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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента 

Загальний бсяг 

дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

4 кредити / 120годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (24 год.), семінарські (20 год.), самостійна 

робота (76 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), семінарські (4 год.), самостійна 

робота (110 год.) 

Політика дисципліни   Академічна доброчесність.  Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання 

навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю 

результатів навчання.  

Очікується, що здобувачі вищої освіти  будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається нормативними документами 

Університету, зокрема Кодексу академічної доброчесності, Етичного 

кодексу, і т.д.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

бути притягнені до такої академічної відповідальності. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття.  Якщо студент відсутній з поважної причини, він/вона 

презентує виконані завдання під час консультації викладача, згідно 

графіку. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

термінів виконання усіх видів робіт, які передбачені навчальною 

дисципліною. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, навчання 

за кордоном за програмами обміну студентів, пандемія) навчання 

може відбуватись у дистанційному режимі, за умови письмового 

розпорядження із керівником факультету чи ЗВО. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.  Освіта майбутніх 

фахівців має базуватись не тільки на оволодінні основними 

аспектами професійної діяльності, а й бути зорієнтованою на 

креативно-практичну професійну діяльність, основою якої є 

креативна компетентність майбутнього фахівця.  

Креативна ініціатива за дисципліною за умови дотримання 

академічної доброчесності заслуговує на оцінення найвищім балом 

за виконану роботу, відповідно до розподілу балів, які отримують 
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здобувачі вищої освіти за дисципліною. 

Що будемо вивчати?  

 

Навчальна дисципліна спрямована на надання студентам знань щодо 

права соціального захмсту у всіх своїх виявах: як галузі права, як 

системи законодавства та як науки.  Програма  «Право соціального 

захисту» включає всі основні теми курсу, які охоплюють як 

теоретичні проблеми науки права соціального забезпечення, так і 

положення чинного законодавства та практики його застосування. 

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни є формування системи знань з 

правового регулювання соціально-забезпечувальних правовідносин в 

Україні; отримання студентами теоретичних знань у сфері 

соціального забезпечення; набуття практичних навичок застосування 

правових норм, що регламентують ці відносини; забезпечення 

усвідомлення студентами реалізації та захисту основоположних прав 

людини та основних наслідків порушення прав людини.  

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знання основних теоретичних положень права соціального 

забезпечення, понять та правовової природи соціального 

забезпечення, порядку його надання та припинення; про суб’єкти 

соціально-забезпечувальних правовідносин, в тому числі за участю 

сім’ї. 

Знання та розуміння предметної області права соціального 

забезпечення  та розуміння професійної діяльності. 

Уміння класифікувати соціально-забезпечувальні правовідносини, 

з’ясовувати особливості соціально-забезпечувальних правовідносин, 

що регулюються правом соціального забезпечення, специфіку 

правової регламентації соціально-забезпечувальних правовідносин з 

іноземним елементом. 

Уміння аналізувати проблеми, які виникають під час кодифікації 

законодавства з соціального забезпечення, пропонувати шляхи їх 

вирішення; порівнювати та аналізувати норми права соціального 

забезпечення. 

Уміння правильно тлумачити чинне законодавство з соціального 

забезпечння; узагальнювати практику реалізації окремих норм права 

соціального забезпечення та робити відповідні висновки. 

Уміння самостійного розв’язання практичних проблем, які 

виникають між учасниками соціально-забезпечувальних 

правовідносин, правильного застосування положень законодавства з 

соціального забезпечення в конкретних правових ситуаціях.  

Уміння кваліфікувати правопорушення у сфері соціального 

забезпечення, за які настає певний вид відповідальності. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу джерел права 

соціального забезпечення та результатів наукових досліджень даної 

сфери. 

Здатність аналізувати конкретні випадки з практики застосування 

законодавства про соціальне забезпечення громадян в Україні. 

Здатність застосовувати знання норм права у практичних ситуаціях, 

які виникають у сфері права соціального забезпечення. 

Здатність розв’язувати проблемні ситуації, пов’язані з соціальним 

забезпеченням громадян. 

Здатність розвивати навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій для удосконалення теоретичних та 

практичних знань з права соціального забезпечення. 

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 



усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми 

соціальної сфери. 

Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих 

способів захисту прав та інтересів клієнтів у сфері права соціального 

забезпечення, відповідно до вимог професійної етики, належного 

дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та 

конфіденційної інформації. 

Здатність до самостійної підготовки проектів актів 

правозастосування в сфері права соціального забезпечення. 

Зміст дисципліни Право соціального забезпечення як галузь у системі права України  

Джерела права соціального забезпечення  

Принципи права соціального забезпечення  

Організаційно-правові форми соціального забезпечення  

Правовідносини у сфері соціального забезпечення та їх суб’єкти  

Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне 

забезпечення  

Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття  

Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з  тимчасовою втратою 

працездатності  

Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності  

Правове регулювання загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування  

Пенсії за віком в солідарній пенсійній системі  

Пенсії по інвалідності в солідарній пенсійній системі  

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній пенсійній 

системі  

Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи 

пенсійного страхування  

Недержавне пенсійне забезпечення  

Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій осіб  

Соціальні допомоги  

Соціальне обслуговування  

Пільги в системі соціального забезпечення  

Обов’язкові завдання Засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи, написання ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки  «Теорія держави і права», «Конституційне право України», 

«Адміністративне право України», «Кримінальне право України», 

«Трудове право України». 
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