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АНОТАЦІЯ
Тема: Державне регулювання соціального захисту населення в
умовах новітніх інформаційних систем.
Записка: сторінок 66, рисунків 2, схеми 2, таблиця 1, додаток 1,
використано 45 літературних джерела.
Об’єктом дослідження є система соціального захисту населення в
Україні.
Предметом дослідження є державне регулювання системи соціального
захисту населення України.
Метою дослідження є дослідження теоретико-методологічних засад та
обґрунтування прикладних рекомендацій щодо удосконалення державного
регулювання системи соціального захисту населення в Україні.
У випускній роботі розглянуто змістові особливості державногоегулювання 
системи соціального захисту населення. Охарактеризовано
форми і методи оцінки ефективності державного регулювання системи
соціального захисту населення.
Проаналізовано проблеми системи соціального захисту населення в Україні на 
сучасному етапі. На основі проведеного аналізу запропоновано напрямки 
ефективного розвитку системи соціального захисту населення.
Ключові слова: населення, соціальний захист, Україна, державні
органи, соціальні послуги, політика, страхування..

Theme: State regulation of social protection of the population in the
conditions of the newest information systems.
In the bachelor’s work the content of the state regulation of the social
protection system of the population is considered. The forms and methods for
assessing the effectiveness of state regulation of the social protection system of the
population are described. The problems of the system of social protection of the
population in Ukraine at the present stage are analyzed. On the basis of the
conducted analysis, the directions of effective development of the social protection
system of the population are proposed.
Key words: population, social protection, Ukraine, state bodies, social
services, politics, insurance.


