсу студенти будуть:  

- знати теоретичні основи соціальної роботи, соціальної політики, 

системи соціального захисту населення, соціального підприємництва та інших 

механізмів вирішення соціальних проблем; 

- бути здатними до ініціювання та просування соціальних змін, 

спрямованих на покращення соціального добробуту. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

о
г
о
 

Розподіл годин між видами 
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Змістовий модуль 1 «Система соціального захисту в Україні» 

Тема 1. Поняття соціального 

забезпечення населення на 

сучасному етапі 

7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Соціальний захист в 

Україні 

9 2 2 - 2 - 3 

Тема 3. Соціальні ризики, 

форми та види соціального 

захисту 

7 2 - 2 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 25 6 4 2 2 - 9 

Змістовий модуль 2 «Соціальні пільги та допомога: необхідність і 

державні гарантії» 

Тема 1. Порядок та умови 

призначення окремих видів 

державної соціальної допомоги 

сім’ям з дітьми та 

малозабезпеченим сім’ям 

7 2 2 - - - 3 

Тема 2. Право на соціальну та 

медичну допомогу, соціальні 

стандарти 

7 2 - 2 - - 3 

Тема 3. Соціальні пільги як вид 

соціального забезпечення 

9 2 - 2 2 - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 25 6 2 4 2 - 9 

Змістовий модуль 3 «Соціальна робота у сфері зайнятості з різними 

соціальними групами» 

Тема 1. Ринок праці та зайнятість 

населення 

7 4 - - - - 3 

Тема 2. Інноваційні технології в 

діяльності державної служби 

5 2 - - - - 3 
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зайнятості 

Тема 3. Надання соціальних 

послуг громадянам з 

працевлаштування 

4 2 - 2 - - - 

Тема 4.  Організаційна структура 

установ з працевлаштування в 

Україні 

7 2 - 2 - - 3 

Модульний контроль 2  

Разом 25 10 - 4 - - 9 
Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

15  

Усього 90 22 6 10 4 - 27 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Система соціального захисту в Україні» 

 

Тема 1. Поняття соціального забезпечення населення на сучасному етапі 
(2 год.) 

 Соціальне забезпечення: гарантії, поняття. Європейська соціальна хартія 

про соціальний захист. Етапи становлення соціального захисту. Формування 

сучасних систем соціального забезпечення. 

 Ключові слова: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні 

гарантії, права, свободи. 

 Семінарське заняття 1. Поняття соціального забезпечення населення на 

сучасному етапі (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 

Додаткові: 1, 2 

 

 

Тема 2. Соціальний захист в Україні (2 год.) 

Поняття та структура соціального захисту. Право людини на соціальний 

захисті конституційні гарантії його здійснення в Україні. 

Ключові слова: соціальний захист, соціальне страхування, 

конституційні гарантії, пенсія, соціальна допомога. 

Семінарське заняття 2. Соціальний захист в Україні (2 год.) 

Лабораторна робота 1. Соціальний захист в Україні (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3, 4 

Додаткові: 1 
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Тема 3. Соціальні ризики, форми та види соціального захисту (2 год.) 

Система соціального страхування в Україні. Види соціальних послуг і 

матеріального забезпечення. Поняття і види соціальних ризиків. 

Ключові слова: Страховий ризик, страховий випадок, бідність, загально 

соціальні ризики, професійні ризики, державна соціальна допомога, 

недержавне соціальне забезпечення. 

Практичне заняття 1. Соціальні ризики, форми та види соціального 

захисту. (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 3, 4 

Додаткові: 1, 2 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Соціальні пільги та допомога: необхідність і державні гарантії» 

 

Тема 1. Порядок та умови призначення окремих видів державної 

соціальної допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям (2 год.) 

Загальна характеристика допомог сім’ям з дітьми. Характеристика 

основних видів допомог. Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям. Служба соціальної підтримки сімей. 

Ключові слова: сім’я, малозабезпечена сім’я, основні види допомог, 

служба соціальної підтримки сімей. 

Семінарське заняття 3. Соціальні стандарти та соціальні гарантії у 

соціальному захисті. (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 1, 2 

 

Тема 2. Право на соціальну та медичну допомогу, соціальні стандарти 

(2 год.) 

Соціальні стандарти. Право на соціальну і медичну допомогу. 

Ключові слова: соціальні стандарти, соціальна допомога, медична 

допомога, принципи формування державних соціальних стандартів і 

нормативів, нормативи споживання, нормативи забезпечення, нормативи 

доходу, основні державні соціальні гарантії, рівень забезпечення, соціальні 

пенсії. 

Практичне заняття 2. Основні напрямки соціального захисту дітей та 

молоді в Україні. (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 2, 3, 4 
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Тема 3. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення (2 год.) 

 Поняття пільг та їх види. Житлово-комунальні пільги. Медико-

реабілітаційні пільги. 

Соціально-трудові і транспортні пільги. Соціально-побутові пільги. 

 Ключові слова: Соціальні пільги, професійно-побутові пільги, 

соціальна політики, житлово-комунальні пільги, інваліди війни, учасники 

бойових дій, учасники війни, інваліди з дитинства, медико-реабілітаційні 

пільги, діти-інваліди, соціально-трудові і транспортні пільги, діти-сироти, 

соціально-побутові пільги. 

 Практичне заняття 3. Соціальний захист людей похилого віку, 

безробітних та інших категорій населення. (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 

Додаткові: 1, 2, 4 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«Соціальна робота у сфері зайнятості з різними соціальними групами» 

 

Тема 1. Ринок праці та зайнятість населення (4 год.) 

Ринок праці, його сутність, особливості та функції. Обсяг і характер 

сукупного попиту та сукупної пропозиції – головні фактори рівня й структури 

зайнятості. Споживчі та державні витрати, чисті приватні інвестиції, чистий 

експорт як основа економічного механізму регулювання зайнятості населення. 

Інституційна підсистема регулювання зайнятості та інститути ринку праці. 

Сутність активної політики на ринку праці. Засоби, форми й методи участі 

державної служби зайнятості у реалізації політики зайнятості. 

Ключові слова: ринок праці; сукупний попит; сукупна пропозиція; 

активна політика зайнятості; засоби активної політики зайнятості; професійне 

консультування безробітних; професійна інформація; професійний відбір; 

зайнятість населення; повна зайнятість; продуктивна зайнятість; ефективна 

зайнятість; раціональна зайнятість. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 4 

Додаткові: 1, 2, 4 

 

Тема 2. Інноваційні технології в діяльності державної служби 

зайнятості (2 год.) 

Поняття «інновація», «інноваційна діяльність» та «інноваційний 

менеджмент». Зв’язок трансформації державної служби зайнятості зі змінами 

соціально-економічного розвитку держави. Вплив глобалізації економіки, 

свободи переміщення капіталів, товарів, послуг, робочої сили та швидких 

темпів технологічних змін у сфері виробництва на підвищення інноваційних 
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вимог до компетентності та професіоналізму персоналу служби зайнятості. 

Управління невизначеністю. Зовнішні та внутрішні загрози функціонуванню 

державної служби зайнятості. Основні напрями інноваційної діяльності 

державної служби зайнятості та особливості їх реалізації на регіональному 

рівні. 

Ключові слова: інновація; інноваційна діяльність; інноваційний 

менеджмент; технологія надання соціальних послуг у центрах зайнятості; 

технологія обслуговування незайнятого населення; єдина інформаційно-

аналітична система служби зайнятості; принципи побудови ЄІАС. 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 3 

Додаткові: 2, 4 

 

Тема 3. Надання соціальних послуг громадянам з працевлаштування 
(2 год.) 

 Особливості соціальної роботи у сфері зайнятості. Основні напрямки та 

стратегічні цілі Державної політики зайнятості. Мета та актуальні задачі 

соціальної політики у сфері зайнятості. Поняття та сутність соціальних послуг. 

Характеристика та класифікація послуг. Ознаки соціальних послуг. Види та 

групи соціальних послуг у сфері зайнятості населення. Структура процесу 

надання соціальних послуг. Класифікація спеціальних соціальних послуг за 

ознаками. Види соціальних послуг, які надає роботодавцям Державна служба 

зайнятості. Соціальні послуги, які надаються населенню спеціалістами служби 

зайнятості. 

 Ключові слова: соціальні послуги; надання соціальних послуг; надання 

послуг; працевлаштування. 

 Практичне заняття 4. Процедури та операції з надання громадянам 

послуг з пошуку та підбору роботи (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3, 4 

Додаткові: 1, 2  

 

Тема 4. Організаційна структура установ з працевлаштування в Україні 
(2 год.) 

 Рекрутингові, аутстаффінгові, аутсорсингові агентства та агентства по 

працевлаштуванню. Місце і роль державної служби зайнятості у системі 

державного управління. Основні функції державної служби зайнятості. 

Трудове посередництво як функція державної служби зайнятостітттування.. 

Зміст таких функцій державної служби зайнятості, як розвиток інформаційних 

систем ринку праці, управління програмами регулювання ринку праці, 

управління допомогою по безробіттю, управління регуляторними діями. 

Організаційна структура державної служби зайнятості. Взаємозв'язок між 

функціями і структурою суспільних служб зайнятості. Діяльність Київського 



 

 

9 

 

молодіжного центру праці. Соціальне підприємництво – ефективний механізм 

вирішення соціальних проблем. 

 Ключові слова: рекрутинг; аутстафінг; аутсорсинг; бі ржа пра ці; функції 

державних служб; посередництво у працевлаштуванні (трудове 

посередництво); розвиток інформаційних систем ринку праці; управління 

програмами регулювання ринку праці; управління системою допомоги по 

безробіттю; управління регуляторними діями; рівні державної служби; 

соціальне підприємництво; соціальні підприємці. 

 Практичне заняття 5. Професійні цінності у діяльності фахівців 

державної служби зайнятості (2 год.) 

Рекомендовані джерела: 

Основні: 1, 2, 3 

Додаткові: 1, 2  

 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 3 3 3 3 5 5 

Відвідування семінарських 

занять 

1 2 2 1 1 - - 

Відвідування практичних 

занять 

1 1 1 2 2 2 2 

Робота на семінарському 

занятті 

10 2 20 1 10 - - 

Робота на практичному занятті 10 1 10 2 20 2 20 

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 1 10 1 10 - - 

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 1 5 1 5 1 5 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30 - - - - - - 

Разом - 76 - 76 - 57 

Максимальна кількість балів:  209 

209:100=2,09. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:2,09 = 

загальна кількість балів. 

- 
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«Система соціального захисту в Україні»  
 

1. Підготувати аналіз однієї зі статей, присвячених висвітленню суті та ролі 
соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні. 

2. Підготувати доповідь на тему «Соціальне забезпечення та соціальний 

захист населення: суть, особливості та шляхи здійснення»          

Критерії оцінювання: 

- змістовність структури - 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення - 2 бали 

Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 3, 4 

Додаткові: 1, 2, 3 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«Соціальні пільги та допомога: необхідність і державні гарантії» 

 

1. Розробити макет рекламного буклету, метою якого є донесення до 
населення інформації стосовно пенсій, соціальних пільг та особливостей 

їх надання.  

Критерії оцінювання: 

- змістовність структури - 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення - 2 бали 

Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 3, 4 

Додаткові: 1, 2 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«Соціальна робота у сфері зайнятості з різними соціальними групами» 

 

1. Розробка програми курсу «Техніка пошуку роботи», яка розрахована на 24 

год. У даній програмі повинні бути використані такі теми: 

 

Тема 1. 

Знайомство 

Ознайомлення безробітних з програмою семінару. 

Визначення мети семінару. Знайомство учасників між 

собою. 

Тема 2. 

Особливості 

працевлаштування 

в сучасних умовах 

Безробіття як невід’ємна складова ринкової економіки. 

Об’єктивний характер змін у сфері зайнятості. 

Ознайомлення учасників семінару з основними 

положеннями законодавства щодо регулювання 

державної політики зайнятості, прийому громадян на 
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роботу. Конституційні права та гарантії громадян щодо 

роботи. Місце та роль державної служби зайнятості у 

сприянні працевлаштуванню незайнятого населення. Роль 

особи у вирішенні питань щодо власного 

працевлаштування. Складання переліку рекомендацій та 

порад особі, яка шукає роботу.  

Тема 3. Яку саме 

роботу слід 

шукати 

Ознайомлення з найбільш поширеними підходами до 

пошуку роботи: яка саме робота Вам потрібна (власне 

бажання), чи відповідає вона Вашій кваліфікації (особисті 

навички та вміння) та потребам ринку праці. Практична 

робота по оволодінню технікою пошуку «своєї» роботи. 

Тема 4. Складання 

резюме 

Мета складання резюме. Розуміння принципів його 

написання. Структура та зміст резюме. Виконання 

практичних вправ щодо складання безробітними власного 

резюме. 

Тема 5. Пошуки 

джерел вакансій  

Поняття «джерело вакансій». Визначення та пошуки 

різних джерел отримання інформації про вакансії. 

Цінність використання цих джерел. Практичні вправи з 

відпрацювання техніки використання джерел вакансій на 

прикладі двох методів: особисті зв’язки, аналіз сайтів (із 

зазначенням необхідності відпрацювання декількох 

вакансій щоденно). 

Тема 6. Техніка 

спілкування по 

телефону з 

роботодавцем 

Телефонування роботодавцю як ефективний засіб 

отримання запрошення на співбесіду. Переваги 

телефонних дзвінків у знаходженні та опрацюванні 

потенційних робочих місць. Важливість підготовки до 

телефонної розмови з роботодавцем. Поради щодо 

подолання невпевненості у собі під час телефонної 

розмови з роботодавцем. 

Тема 7. Написання 

листів та поради 

щодо відвідування 

роботодавців 

Визначення сутності ділових листів. Принципи побудови 

ділових листів, їх структура. Реквізити. Характеристика 

ділових листів, загальні вимоги до них. Види ділових 

листів: ініціативні, рекомендаційні, супровідні. 

Оголошення. Вимоги до складання та розміщення 

оголошень про запропонування власних трудових послуг. 

Опрацювання навичок написання ділових листів. 

Ознайомлювальні відвідування роботодавців як метод 

виявлення реальних вакансій. Поради щодо відвідування 

роботодавця без попередньої домовленості. 

Тема 8. Трудовий 

договір. 

Укладання 

трудового 

Сутність трудового договору. Права працівника при 

укладанні трудового договору. Контракт як особлива 

форма трудового договору. Гарантії при укладенні, зміні 

та припиненні трудового договору. Строки трудового 
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договору, 

контракт як форма 

трудового 

договору.  

договору. Укладення трудового договору. Виконання 

практичних вправ щодо укладення трудових договорів.  

Тема 9. Техніка 

співбесіди з 

роботодавцем 

Співбесіда – важливий етап пошуку роботи. Види 

співбесід. Планування співбесіди та підготовка до її 

проходження. Опрацювання відповідей на типові 

запитання співбесіди. Практична вправа: «Співбесіда з 

роботодавцем щодо можливого працевлаштування». 

Тема 10. 

Підготовка до 

першого робочого 

дня 

Важливість підготовки до початку роботи в новому 

колективі. Поради для тих, хто починає працювати на 

новому місці. 

Тема 11. Як 

утриматись на 

новій роботі 

Ознайомлення з вимогами роботодавця щодо ділових 

якостей нового співробітника. Поради, як утриматися на 

новій роботі. Складання простого плану дій. 

 

Критерії оцінювання: 

- змістовність структури - 3 бали 

- відповідність темі та стилю оформлення - 2 бали 

Рекомендовані джерела: 

Основні:  1, 2, 3, 4 

Додаткові: 1, 2, 3 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 
 Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування в електронному 

курсі. 

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 

 Із вибором однієї правильної відповіді; 

 На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень; 

 Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 
пам’яті; 

 Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 
пам’яті; 

 Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
Критерії оцінювання:  

Виконання тестових завдань – максимум 25 балів. 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Не передбачено навчальним планом. 
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6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контроля. 

Питання до комплексного екзамену: 

1. Соціальна допомога в Україні. 
2. Соціальне забезпечення: гарантії, поняття 

3. Соціальний захист безробітних 

4. Соціальний захист дітей війни 

5. Соціальний захист дітей війни. 
6. Соціальний захист дітей-сиріт 

7. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування. 

8. Соціальні стандарти. 
9. Соціально-побутові пільги. 

10. Соціально-трудові і транспортні пільги. 

11. Становлення соціального захисту в Україні. 
12. Становлення сучасних систем соціального захисту. 

13. Страхові випадки по соціальному страхуванні. 
14. Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів. 
15. Традиційні і нетрадиційні ризики, їх характеристика. 
16. Умови надання допомоги з тимчасової втрати працездатності. 
17. Умови надання санітарно-курортного лікування. 

18. Установи соціального захисту громадян похилого віку, інвалідів. 

19. Сутність ринку праці як багатоаспектного й багаторівневого 

динамічного явища. Суб'єкти та об’єкти ринку праці. 

20. Види основних потоків на ринку праці та основні його особливості. 

21. Функції процесу розвитку ринку праці. Структура ринку праці. 

22. Фактори рівня й структури зайнятості. Система регулювання зайнятості 

та інститути ринку праці. 

23. Сутність активної та пасивної політики на ринку праці. 

24. Засоби активної політики зайнятості, що здійснюють суспільні служби 

зайнятості європейських країн. 

 

6.6. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 82-89 

Добре 75-81 

Задовільно 69-74 

Достатньо 60-68 

Незадовільно 0-59 



 

 

7. Навчально-методична картка дисципліни «Соціальна робота в сфері зайнятості населення та соціальне 

забезпечення» 

 
 Разом: 90  год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 6 год., практичні заняття –  10 год., самостійна робота –  27 год., лабораторна робота – 4 год., 

модульний контроль – 6 год. 

Модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

Назва 

модуля 

Теоретико-методичні засади 

соціального проектування 

 

Проектування  як інструмент 

діяльності соціального працівника 

 

Соціальна робота у сфері 

зайнятості з різними соціальними 

групами 

Кількість балів за 

модуль 
78  66 53 

Лекції 3 (1 бал) 3 (1 бал) 4 (1 бал) 

 

Теми 

 лекцій 

1. Поняття соціального забезпечення 

населення на сучасному етапі; 

2. Соціальний захист в Україні; 

3. Соціальні ризики, форми та види 

соціального захисту. 

1. Порядок та умови призначення 

окремих видів державної соціальної 

допомоги сім’ям з дітьми та 

малозабезпеченим сім’ям; 

2. Право на соціальну та медичну 

допомогу, соціальні стандарти; 

3. Соціальні пільги як вид соціального 

забезпечення. 

1. Ринок праці та зайнятість 

населення; 

2. Інноваційні технології в 

діяльності державної служби 

зайнятості; 

3. Надання соціальних послуг 

громадянам з працевлаштування; 

4. Організаційна структура 

установ з працевлаштування в 

Україні 

 

Теми практичних 

занять 

Практичні заняття 

1 (11 балів) 

 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів 

- відповідь) 

 

Практичні заняття 

2, 3 (22 бали) 

 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 10 балів 

- відповідь) 

 

Практичні заняття 

4, 5 (22 бали) 

 

(11 балів: 1 бал – за відвідування; до 

10 балів - відповідь) 
 

Лабораторні 

роботи 

Лабораторна робота № 1 

(10 балів) 

Лабораторна робота № 2 

(10 балів) 
- 

Самостійна 

робота 

СР. 1 

(5 балів) 

СР. 2 

(5 балів) 

СР. 3 

(5 балів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна  контрольна робота  

(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  

(25 балів) 

Модульна  контрольна робота  

(25 балів) 

Розрахунок 144:100=1,44. Студент набрав Х балів; Розрахунок: Х:1,44 = загальна кількість балів. 



 

8. Рекомендовані джерела 

Основна (базова) 

 1. Соціальна робота у сфері зайнятості населення : навч. посіб. для студ. 

спец. соціальна робота / за ред. В. В. Харабет, А. І. Андрющенко,  

В. М. Ніколаєвського. – Маріуполь : Новий світ, 2012. – 568 с. 

2. Косова Т. Д., Басанцов І. В. Сутність і критерії ефективності системи 

соціального захисту //Фінанси України. – 2016. – № 8. – С. 26-32.  

3. Новиков В. Актуальні питання реформування системи соціального 

захисту населення //Україна: аспекти праці. – 2015. – № 4. – С. 6-11.  

4. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посібник. — 

К.: КНЕУ, 2014. — 212 с. (Розділ 5. Соціальний захист малозабезпечених 

верств населення. — С. 69—85).  

 

 

Додаткова 

1. Дема Д.І. Державне регулювання соціального захисту населення в 
країнах з із ринковою економікою //Фінанси України. – 2000. - №9.  

2. Мельниченко Т. С. Підвищення ефективності роботи центру зайнятості в 

умовах впровадження новітніх технологій / Т. С. Мельниченко // Бюлетень 

ІПК ДСЗУ. – 2004. – № 1. – С. 40. 

3. Професія. Кар’єра. Успіх: впровадження методики профорієнтації для 
дітей старшого шкільного віку : метод. посіб. / авт.-упоряд.: Т. Л. Лях, Ю. М. 

Малієнко, Н. Є. Тимошенко та ін. ; за заг. ред. Т. П. Цюман. – 2–ге вид., 

перерод. та доп. – К. : Основа-Принт, 2013. – 184 с.  

 

 

 

 


