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Анотація до дисципліни 

Вивчення дисципліни сприяє засвоєнню 

студентами знань про адміністративне, 

цивільне, трудове та сімейне право України; а 

також формує практичні навички 

використання отриманих знань в соціальній 

роботі з різними категоріями населення.  

 

 



Мета, завдання й очікувані результати 

Метою вивчення дисципліни є отримання студентами системних знань з об’єктивних 

закономірностей, умов, процесів і специфічних особливостей в законодавстві соціальної 

роботи, а також набуття навичок їх практичного використання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Галузеве законодавство в соціальній роботі» є: 

розкриття основних понять в законодавстві з соціальної роботи; розкриття законодавства 

соціальної роботи як цілісної саморегулюючої системи з врахуванням особливостей розвитку 

українського суспільства, його трансформації; формування розуміння особливостей аналізу 

основних суспільних процесів. 

За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути сформовані такі 

компетентності: 

Загальні: студенти повинні знати законодавство України із соціальної роботи та соціального 

забезпечення; бути ознайомленими із принципами та методами галузевого законодавства в 

діяльності соціальної роботи; знати основні положення і методи соціальних, гуманітарних і 

економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань; знати способи аналізу 

соціально значущих проблем і процесів; знати види основних угод, які укладаються з 

юридичними сторонами, їх відмінності і переваги з урахуванням різних категорій населення; 

Спеціальні: використовувати основні положення і методи соціальних, гуманітарних і 

економічних наук при вирішенні соціальних і професійних завдань; аналізувати соціально 

значущі проблеми і процеси; 

Очікувані результати навчання: вміти застосовувати на практиці знання з законодавства 

України про соціальну роботу та соціальне забезпечення. 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

1. Загальні закономірності формування правового галузевого 

законодавства. 

2. Забезпечення гарантії прав і свобод громадян. 

3. Адміністративна відповідальність - категорія державних 

гарантій. 

4. Основні положення галузей цивільного та сімейного права для 

забезпечення соціальної діяльності. 

5. Соціальна політика як наука і навчальна дисципліна. 

6. Моделі соціальної політики. 

7. Управління соціальною політикою. 

8. Боротьба з бідністю. 

9. Державна служба зайнятості як суб’єкт соціальної політики. 

10. Державна політика на ринку праці. 


