
 

«Соціальні допомоги за законодавством України» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є норми права, які 

регулюють відносини розподілу суспільних фондів споживання, що 

виникають з приводу матеріального забезпечення громадян при тимчасовій 

втраті працездатності, безробіття, яке настало з незалежних від особи 

причин, у зв’язку з нещасним випадком на виробництві, у зв’язку з 

фактом народження дитини а також із  забезпеченням материнства і 

дитинства, призначення соціальній допомоги малозабезпеченим сім'ям, 

допомог дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, призначення субсидій та 

допомог особам, яким виповнилося 100 і більше років. 

Мета викладання навчальної дисципліни  «Соціальні допомоги за 

законодавством  України» полягає в засвоєнні студентами значення норм, 

які регулюють різні види соціального забезпечення, їх характер; показати 

реалізацію права громадян на соціальний захист, а також права на оскарження 

до суду неправомірних дій службових осіб  при призначенні соціальних 

допомог; ознайомлення студентів з порядком розгляду і призначення 

соціальних допомог, продемонструвати нерозривний зв'язок норм права з їх 

практичним застосуванням відповідними органами. 

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

знати: коло суспільних відносин, що входять до сфери соціальних 

допомог; правові механізми регулювання і забезпечення соціально-

забезпечувальних правовідносин; поняття та види соціальних допомог; джерела 

законодавства України щодо забезпечення соціальними допомогами; умови 

призначення соціальних допомог; підстави призначення соціальних допомог; 

порядок призначення соціальних допомог; права та обов’язки суб’єктів 

соціально-забезпечувальних правовідносин при призначенні соціальних 

допомог; підстави та порядок припинення права на соціальні допомоги; 

способи захисту порушеного права на призначення соціальних допомог. 

вміти: орієнтуватися у системі норм права соціального забезпечення; 

правильно тлумачити і застосовувати норми, вміщені у нормативно-правових 

актах права соціального забезпечення; ефективно застосовувати норми інших 

галузей права при призначенні соціальних допомог; творчо аналізувати основні 

підходи до регулювання соціально-забезпечувальних правовідносин; 

здійснювати системне узагальнення одержаних знань; аналізувати і 

узагальнювати законодавчі акти та вивчений матеріал; досліджувати і 

узагальнювати практику діяльності державних та місцевих органів щодо 

соціального забезпечення населення; готувати основні процесуальні документи, 

необхідні для набуття, реалізації, захисту та припинення суб'єктивних 

соціальних прав щодо призначення соціальних допомог, тощо. 

 


