
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Спецкурс 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Соціальні ризики в трудовій сфері 

Автор(-и) / розробник(-и) Надрага Василь Іванович,  доктор економічних наук,  професор, професор кафедри менеджменту освіти 

та права ЦІПО, ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Категорія(-ї) слухачів Для ректорів (президентів, начальників), проректорів (віце-президентів, заступників начальників) 

університетів, академій, інститутів; керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти; 

керівників закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів); завідувачів (начальників) кафедр 

та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів. 

Мета програми Мета вивчення спецкурсу полягає у наданні практичної допомоги науково-педагогічним працівникам 

щодо  регулювання соціальних ризиків у трудовій сфері, що передбачає ознайомлення із основними 

теоріями та розмаїттям проблем соціальних ризиків в аспекті питань ефективного управління трудовою 

сферою у закладах освіти України. 

Коротка анотація змісту 

програми 

Основні завдання вивчення спецкурсу полягають у вивченні теоретичних положень і практики 

ефективного управління соціальними ризиками  у закладах освіти України, дати уявлення про систему 

соціального захисту населення в контексті мінімізації соціальних ризиків, управлінського впливу на 

соціальні ризики в трудовій сфері. Що дозволить не тільки краще розуміти і усвідомлювати проблеми 

управління соціальними ризиками  у закладах освіти України, а і проаналізувати сучасний рівень 

розвитку системи соціального захисту населення як спеціального механізму мінімізації соціальних 

ризиків. 

Результати навчання з питань управління соціальними ризиками у  закладах освіти України, які 

отримує слухач на основі засвоєння спецкурсу  «Соціальні ризики в трудовій сфері», такі: 

- визначення теоретичних підходів до розуміння феномену ризику в соціальній сфері; 

- обґрунтування типології ризиків та етапи розвитку ризикованій ситуації; 

- виявляти зони ризику в соціальній сфері  закладів освіти України; 

- володіти інструментами аналізу та оцінки соціальних ризиків в трудовій сфері  закладів освіти України; 

- оцінювати результати діяльності щодо мінімізації соціальних ризиків в трудовій сфер закладів освіти 

України. 

Обсяг програми 30 год. 

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Інтегральна компетентність. Загальні компетентності: нормативно-правова. Спеціальні (фахові, 

предметні, посадово-функціональні) компетентності: науково-методична; інноваційно-дослідницька, 

інформаційно-комунікаційна. 
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