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РЕФЕРАТ 
 

Объем дипломной работы: 71 страниц, 2 таблиц, количество 
используемых источников - 41, 2 приложения.  

 
ПОСОБИЯ, ДЕТИ, СЕМЬЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, БЮДЖЕТ 

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, СЕМЕЙНЫЕ ПОСОБИЯ, МАТЕРИНСТВО, 
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ  

 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

совершенствования и модернизации социального обеспечения семей с детьми. 

Объектом исследования: пособия семьям, воспитывающим детей.  

Предмет исследования: система социально – правовых отношений в 

сфере пособий семьям, воспитывающим детей.  

Цель исследования – проанализировать пособия семьям, воспитывающим 

детей, выявить основные направления правового регулирования и зарубежный 

опыт обеспечения пособиями семьи, воспитывающие детей.  

Методы: диалектический, логический, сравнительно-правовой, метод 

правового моделирования и другие методы.  

Исследования и разработки: в дипломной работе проведена общая 

характеристика системы пособий семьям, воспитывающим детей, проведен 

анализ отдельных видов пособий и проведен анализ зарубежной системы 

социальных пособий семьям, воспитывающим детей. 

Элементы научной новизны: произведен комплексный анализ и оценка 

системы социальных пособий семьям, воспитывающим детей и проведен 

анализ зарубежного опыта.  

Область возможного научного применения: исследования и разработки 

могут быть использованы для получения комплексной информации и 

обобщения теоретических и правовых аспектов по теме исследования.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-

аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 



 

РЭФЕРАТ 
 
Аб’ем дыпломнай працы складае: 71 старонак, 2 таблиц, колькасць 

выкарыстанных крыніц 41, 2 прыкладання.  

 

ДАПАМОЖНІКІ, ДЗЕЦІ, СЯМ'Я, САЦЫЯЛЬНЫЯ ГАРАНТЫІ, 

БЮДЖЭТ ПРАЖЫТАЧНАГА МІНІМУМУ, СЯМЕЙНЫЯ ДАПАМОЖНІКІ, 

МАЦЯРЫНСТВА, ДАПАМОГІ ПА ДОГЛЯДУ ЗА ДЗІЦЕМ  

 

Актуальнасць дадзенай работы абумоўлена неабходнасцю 

ўдасканалення і мадэрнізацыі сацыяльнага забеспячэння сем'яў з дзецьмі. 

Аб'ектам даследавання: дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.  

Прадмет даследавання: сістэма сацыяльна-прававых адносін у сферы 

дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей.  

Мэта даследавання-прааналізаваць дапамогі сем'ям, якія выхоўваюць 

дзяцей, выявіць асноўныя напрамкі прававога рэгулявання і замежны вопыт 

забеспячэння дапаможнікамі сям'і, якія выхоўваюць дзяцей.  

Метады: дыялектычны, лагічны, параўнальна-прававы, метад прававога 

мадэлявання і іншыя. 

Даследаванні і распрацоўкі: У дыпломнай працы праведзена агульная 

характарыстыка сістэмы дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей, праведзены 

аналіз асобных відаў дапамог і праведзены аналіз замежнай сістэмы 

сацыяльных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей. 

Элементы навуковай навізны: выраблены комплексны аналіз і ацэнка 

сістэмы сацыяльных дапамог сем'ям, якія выхоўваюць дзяцей і праведзены 

аналіз замежнага вопыту.  

Вобласць магчымага навуковага прымянення: даследаванні і распрацоўкі 

могуць быць выкарыстаны для атрымання комплекснай інфармацыі і 

абагульнення тэарэтычных і прававых аспектаў па тэме даследавання.  

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены у ёй разлікова-аналітычны 

матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а все 

запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 

метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў. 

 

 



 

ABSTRACT  
 

The diploma research includes 71 pages, 2 tables, 41 used sources, 2 

applications.  

 
BENEFITS, CHILDREN, FAMILY, SOCIAL SECURITY, MINIMUM 

LIVING WAGE, FAMILY BENEFITS, MATERNITY BENEFITS TO CARE FOR 

A CHILD  

 

The importance of this work is due to the need to improve and modernize the 

social security of families with children. 

The object of the study: are benefits for families raising children.  

The subject of the study: is the system of social and legal relations in the field 

of benefits for families with children.  

The purpose of the work: is to analyze the benefits to families raising children, 

to identify the main areas of legal regulation and foreign experience of providing 

benefits to families raising children.  

The methods: dialectical, logical, comparative-legal, method of legal modelling 

and other methods. 

Research and development: in the thesis conducted a General description of the 

system of benefits for families with children, the analysis of certain types of benefits 

and the analysis of the foreign system of social benefits for families with children. 

Elements of scientific novelty: a comprehensive analysis and evaluation of the 

system of social benefits for families with children and the analysis of foreign 

experience.  

Field of possible scientific application: research and development can be used 

to obtain comprehensive information and generalization of theoretical and legal 

aspects of the research topic.  

The author of the work confirms that the calculation and analytical material 

given in it correctly and objectively reflects the state of the studied process, and all 

theoretical, methodological and methodical positions and concepts borrowed from 

literary and other sources are accompanied by references to their authors 

 
 




