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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Правове регулювання надання 

соціальних послуг в Україні» складена відповідно до освітньо-

професійної/освітньо-наукової програми другого рівня підготовки (магістр) 

спеціальності 231 соціальна робота 

Предметом вивчення дисципліни є правове регулювання надання 

соціальних послуг в Україні 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних 

модулів: 

• Змістовний модуль 1. Система надання соціальних послуг  

• Змістовний модуль 2. Класифікація, типи соціальних послуг та 

порядок їх надання 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Вивчення правового механізму надання соціальних послуг в Україні. 

Завдання:  

• вивчення змісту законодавства України про соціальні послуги ; 

• ознайомлення з механізмами реалізації законодавства України 

про соціальні послуги; 

• формування навичок використання законодавства України про 

соціальні послуги. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗН.04 - компетенції у галузі фундаментальних наук, в обсязі, 

необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін; 

ІК.04 - навички управління інформацією та знаннями; 

КЗП.08 - орієнтуватися у сучасній нормативно-правовій базі соціальної 

роботи, тенденціях розвитку і змін соціальної політики в Україні та світі. 

Програмні результати навчання  

• вміти використовувати сучасні національні та міжнародні правові 

можливості захисту соціальних прав людини і громадянина та ефективно їх 



 

 

 

використовувати в сфері соціальної роботи. 

• вміти здійснювати аналіз і синтез , творче осмислення, 

оцінювання та систематизацію нормативно-правового матеріалу щодо 

ефективного  його використання в сфері соціальної роботи. 

• вміти моделювати соціальні процеси з метою розробки програм 

вирішення соціальних проблем соціально вразливих верств населення та 

профілактики можливих соціальних ризиків. 

• володіти методами  аналізу і синтезу правового матеріалу, 

навичками науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності щодо 

подальшого вдосконалення правових форм і засобів надання послуг 

соціально вразливим категоріям населення, клієнтам соціальних служб. 

• вміти використовувати отримані  фундаментальні правові знання 

і практичні навички на всіх етапах виконання науково-дослідної  і 

прикладної роботи в усіх напрямках діяльності соціального працівника. 

• орієнтуватися в нормативно-правовій базі пенсійного 

забезпечення, надання страхових і державних допоміг, соціальних пільг і 

обслуговування населення та особливостей її застосування щодо окремих 

категорій громадян. 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення даного курсу 

студент повинен: 

знати: 

• законодавство України про соціальні послуги; 

• механізми правового регулювання надання соціальних послуг; 

• особливості правового регулювання надання соціальних послуг у 

сфері соціальної роботи; 

• правові форми та способи захисту соціальних прав людини і 

громадянина в Україні. 

вміти: 

• використовувати законодавство України у сфері надання 

соціальних послуг; 



 

 

 

• орієнтуватися в організаційно-правовій системі надання 

соціальних послуг в Україні та сприяти її подальшому вдосконаленню; 

• сприяти соціально вразливим категоріям населення України в 

захисті і реалізації їх соціальних прав; 

• ефективно використовувати правові форми і механізми надання 

соціальних послуг у сфері соціальної роботи. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, що 

становить 3 кредити ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Система надання соціальних послуг 

Тема 1. Основні цілі, принципи та напрями державної політики у сфері 

надання соціальних послуг 

Основні цілі і принципи надання соціальних послуг. Профілактика, 

подолання та мінімізація негативних наслідків складних життєвих обставин. 

Основні напрями державної політики у сфері надання соціальних послуг. 

Система надання соціальних послуг та  основні засади її функціонування. 

Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг. 

Тема 2. Законодавство України про соціальні послуги 

Конституція України як основа законодавства про соціальні послуги. 

Закон України «Про соціальні послуги» та інші закони і підзаконні акти про 

соціальні послуги. Міжнародні договори України з питань надання 

соціальних послуг.  

Тема 3. Суб’єкти та надавачі соціальних послуг 

Суб’єкти надання соціальних послуг. Уповноважені органи системи 

надання соціальних послуг. Надавачі соціальних послуг. Фахівці, 

професіонали та соціальні робітники в системі надання соціальних послуг. 

Кваліфікаційні вимоги до працівників надавачів соціальних послуг та 

порядок їх атестації. Права та обов’язки надавачів соціальних послуг. 

Об’єднання працівників системи надання соціальних послуг.  

Тема 4. Отримувачі соціальних послуг 



 

 

 

Правовий статус отримувачів соціальних послуг. Права і обов’язки 

отримувачів соціальних послуг та їх законних представників. Об’єднання 

отримувачів соціальних послуг. Правові механізми і форми захисту прав і 

інтересів отримувачів соціальних послуг. 

Змістовний модуль 2. Класифікація, типи соціальних послуг та 

порядок їх надання 

Тема 5. Класифікація соціальних послуг. Базові соціальні послуги 

Соціальна профілактика, соціальна підтримка та соціальне 

обслуговування як напрямки надання соціальних послуг. Прості, комплексні, 

спеціалізовані та допоміжні соціальні послуги. Соціальні послуги, які 

надаються залежно від місця та строку їх надання. Класифікатор соціальних 

послуг. Базові соціальні послуги. 

Тема 6. Державний стандарт соціальних послуг 

Державний стандарт в системі надання соціальних послуг. Державні 

стандарти соціальних послуг в Україні. Основні вимоги щодо необхідного 

рівня доступності, змісту і обсягу, норм і нормативів, умов і порядку надання 

соціальних послуг та їх якості. Порядок розробки і затвердження стандартів 

надання соціальних послуг.  

Тема 7. Ведення випадку 

Поняття і основні етапи ведення випадку.  Звернення про надання 

соціальних послуг. Оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. 

Прийняття рішення про надання чи відмову у наданні соціальних послуг. 

Розроблення індивідуального плану надання соціальних послуг. Договір про 

надання соціальних послуг та його виконання. Здійснення моніторингу 

надання соціальних послуг та оцінки їх якості. 

Тема 8. Відмова і припинення надання соціальних послуг 

Підстави для відмови у наданні соціальних послуг. Обставини за яких 

не може бути відмовлено у наданні соціальних послуг. Підстави для 

припинення надання соціальних послуг. Обставини за яких не може бути 

припинено надання соціальних послуг. Відповідальність надавачів 



 

 

 

соціальних послуг.  

Тема 9. Організація та фінансування надання соціальних послуг 

Визначення потреб населення адміністративно-територіальної 

одиниці/територіальної громади у соціальних послугах. Соціальне 

замовлення. Фінансування та оплата соціальних послуг. Порядок 

регулювання тарифів на соціальні послуги. Відповідальність за порушення 

вимог законодавства про соціальні послуги. 

3. Рекомендована література 

Міжнародні правові акти 

1. Статут ООН і статут Міжнародного Суду ООН від 26.06.1945 р. 

2. Загальна Декларація прав людини ООН від 10.12. 1948 р. 

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права ООН від 

16.12.1966 р. 

4. Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України 

від 16.12.2009 № 1767-YI/ 

5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права ООН від 

16.12.1966 р. 

6. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права ООН від 16.12.1966 р. 

7. Конвенція Ради Європи Про захист прав людини і основоположних 

свобод від 04.11.1950 р. 

8. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок від 

18.12.1979 р. 

9. Конвенція ООН «Про права дитини» від 20.11.1989 р. 

10. Європейська соціальна хартія (переглянута) від 03.05.1996 р. 

11. Європейський кодекс соціального забезпечення (переглянутий) від 6 

листопада 1990 р. 

12. Конвенція МОП Про встановлення міжнародної системи збереження 

прав у галузі соціального забезпечення № 157 від 21.06.1982. 

13. Конвенція  № 182 Міжнародної організації праці «Про заборону і 



 

 

 

негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» від 

17.06.1999 р. 

14. Конвенція МОП №100 «Про рівне винагородження чоловіків і жінок за 

працю рівної цінності» від 29.06.1951 р. 

15. Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального 

забезпечення» (прийнята 4 червня 1952 р. та набула чинності 27 квітня 

1955 р.). 

16. Конвенція МОП № 118 «Про рівноправність у галузі соціального 

забезпечення», 1962 р. 

17. Конвенція МОП № 157 «Про збереження прав у галузі соціального 

забезпечення», 1982 р. 

18. Рекомендація МОП щодо встановлення міжнародної системи 

забезпечення прав у галузі соціального забезпечення від 20.06. 1983  

№ 167. 

Законодавство України 

1. Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 

1996 р № 254к/96-ВР .//Відомості верховної Ради України. – 1996 р. - № 

30. – С. 141 

2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII  

3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р № 435-IV 

4. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 р. № 2947-III 

5. Житловий кодекс України від 30.06.1983 № 5464-X 

6. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 13.07.2017 № 

2136-VIII 

7. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 27.02.2014  

№ 794-VII 

8. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» від 17.03.2011 

№ 3166-VI 

9. Закон України «Про прокуратуру» від 14 жовтня 2014 року 

№ 1697 - VII  



 

 

 

10. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» від 09.04.1999 

№ 586-XIV 

11. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 

№ 280/97-ВР 

12. Закон України «Про національну поліцію» від 2.07.2015 № 580 - VIII  

13. Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004  

№ 1621-IV.  

14. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.1991 р. 

№ 1023-XII 

15. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016  

№ 1402-VIII 

16. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

05.07.2012р. № 5076-VI. 

17. Закон України «Про захист персональних даних» від 01. 06. 2010  

№ 2297-VI 

18. Закон України «Про запобігання корупції» від14.10.2014 № 1700-VII  

19. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. 

№ 4572-VI 

20. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 

від 15.09.1999 № 1045-XIV 

21. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI 

22. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) від 03.03.1998 № 137/98-ВР 

23. Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. 

№ 2862-VI 

24. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р. 

№ 393/96-ВР 

25. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011  

№ 3460-VI 

26. Закон України «Про охорону праці» від 14.10. 1992 р. № 2694-XII 



 

 

 

27. Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як 

державної» від 25.04.2019 №2704 – YIII. 

28. Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019. 

29. Закон України «Про державні соціальні стандарти та про державні 

соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. № 2017-III . 

30. Закон України «Про межу малозабезпеченості» від 04.10.1994 

№ 190/94-ВР 

31. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991  

№ 1284-XII  

32. Закон України «Про встановлення прожиткового мінімуму та 

мінімальної заробітної плати» від 20.10.2009 № 1646-VI 

33. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07. 1999 р. 

№ 966-XIV  

34. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 

21.06.2001 р. від № 2558-III. 

35. Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-III 

36. Закон України «Про основи законодавства України про охорону 

здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-XII 

37. Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якість харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР 

38. Закон України  «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 р. 

№ 5081-VI 

39. Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112»  від 13.03.2012 № 4499-VI. 

40. Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

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

живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 № 1972-XII.  

41. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 2202. 2000  

№ 1489 – III. 

42. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 



 

 

 

06.04.2000 № 1645-III. 

43. Закон України «Про  основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 

в Україні» від 21.03. 1991 р. № 875-XII 

44. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» від 16.11.2000 

№ 2109-III 

45. Закон «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю» від 18.05.2004 № 1727-IV 

46. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 

06.10.2005 2961-IV 

47. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 

№ 796-XII 

48. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-XII 

49. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-III 

50. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 

№ 2811-XII  

51. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII 

52. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07. 2001 № 2628-III 

53. Закон України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 

№ 453 - IX 

54. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII 

55. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 

01.12.1998 № 281-XIV 

56. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку 

молоді в Україні» від 05. 02. 1993 № 2998-XII 

57. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» від 2 червня 2005 № 2623 – IY 



 

 

 

58. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13.01.2005 № 2342-IV 

59. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей» від 24.01. 1995 р. № 20/95-ВР 

60. Закон України  «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків» від 08.09.2005 № 2866-IV 

61. Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» 

від 07.12.2017 № 2229-VIII  

62. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011  

№ 3739 – YI 

63. Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з 

місць позбавлення волі» від 01.12.1994 № 264/94-ВР 

64. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» 

від 17.03.2011 р. № 3160-VI 

65. Закон України «Про пробацію» від 5 лютого 2015 року  

№ 160-VIII 

66. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» від 22.09.2011 р. № 3773-VI 

67. Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або 

тимчасового захисту» від 08.07.2011 № 3671-VI. 

68. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» від 20.10 2014 № 1716 - YII  

69. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382 - IY   

70. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» від 

12.01.2006 № 3334 – IY. 

71. Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків» від 04.09.2008 № 500-VI. 



 

 

 

72. Закон України «Про державне регулювання в сфері комунальних 

послуг» від 09.07.2010 № 2479-VI 

73. Закон України «Про благодійну діяльність  та благодійні організації» від 

05.07.2012 № 5073-У1 

74. Закон України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011  

№ 3236-VI 

75. Закон України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 № 1192-XIV 

76. Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 18.11.2004  

№ 2195-IV 

77. Закон України «Про поліпшення матеріального становища учасників 

бойових дій та інвалідів війни» від 16.03.2004 № 1603-IV 

78. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» від 9.04.1992 № 2262-XII 

79. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців 

та членів їх сімей» від 20.12.1991 № 2011-XII 

80. Закон України «Про державні гарантії соціального захисту 

військовослужбовців, які звільняються із служби у зв’язку з 

реформуванням Збройних Сил України, та членів їх сімей» від 

15.06.2004 № 1763-IV 

81. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII 

82. Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів 

органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших 

осіб та їх соціальний захист» від 24.03.1998 № 203/98-ВР 

83. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 14.01.1998  

№ 16/98-ВР 

84. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» від 23. 09. 1999 № 1105-XIV 

85. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 



 

 

 

страхування»  від 09.07.2003 № 1058-IV 

86. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 

01.06.2000 № 1767-III 

87. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 

№ 1057-IV 

88. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-III 

89. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010  

№ 2464-VI. 

90. ПОРЯДОК забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від 

жорстокого поводження, затв. Постановою КМ України від 1 червня 

2020 р. № 585.  

91. ПОРЯДОК надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів, затв. Постановою КМ України від 5 

квітня 2017 року № 268.  

92. Положення про  Міністерство соціальної політики затв. Постановою 

КМ України від 17.06.2015 р. № 423. 

93. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників Випуск 

80 Соціальні послуги, затв. наказом Міністерства соціальної політики 

України 29 березня 2017 року № 518.  

94. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України, затв. 

Наказом Мін. молоді та спорту 09.09 2005 № 1965.  

95. Методичні рекомендації щодо виконання власних (самоврядних) 

повноважень об’єднаної територіальної громади у сфері соціального 

захисту населення, затв. Наказом Міністерства соціальної політики 

України 19.01.2016 № 26. 

96. Методичні рекомендації для фахівців із соціальної роботи щодо 

здійснення соціальної роботи (надання соціальних послуг, соціальний 



 

 

 

супровід) з сім’ями, дітьми та молоддю, затв. наказом Міністерства 

соціальної політики України   05.09.2013 № 557.  

97. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про республіканський Автономної Республіки 

Крим, обласний, Київський та Севастопольський міський центр 

соціальних служб, затв. Постановою КМ України від 1 червня 2020 р.  

№ 479. 

98. ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про районний, місський, районний у місті, 

селищний, сільський центр соціальних служб, затв. КМ України від 

1. 06. 2020 р. № 479.  

99. Типове Положення про молодіжне відділення дитячого будинку-

інтернату. Затв. Наказом  Міністерства праці і соціальної політики 

України 02.04.2008 № 173 

100. Порядок виявлення сімей (осіб) які перебувають у складних життєвих 

обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 

супроводу таких сімей (осіб), затв. Постановою КМ України ід 

21 литда 2013 р. № 896.  

101. Порядок організації надання соціальних послуг, затв.Постановою КМ 

України від 1 червня 2020 р. № 587 

102. Державний стандарт соціального супроводу сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах, затв. наказом 

Міністерства соціальної політики України 31.03.2016 № 318. 

103. Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затв. 

Наказом Міністерства Соціальної політики України 03.09.2012 № 537.  

104. Державний стандарт соціальної адаптації, затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 18.05.2015 № 514. 

105. Державний стандарт соціальної послуги підтримання проживання осіб 

похилого віку та осіб з інвалідністю, затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 07.06.2017 № 956. 

106. Державний стандарт соціальної послуги соціального супроводу при 



 

 

 

працевлаштуванні та на робочому місці, затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 21.09.2016, № 1044. 

107. Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються 

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, затв. наказом 

Міністерства соціальної політики України 11.08.2017 № 1307. 

108. Державний стандарт підтриманого проживання бездомних осіб, затв. 

Наказом Міністерства соціальної політики України 03.04. 2015 № 372. 

109. Державний стандарт надання притулку бездомним особам, затв. 

Наказом Міністерства соціальної політики України 13.08.2013 № 495. 

110. Державний стандарт соціальної інтеграції та реінтеграції бездомних 

осіб, затв. Наказом Міністерства соціальної політики України 19.09.2013  

№ 596. 

111. Державний стандарт стаціонарного догляду за особами, які втратили 

здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затв. 

Наказом Міністерства соціальної політики України 29.02.2016 № 198. 

112. Державний стандарт догляду вдома, затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 13.11.2013 № 760. 

113. Державний стандарт паліативного догляду, затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 29.01.2016 № 58. 

114. Державний стандарт денного догляду, затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 30.07.2013 № 452. 

115. Стандарт надання соціальних послуг із соціальної інтеграції та 

реінтеграції дітей, які постраждали від торгівлі людьми, затв. Наказом 

Міністерства соціальної політики України 30.07.2013 № 458. 

116. Стандарт надання послуг із соціальної інтеграції і реінтеграції осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми, затв. Наказом Міністерства соціальної 

політики України 30.07.2013 № 458. 

117. Стандарт надання послуг із соціальної профілактики торгівлі людьми, 

затв. Наказом Міністерства соціальної політики України 30.07.2013  

№ 458. 



 

 

 

118. Державний стандарт соціальної послуги консультування, затв. Наказом 

Міністерства соціальної політики 02.07.2015 № 678.  

119. Державний стандарт соціальної послуги профілактики, затв. Наказом 

Міністерства соціальної політики України 10.08.2015 № 912. 

120. Державний стандарт соціальної послуги посередництва (медіації) , затв. 

Наказом Міністерства соціальної політики України 17.08.2016 № 892. 

121. Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, затв.  

Наказом Міністерства соціальної політики України 30.12.2015 № 1261.  

122. Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції 

випускників інтернат них закладів (установ), затв. Наказом Міністерства 

соціальної політики України 26.09.2016 № 1067.  

123. Професійний стандарт «Фахівець із соціальної роботи», затв. наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 20. 06.2020 № 1179.  

124. Професійний стандарт «Фахівець із соціальної роботи вдома», затв.  

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 20.06. 2020 № 1180.  

125. Професійний стандарт «Соціальний працівник (допоміжний персонал)», 

затв. наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства» від 18.06. 2020 № 1149   

126. Професійний стандарт «Соціальний менеджер», затв. наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

від 10.02. 2021 № 261    

127. Професійний стандарт «Вихователь (заклади, установи соціального 

захисту дітей)», затв. наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства від 09.02. 2021 № 250    

128. Професійний стандарт «Вихователь-методист (заклади, установи 

соціального захисту дітей)», затв. наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства  від 09.02. 2021 № 249 

129. Професійний стандарт «Соціальний робітник», затв. наказом 



 

 

 

Міністерства соціальної політики України від 15.08. 2019 № 1243    

130. Професійний стандарт «Соціальний працівник», затв. наказом 

Міністерства соціальної політики України від 04.07.2019 № 1049    

131. Положення про професійне (професійно-технічне) навчання на основі 

модульної технології, затв. Наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства освіти і науки України 31.01.2002 № 

187/243.   

132. Положення про медико-соціальне експертизу затверджене постановою 

КМУ від 3 грудня 2009 р. № 1317.   

133. Положення про державну службу України з питань протидії ВІЛ-

інфекції/СНІДУ та інших соціально небезпечних захворювань, затв. 

Указом Президента України від 8 квітня 2011 р., №441/2011. 

134. Типове Положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді від 4 

жовтня 2017 р. № 741. 

135. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її 

виплати для організації безробітним підприємницької діяльності, затв.  

Наказом Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України наказом від 17 червня 2020 р. № 537/34820. 

136. Постанова правління Фонду загальнообов’язкового соціального 

страхування України на випадок безробіття «Про мінімальний розмір 

допомоги по безробіттю» від 31,01.2020 р. № 211. 

137. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві»  затв. 

Постановою Кабінету Міністрів від 30 листопада 2011 р. № 1232.  

138. Перелік професійних захворювань затв. Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку професійних захворювань» від 

8.11.2000 р.  

139. Порядок взаємодії установ виконання покарань, уповноважених органів 

з питань пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки 

до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або 



 

 

 

позбавлення волі на певний срок, затв. Наказом Міністерства юстиції 

України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України 

03.04.2018 № 974/467/609/280.    

Електронні інформаційні ресурси 

1. Верховна рада України: www.rada.gov.ua 

2. Міжнародна організація праці (МОП): www.ilo.org.ua 

3. Міністерства України// Урядовий портал: http//www.кmu/gov.ua 

4. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства: 

http://www.me.gov.ua  

5. Міністерство Фінансів України: www.minfin.gov.ua 

6. Міністерство соціальної політики України: http: www.msp.gov.ua 

7. Міністерство освіти України https: mon.gov.ua/ua  

8. Пенсійний фонд України: pfu.gov.ua 

9. Наукова бібліотека ОНУ імені І.І.Мечникова: http://lib.onu.edu.ua/ 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 

5. Методи діагностики успішності навчання 

Поточний та підсумковий контроль (іспит). Усне опитування, доповіді 

та реферати, участь у дискусіях та обговореннях, творчі завдання, тестовий 

контроль. 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне тестування та самостійна робота 

Змістовний 

модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 

Підсумковий тест 

(іспит) 
Сума 

25 балів 25 балів 50 балів 100 

Поточний контроль 

Види поточного контролю обираються викладачем у відповідності з 

даною програмою. Видами поточного контролю можуть бути: 

• опитування, 

• тести, 

http://www.me.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://mon.gov.ua/ua


 

 

 

• контрольні та інші письмові роботи, 

• колоквіуми, 

• експрес-опитування, 

• результати виконання домашніх та індивідуальних завдань. 

При поточному контролі під час практичних занять оцінці підлягають: 

• рівень знань, продемонстрований у відповідях; 

• обґрунтованість висновків, 

• самостійність та повнота вирішення практичних завдань та 

аналізу матеріалів; 

• активність та систематичність роботи на заняттях; 

• результати виконання домашніх завдань, тестів, експрес-

опитувань, колоквіумів, контрольних робіт тощо. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий семестровий контроль проводиться в формі тестування 

або співбесіди з викладачем згідно питань до заліку, в результаті якого 

студент може отримати максимально 50 балів. Підсумковий контроль 

складається із балів модульного контролю та підсумкового тестування або 

усного опитування під час проведення заліку 

 


