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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Правові основи соціальної 

роботи» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 231 Соціальна робота. 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Правові основи соціальної роботи» 

здобувач  здійснює орієнтування на майбутню спеціалізацію фахової діяльності у галузі 

правових відносин у професійній діяльності,що передбачає формування гуманістичних 

установок,  а саме:сприйняття людини як найвищої цінності,  захист її прав і інтересів;  

формує стиль мислення необхідний для професійного самовдосконалення та саморозвитку 

майбутнього соціального працівника- захисника прав клієнта;розкриває зміст законів та 

підзаконних актів, що стосуються реалізації прав та інтересів дітей та молоді , різних 

клієнтів. 

Згідно з програмовими результатами навчання здобувач  має формулювати власні 

обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми;  теоретично аргументувати 

шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин,  обирати ефективні методи їх 

вирішення,  передбачати наслідки;приймати практичні рішення для покращення соціального 

добробуту та підвищення соціальної безпеки.    

    Ключові слова: правовий  супровід , нормативно-правове  регулювання,  соціально-

правові основи , правовий захист, соціальна робота. 

 

Аnnotation 

The program of study of the normative educational discipline "Legal bases of social work" is 

made according to the educational and professional program of preparation of bachelors of a 

specialty 231 Social work. 

 In the process of teaching the discipline "Legal basis of social work" the applicant focuses 

on the future specialization of professional activities in the field of legal relations in professional 

activities, which involves the formation of humanistic attitudes, namely: perception of man as the 

highest value, protection of his rights and interests; forms the style of thinking necessary for 

professional self-improvement and self-development of the future social worker-defender of the 

client's rights, reveals the content of laws and regulations relating to the realization of the rights and 

interests of children and youth, various clients. 

 According to the program learning outcomes, the applicant must formulate their own sound 

judgments based on an analysis of the social problem; theoretically argue ways to overcome 

problems and difficult life circumstances, choose effective methods to solve them, predict the 

consequences, make practical decisions to improve social welfare and increase social security. 

Key words: legal support, normative-legal regulation, social-legal bases, legal protection, 

social work. 
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ВСТУП 
Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Правові основи соціальної 

роботи» складена  доц. Рехтетою Л.О. відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки бакалаврів спеціальності  231 Соціальна робота. 

        Предметом вивчення навчальної дисципліни є: актуальні проблеми соціально-

правового захисту населення в Україні; висвітлити принципи та напрями соціально-

правового захисту населення в Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Соціальна робота з різними групами клієнтів», 

«Соціальна педагогіка», «Психологія у соціальній роботі», «Теорія та технології соціальної 

роботи», «Основи юриспруденції трудової та пенсійної галузі права». 

1. Мета, завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

1.1.Мета курсу: розкриття змісту законів та підзаконних актів, що стосуються 

реалізації прав та інтересів молоді; охарактеризувати документи правового поля України, 

призначені захищати інтереси дітей; виявити механізми формування правосвідомості дітей 

та учнівської молоді; сформувати у студентів уміння розкривати зміст законів та тлумачити 

їх на користь прав та інтересів дітей, молоді та їхніх батьків. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- розкрити актуальні проблеми соціально-правового захисту дітей в Україні; 

– висвітлити принципи та напрями соціально-правового захисту дітей та молоді в 

Україні; 

– окреслити коло знань і навичок, які потрібні фахівцю соціально-педагогічної сфери 

із соціально-правового захисту особистості; 

– формувати гуманістично-орієнтований світогляд майбутнього соціального 

педагога, який розуміє потреби та проблеми різних соціальних груп дітей та молоді та уміє 

надавати соціально-юридичну консультацію; 

– сформувати у студентів потребу в постійній систематичній самоосвіті та 

–      самовихованні як необхідних умовах професійного росту. 

     Програмні результати навчання:  
ПРН 1. Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел 

длярозв’язування професійних і встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між 

соціальними подіями та явищами. 

ПРН 4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної 

проблеми. 

ПРН 5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих 

обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. 

ПРН 11. Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень 

у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання 

конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин. 

ПРН 14. Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна 

допомога. 

ПРН 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та 

підвищення соціальної безпеки. 

ПРН 19. Виявляти сильні сторони та залучати особистісні ресурси клієнтів, ресурси 

соціальної групи і громади для розв’язання їх проблем, виходу із складних життєвих 

обставин. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями: 

I. Загальнопредметні:  

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 10. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
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ЗК 11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК 15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 ІІ. Фахові: 

ФК 1. Знання і розуміння сутності, значення і видів соціальної роботи та основних її 

напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного). 

ФК 3. Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та 

соціального забезпечення. 

ФК 11. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із Врахуванням їх 

індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей.  

ФК 15. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп 

та громад.  

ФК 16. Здатність дотримуватися етичних принципів   та стандартів 

соціальної роботи. 

ФК 18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 

ФК 20. Здатність до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, 

здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних 

життєвих обставинах. 

 

2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи в міжнародних документах 

Тема 2. Соціальна робота як гарант дотримання прав людини 

Тема 3. Теоретичні засади базових нормативних документів соціальної роботи 

Тема 4. Правові основи надання соціальних послуг 

Тема 5. Нормативно-правове регулювання діяльності соціального працівника в 

закладах дошкільної освіти 

Тема 6. Нормативно-правове регулювання діяльності соціального працівника в 

закладах середньої освіти 

Тема 7. Основи соціальної роботи з дітьми та молоддю 

Тема 8. Правовий супровід діяльності центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді  

Тема 9. Правовий супровід соціальної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування 

Тема 10. Правові основи соціальної роботи з різними типами сімей 

Тема 11. Правовий супровід соціальної роботи з людьми похилого віку 

Тема 12. Соціально-правові основи соціальної роботи з дітьми з обмеженими 

можливостями 

 

3.Рекомендована література 

Базова 

1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 р. 

2. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії” №2017-ІІІ від 05.10.2000 р. 

3. Закон України “Про прожитковий мінімум” №966-ХІV від 15.07.99 р. 

4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне   

страхування  №16/98 – ВР від 14.01.98 р. 

5. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” 

№1058-ІV від 09.07.2003 р. 

6. Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності"  №1105-ХІV від 23.09.99 р. 

7. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам” №1727-IV від 18.05.2004 р. 
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8. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” № 

2240-ІІІ від 18.01.2001 р. 

9. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття” № 1533-ІІІ від 02.03.2000 р. 

10. Закон України "Про пенсійне забезпечення" №1788-ХІІ від 05.11.91 р. 

11. Закон України "Про недержавне пенсійне забезпечення" №1067- ІV від 

09.07.2003 р. 

12. Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб" №2262-ХІІ від 09.04.92 р. 

13. Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" №2811-ХІІ від 

21.11.92 р. 

14. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” 

№1768-III від 01.06.2000 р. 

15. Закон України "Про зайнятість населення" №5067- VІ від  05.07.2012 р. 

16. Закон України “Про соціальні послуги” №966-IV від 19.06.2003 р.  

17. Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні” №2961-ІV від 06.10.2005 

р. 

18. Основи законодавства України про охорону здоров’я №2801-ХІІ від  19.11.92р. 

19. Закон України “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” №2558-IІІ 

від 21.06.2001 р.  

20. Закон України “Про охорону дитинства” №2402-III від 26.04.2001 р.  

21. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам” №2109-IІІ від 16.11.2000 р. 

22. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" №875-

ХІІ від 21.03.91 р. 

23. Закон України “Про житловий фонд соціального призначення” №3334-IV від 

12.01.2006 р.  

24. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" №796-ХІІ від 28.02.91 р. 

25. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

№3551-ХІІ від  22.10.93 р. 

26. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні" №3721-ХІІ від 16.12.93 р. 

27. Закон України "Про державну службу" №3723-ХІІ від 16.12.93 р. (з 01.01.2014 

р. – нова редакція №4050- VІ від  17.11.2011 р.). 

28. Закон України "Про прокуратуру" №1789-ХІІ від 05.11.91 р. 

29. Закон України "Про судоустрій і статус суддів" №2453- VІ від 07.07.2010 р. 

30. Закон України  "Про  наукову  і науково-технічну діяльність"№284-ХІV від 

01.12.98 р. 

31. Закон України "Про статус народного депутата України" №2790-ХІІ від 17.11.92 

р. 

32. Концепція соціального забезпечення населення України / затв. Постановою ВР 

України №3758-ХІІ від 21.12.93 р. 

33. Бойко М.Д. Соціальний захист: Навч. посіб. – К.: «Олан», 2004. – 312 с. 

34. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – К., 2005. – 615 

с. 

35. Синчук С.М., Бурак В.Я. Соціальний захист: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. 

– 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 318с.  

36. Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. посіб. – К.: Знання, 

2005. – 405 с. 
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37. Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення: Нвч. посіб. – К.: КНЕУ, 2015. – 

232 с. 

Допоміжна: 

1. Закон України  “Про соціальний захист дітей війни” №2195-IV від 18.11.2004р.  

2. Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей" №2011-ХІІ від 20.12.91 р. 

3. Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" №203/98-ВР від 24.03.98 р. 

4. Закон України "Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ" 

№1972-ХІІ від 12.12.91 р. 

5. Закон України "Про поліпшення матеріального становища учасників бойових 

дій та інвалідів війни” №1603-ІV від 16.03.2004 р. 

6. Закон України “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк” №3160-VІ від 

17.03.2011 р.  

7. Закон України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей” №2623-IV від 02.06.2005 р.  

8. Закон України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні" №2998-ХІІ від 05.02.93 р. 

9. Закон України   "Про   державну   підтримку  засобів  масової інформації та 

соціальний захист журналістів" №540/97-ВР від 23.09.97 р. 

10. Положення Міністерства праці України, Міністерства соціального захисту 

населення України, Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України "Про 

порядок призначення та виплати державної  допомоги сім'ям з дітьми"  № 10 від 19.03.93 р. 

11. Наказ Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства 

фінансів України, Міністерства праці України, Держкомітету по житлово-комунальному 

господарству  України, Фонду соціального страхування України, Пенсійного фонду України  

"Про порядок виплати допомоги на поховання" №272/482 від 14.11.94 р. 

12. Наказ Міністерства праці України № 14 від 1.03.94 р. "Про затвердження 

Інструкції про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають 

роботу, і безробітних державною службою зайнятості". 

13. Постанова КМ України №238 від 22.02.99 р. "Про запровадження адресної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям". 

14. Положення про умови та порядок надання адресної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям  / затв. Постановою КМ України №238 від 22.02.99 р. 

15. Наказ Міністерства соціального захисту населення України №43 від 01.04.97 р. 

"Про затвердження типових положень про будинки-інтернати для громадян похилого віку, 

інвалідів та дітей". 

16. Наказ Міністерства соціального захисту населення України №44 від 01.04.97 р. 

"Про затвердження типових положень  (взірцевих) про  територіальний    центр    соціального 

обслуговування   пенсіонерів та одиноких непрацездатних   громадян   і  про  відділення  

соціальної допомоги вдома". 

17. Постанова КМ України №128-92-п  від 14.03.92 р. "Про державну програму 

організації натуральної та грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення". 

18. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 155 від 17.09.98 р. 

"Про затвердження Інструкції із застосування Порядку забезпечення інвалідів автомобілями". 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання: опитування, самостійна робота, 

контрольна робота, індивідуальне науково-дослідне завдання, банк тестових питань для 

перевірки знань. 


