
 



 



 
 

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«МЕТОДИКА НАРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ» 

 
1. Опис дисципліни «Методика нарахування соціальних допомог» 

Дисципліна – Методика 
нарахування соціальних 

допомог 

Галузь знань, 
спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань - 
23  Соціальна робота 

Вибіркова дисципліна 
Мова навчання – 

українська 
Кількість залікових модулів 

– 3 
Спеціальність   – 

232 Соціальне 
забезпечення 

Рік підготовки– 2 
Семестр – 4 

Кількість змістових модулів 
– 2 

Ступінь вищої освіти  
− бакалавр 

 

Лекції – 28 год. 
Практичні заняття – 28 

год. 
Загальна кількість годин – 

150 
 Індивідуальна робота – 3 

год. 
Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

Самостійна робота – 83 
год.  

 
Тижневих годин - 11 

аудиторних – 4 
 Вид підсумкового 

контролю – залік 
 

 
2. Мета й завдання вивчення дисципліни 

 «Методика нарахування соціальних допомог»  
  

2.1. Мета вивчення дисципліни полягає у засвоєнні теоретичних і 
практичних основ володіння методикою нарахування соціальних допомог, 
формування у студентів базових знань про основи надання соціальних послуг, 
засвоєння закономірностей та методик індивідуальних обрахунків призначення 
субсидій, соціальної допомоги малозахищеним категоріям населення, допомоги 
сім'ям з дітьми, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, вироблення 
практичних навичок щодо планування та реалізації заходів з надання адресної 
соціальної допомоги, набуття вмінь розрахунків надання соціальних допомог. 

2.2. Завдання вивчення дисципліни полягають в тому, щоб: з’ясувати 
сутність соціальної допомоги та соціальної підтримки непрацездатних громадян; 
дослідити правові засади надання державної соціальної допомоги в Україні; 
розглянути методику обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для 
надання соціальних послуг; виробити у студентів практичні навички зі розрахунку 
розміру соціальної допомоги малозахищеним категоріям населення, допомоги 
сім'ям з дітьми, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інших видів 
допомоги. 



 
 

2.3. У результаті вивчення дисципліни студенти: 

-  матимуть базові знання про сутність та принципи державної соціальної 
політики; 

- розумітимуть  механізми призначення соціальних допомог, пенсій;  
- знатимуть особливості методики обчислення середньомісячного сукупного 

доходу сім'ї для надання соціальних послуг; 
- демонструватимуть уміння нараховувати і призначати соціальні допомоги, 

пенсії й інші соціальні виплати у системі соціального забезпечення населення; 
- вмітимуть оцінювати правильність надання соціальних послуг на основі 

використання необхідного теоретико-методичного інструментарію. 

 
3. Зміст дисципліни «Методика нарахування соціальних допомог» 

 
Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади нарахування 

соціальних допомог 
Тема 1. Соціальна допомога та соціальна підтримка непрацездатних 

громадян 
Поняття соціальної допомоги, взаємозв’язок з суміжними поняттями: 

соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна підтримка. 
 Соціальна допомога, як форма соціального забезпечення населення в 

Україні. Вибір форми соціальної допомоги. Об’єкти та суб’єкти соціальної 
допомоги. Основні групи суб’єктів соціальної допомоги. Принципи соціальної 
допомоги. Функції соціальної допомоги 

 Соціальні допомоги: поняття, ознаки, види. Категорії отримувачів, умови та 
порядок призначення, розміри окремих видів соціальних допомог: допомоги 
малозабезпеченим громадянам, допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 

 
Тема 2. Правові засади надання державної соціальної допомоги 

 Конституційні засади права на державні соціальні допомоги в Україні. 
Правові ознаки  та принципи страхових допомог. Особливості правового 
регулювання страхових допомог у законодавстві України. 
 Органи, що призначають державні соціальні допомоги, їх права та обов’язки. 
 Порядок призначення та джерела виплати державних соціальних допомог. 
Особливості виплати соціальних допомог за принципом їх призначення та 
джерелами фінансування в рамках національної соціальної політики.  
 Порядок оскарження рішення про надання державної соціальної допомоги.  
Контроль за правильністю призначення і виплат державних соціальних допомог. 
Відповідальність за порушення законодавства про державну соціальну допомогу. 

 
Тема 3. Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї 

для надання соціальних послуг 
Необхідність та значення державних соціальних стандартів та гарантій.  

Сфери застосування державних соціальних стандартів та гарантій. 
 Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт при 

нарахуванні соціальної допомоги.  
 



 
 

 Заробітна плата – основа соціальних виплат. Порядок обчислення середньої 
заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням. 

Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання 
соціальних послуг.  Види доходу, які не враховуються у сукупному доході сімей. 
Поняття «умовного доходу» при розрахунку середньомісячного сукупного доходу. 

 
Змістовий модуль 2. Порядок призначення та методика нарахування 

соціальних допомог 
 Тема 4. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми 
 Місце сімей з дітьми в системі суб’єктів права соціального забезпечення.  
Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення сімей з дітьми в 
Україні та зарубіжних країнах. Класифікація видів соціальних послуг сім’ям, що 
мають дітей. 
  Державні соціальні допомоги сім’ям з дітьми. Право сімей з дітьми на 
державну допомогу. Види державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми: 
допомога в разі вагітності та пологів; одноразова допомога при народженні дитини; 
допомога для догляду за дитиною; допомога на дітей, які перебувають під опікою 
і піклуванням; допомога одиноким матерям. 
 Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Методика нарахування 
і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір допомоги 
у зв'язку з вагітністю та пологами. 
 Допомога при народженні дитини: право на допомогу, умови призначення, 
методика нарахування, розміри допомоги. 
 Підстави призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування. Методика нарахування та розмір допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування. 
 Право на допомогу на дітей одиноким матерям. Методика нарахування 
допомоги на дітей одиноким матерям. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям. 
Умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або 
призупиняється. 
 

Тема 5. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 
Поняття державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги 

на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї. Умови, за наявності 
яких поновлюється виплата допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних 
родинах. Механізми стимулювання непрацюючих працездатних громадян до 
самозабезпечення.  Стимулюючі механізми для виходу малозабезпеченої сім’ї із 
стану бідності, в складі якої є працездатні непрацюючі особи. 

Порядок призначення і методика нарахування державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям. Співвідношення понять межа малозабезпеченості та 
межа мінімум. Методика комплексної оцінки бідності. Світовий досвід 
вимірювання меж бідності. 

Розміри та строки надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям. Перерахунок розміру державної соціальної допомоги. 

 
 



 
 

 Тема 6. Державна соціальна допомога як вид матеріального забезпечення 
дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства 
 Поняття та підстави соціального захисту дітей-інвалідів. Поняття 
інвалідності. Поняття та юридичне значення: професійного захворювання, 
трудового каліцтва, загальних причин інвалідності, поранення, контузії і других 
причин інвалідності при призначенні допомог.  

Матеріальне забезпечення осіб з інвалідністю.  Методика нарахування 
допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та надбавки на догляд за 
інвалідом з дитинства І групи; надбавки на догляд за дитиною-інвалідом віком до 
16 років.  

Порядок призначення та виплати допомог та надбавок. Методика 
нарахування допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи 
II групи внаслідок психічного розладу, котрий за висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним. 

Розміри державної соціальної допомоги та строки на який призначається 
соціальна допомога. 

Допомога на поховання як вид державної соціальної допомоги. Джерела 
виплати та методика нарахування допомоги на поховання осіб з інвалідністю з 
дитинства та дітей з інвалідністю. 

 
 Тема 7. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на 
пенсію  та  особам з інвалідністю 
 Співвідношення пенсійного забезпечення та пенсійного страхування. 
Законодавчі засади соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких 
непрацездатних громадян. Соціальна допомога вдома: її види та форми. Види 
пенсій відповідно до законодавства України.  
 Пенсії за віком: поняття, умови призначення, розміри пенсій. Пільгове 
пенсіонування за віком окремих категорій непрацездатних громадян. 
 Пенсії з інвалідності: поняття, методика нарахування, розміри пенсій. 
 Державна соціальна допомога особам, які не мають права  на пенсію, та 
особам з інвалідністю: поняття, категорії пенсіонерів, методика нарахування, 
розміри пенсій. Страховий (трудовий) стаж як умова права на пенсію по 
інвалідності. 

Пенсії в разі втрати годувальника: поняття, умови призначення, методика 
нарахування та виплата пенсій. 

Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії. Порядок та 
строки призначення пенсій. Документи, що необхідні для призначення пенсії за 
віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років. 
Документи, що необхідні при призначенні до пенсій надбавок, допомог, додаткової 
пенсії, компенсації та підвищень.  
 Соціальна допомога людям похилого віку. Адресна соціальна допомога 
літнім людям, які перебувають в особливо складній життєвій ситуації: порядок та 
методика нарахування. Порядок призначення пенсії (звернення за призначенням 
пенсії та подання необхідних документів). 
 
 
 



 
  

4. Структура залікового кредиту дисципліни 
«Методика нарахування соціальних допомог» 

 
Денна форма навчання 

 
Теми Кількість годин 

Лекції Практич. 
заняття ІРС Тренінг, 

КПІЗ СРС Контрольні 
заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади нарахування 
соціальних допомог  

1. Соціальна допомога та 
соціальна підтримка 
непрацездатних громадян 

4 4  

4 

12 Поточне 
опитув. 

2. Правові засади надання 
державної соціальної 
допомоги 

4 4 1 11 Поточне 
опитув. 

3. Методика обчислення 
середньомісячного 
сукупного доходу сім'ї для 
надання соціальних послуг 

4 4  12 
Поточне 

тестування 
та опитув. 

Змістовий модуль 2. Порядок призначення та методика нарахування 
соціальних допомог 

4. Державна соціальна 
допомога сім’ям з дітьми 4 4  

4 

12 
Поточне 

опитуван., 
задачі 

5.  Державна соціальна 
допомога 
малозабезпеченим сім’ям 

4 4  12 
Поточне 

опитуван., 
задачі 

6. Державна соціальна 
допомога як вид 
матеріального забезпечення 
дітей-інвалідів та інвалідів з 
дитинства 

4 4 1 12 
Поточне 

опитуван., 
задачі 

7. Державна соціальна 
допомога особам, які не 
мають права на пенсію  та  
особам з інвалідністю 

 4 4 1 12 
Поточне 

опитуван., 
задачі 

Разом 28 28 3 8 83  
  
 
 

 
 



 
 

5. Тематика практичних занять  
 
 Практичне заняття 1-2. Соціальна допомога та соціальна підтримка 
непрацездатних громадян 
 Мета проведення практичного заняття: з’ясувати сутність соціальної 
допомоги та соціальної підтримка непрацездатних громадян. 

Питання для обговорення 
 1. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. 
 2. Об’єкти та суб’єкти соціальної допомоги. 
 3. Категорії отримувачів соціальних допомог. 
 4. Умови та порядок призначення, розміри окремих видів соціальних 
допомог. 
 
 
 Практичне заняття 3-4. Правові засади надання державної соціальної 
допомоги 
 Мета проведення практичного заняття: дослідити правові засади надання 
державної соціальної допомоги в Україні. 

Питання для обговорення 
 1. Правові ознаки  та принципи нарахування страхових допомог. 
 2. Органи, що призначають державні соціальні допомоги. 
 3. Порядок призначення та джерела виплати державних соціальних допомог. 
 4. Відповідальність за порушення законодавства про державну соціальну 
допомогу. 
 
 

Практичне заняття 5-6. Методика обчислення середньомісячного 
сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг 
 Мета проведення практичного заняття: розглянути методику обчислення 
середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг. 

Питання для обговорення 
1. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт при 

нарахуванні соціальної допомоги. 
2. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.  
3. Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для 

надання соціальних послуг 
4. Доходи, які враховуються та не враховуються при обрахуванні доходу 

сім’ї.  
   
 Практичне заняття 7-8. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми 
 Мета проведення практичного заняття: дослідити особливості методики 
нарахування державних соціальних допомог сім’ям з дітьми 

Питання для обговорення 
 1. Поняття та категорії отримувачів державної соціальної допомоги сім’ям з 
дітьми.  
 



 
 
 2. Методика нарахування, розмір та тривалість виплати допомоги у зв'язку з 
вагітністю та пологами.  
 3. Допомога при народженні дитини: право на допомогу, умови призначення, 
методика нарахування, розміри допомоги. 
 4. Підстави призначення та порядок нарахування допомоги на дітей, над 
якими встановлено опіку чи піклування. 
 5. Допомога на дітей одиноким матерям: право на допомогу, розмір 
допомоги, умови, за яких виплата допомоги на дітей одиноким матерям 
припиняється або призупиняється. 
 
  
 Практичне заняття 9-10. Державна соціальна допомога 
малозабезпеченим сім’ям 
 Мета проведення практичного заняття: дослідити особливості методики 
нарахування державних соціальних допомог малозабезпеченим сім’ям 

Питання для обговорення 
1. Поняття державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та  

допомоги на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї. 
 2. Механізми стимулювання непрацюючих працездатних громадян до 

самозабезпечення.   
3. Методика комплексної оцінки бідності. 
4. Порядок призначення і методика нарахування державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям.  
5. Перерахунок розміру державної соціальної допомоги. 

 
 
 Практичне заняття 11-12. Державна соціальна допомога як вид 
матеріального забезпечення дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства 
 Мета проведення практичного заняття: розглянути методику нарахування 
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

Питання для обговорення 
 1. Поняття та підстави соціального захисту дітей-інвалідів. 

2. Порядок призначення та виплати допомог та надбавок. 
3. Методика нарахування допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 
4. Методика нарахування допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу. 
5. Порядок надання допомоги на поховання осіб з інвалідністю з дитинства 

та дітей з інвалідністю. 
 
 
 Практичне заняття 13-14. Державна соціальна допомога особам, які не 
мають права на пенсію  та  особам з інвалідністю 
 Мета проведення практичного заняття: розглянути особливості порядку 
надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію  

Питання для обговорення 
 1. Пенсійне забезпечення як різновид соціальної функції держави. 
 2. Сутність, ознаки, види пенсій. 



 
 
 3. Поняття, методика нарахування, розміри пенсій з інвалідності. 
 4. Призначення, нарахування та виплата пенсій в разі втрати годувальника. 
 5. Адресна соціальна допомога літнім людям, які перебувають в особливо 
складній життєвій ситуації: порядок нарахування. 
 
 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
 

Для студентів денної форми навчання особливе значення мають 
індивідуальні завдання з дисципліни “Методика нарахування соціальних допомог”, 
які виконуються самостійно кожним студентом і охоплюють всі основні теми 
дисципліни. Виконання даних завдань студентами має на меті більш глибоке й 
повне засвоєння теоретичного матеріалу з основ методики надання соціальних 
допомог, оволодіння навиками застосування набутих теоретичних знань на 
практиці в контексті порядку та призначення соціальних допомог. 

 Виконання індивідуальних завдань є одним із обов’язкових складових 
модулів залікового кредиту з дисципліни. КПІЗ складається з теоретичної та 
аналітичної частин. 

 
Варіанти КПІЗ з дисципліни “Методика нарахування соціальних 

допомог” 
Теоретична частина 

 Напишіть есе на одну із запропонованих нижче тем: 
 1. Наскільки важлива державна підтримка соціально вразливих верств 
населення. 
 2. Соціальна допомога в системі соціального захисту. 
 3. Проблеми правового регулювання державної соціальної допомоги в 
Україні. 
 4. Право на соціальні допомоги в умовах сьогодення та вдосконалення 
порядку їх нарахування. 
 5. Проблеми та напрями вдосконалення методики нарахування соціальних 
допомог населенню в Україні. 

Аналітична частина 
 1. Проаналізуйте динаміку загальних видатків на соціальний захист та у % до 
ВВП, в Україні за останні 5 років. 
 2. Здійсніть порівняльний аналіз зміни загальних доходів та наявного  доходу 
у розрахунку на одну особу в Україні за останні 5 років. 
 3.  Проаналізуйте співвідношення суми призначеної державної соціальної 
допомоги (на ваш вибір) та кількості їх одержувачів в Україні за останні 5 років 
 
 

7. Тематика самостійної роботи студентів  
Самостійна робота студентів є одним з основних способів набуття знань з 

курсу «Методика нарахування соціальних допомог». Студенти повинні самостійно 
опрацювати як питання курсу, що даються під час лекційних занять, так і питання, 
на які лекційний час не передбачено або такі, що доцільно поглибити. 

 



 
 
 

№ 
п/п Тематика К-сть 

годин  

1 Тема 1. Соціальна допомога та соціальна підтримка 
непрацездатних громадян 12 

2 Тема 2. Правові засади надання державної соціальної допомоги 11 

3 Тема 3. Методика обчислення середньомісячного сукупного 
доходу сім'ї для надання соціальних послуг 12 

4 Тема 4. Державна соціальна допомога сім’ям з дітьми 12 
5 Тема 5. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 12 

6 Тема 6. Державна соціальна допомога як вид матеріального 
забезпечення дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства 

12 

7 Тема 7. Державна соціальна допомога особам, які не мають 
права на пенсію  та  особам з інвалідністю 

12 

Разом: 83 
 
 

8. Тренінг з дисципліни  
Тематика: «Застосування світового досвіду для використання адресної 

соціальної допомоги». 
Завдання: здійснити ґрунтовний аналіз надання адресної соціальної 

допомоги в країнах Європи. 
Порядок проведення тренінгу 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою 
тренінгового заняття. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі 
студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива наявність 
роздаткового матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у групах 
студентів у кількості 3-5 осіб з певних проблемних питань теми тренінгового 
заняття. 

4. Підведення підсумків. Обговорюються результати виконаних завдань у 
групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття. 

 
 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Методика нарахування соціальних 

допомог» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 
демонстрування результатів навчання: 

–  поточне тестування та опитування;  
–  заліково-модульне тестування та опитування; 
–  інші види індивідуальних та групових завдань; 
–  ректорська контрольна робота; 
–  оцінювання результатів КПІЗ; 
–  залік. 

 



 
 
 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
 Підсумковий бал (за 100-бальної школою) з дисципліни «Методика 

нарахування соціальних допомог» визначається як середньозважена величина, 
залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:  

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2  

Заліковий 
модуль 3 

30% 40% 30% 

1. активність на заняттях 
– макс.30 балів (3 теми по 
10 балів = 30 балів); 
2. модульна контрольна 
робота – макс. 70 балів. 

1. активність на заняттях 
– макс. 40 балів (4 теми по 
10 балів = 40 балів); 
2. модульна контрольна 
робота – макс. 60 балів. 

 

1. підготовка КПІЗ  – макс. 
40 балів; 
2. захист КПІЗ  – макс. 40 
балів; 
3. тренінг  – макс. 20 балів 

           
Шкала оцінювання: 

За шкалою 
університету 

За 
національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90-100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75-84 С (добре) 
65-74 задовільно D (задовільно) 
60-64 E (достатньо) 
35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 
1-34 F (незадовільно з обв’язковим повторним 

курсом) 
 
 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 
№ з/п Найменування Номер теми 

1. Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, 
ноутбук, проєкційний екран. 

1-7 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  
Стандартне програмне забезпечення базових 
інформаційних технологій: MS Office (Word, Excel, 
PowerPoint, Microsoft Visio). 
Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet 
Explorer, Opera, Google Chrome, Firefox, Viber тощо).  

1-7 

3. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для 
організації дистанційного навчання (за необхідності). 

1-7 

4. Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для 
проведення занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-7 
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