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Силабус навчальної дисципліни 

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» 
Галузь знань: 08 Право 

Спеціальність: 081 Право 

Освітньо-професійна програма: 

«Право» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Право соціального захисту» є невід’ємною 

складовою системи національного права України, що призначена 

для вивчення правового регулювання системи пенсійного 

забезпечення громадян, забезпечення їх соціальними допомогами, 

компенсаційними та страховими виплатами, а також регулювання 

соціального обслуговування в різних його видах; оволодіння 

практичними навичками для подальшої роботи за фахом. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Основні категорії, принципи та інститути права соціального 

захисту; основні напрямки правового регулювання відносин, що 

виникають, змінюються та припиняються між суб’єктами у сфері 

соціального захисту в Україні. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Отримання теоретичних знань у сфері соціального захисту та 

соціального забезпечення та набуття практичних навичок 

застосування правових норм, що регламентують ці відносини. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел. 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 

відомої проблеми. 

Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб 

розкрити зміст основних питань. 

Вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних. 

Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, 

виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані 

правові висновки. 
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Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у 

стандартних та окремих нестандартних ситуаціях. 

Уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність. 

Знання і розуміння предмету та характеру професійної 

діяльності, природи етичних стандартів та здатність діяти на їх 

основі. 

Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також 

працювати в команді колег за фахом. 

Знання засад і доктрин національного права, а також змісту 

правових інститутів таких фундаментальних галузей права, як: 

конституційне право, адміністративне право і адміністративне 

процесуальне право, цивільне  і цивільне процесуальне право, 

сімейне, трудове право, господарське право, кримінальне і 

кримінальне процесуальне право. 

Навички реалізації та застосування норм матеріального і 

процесуального права. 

Уміння застосовувати знання у практичній діяльності при 

моделюванні правових ситуацій. 

Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного 

аналізу факти. 

Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові 

позиції. 

Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ  

Тема 1.  Право соціального захисту як самостійна галузь права. 

Тема 2. Принципи і джерела права соціального захисту. 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального захисту. Юридична 

відповідальність. 

Тема 4. Організаційно-правові форми та види соціального захисту 

в Україні. 

Тема 5. Соціальні ризики. 

МОДУЛЬ ІI 

ОСОБЛИВАЧАСТИНА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

Тема 6. Система страхового пенсійного забезпечення. 

Тема 7. Правове регулювання спеціальних пенсій. 

Тема 8. Страхові допомоги. 

Тема 9. Державні соціальні допомоги. 

Тема 10. Соціальні пільги та соціальне обслуговування. 

Пререквізити 

Дисципліна «Право соціального захисту» може вивчатись 

студентами після набуття окремих компетентностей з дисциплін 

«Теорія держави і права», «Конституційне право України», 

«Цивільне та сімейне право», «Трудове право», «Адміністративне 

право». 
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Постреквізити 

Дисципліна «Право соціального захисту» є складовою циклу 

практичної та професійної підготовки фахового молодшого 

бакалавра з права. Знання з даного курсу будуть використовуватися 

при вивченні дисципліни «Фінансове право», інших спеціальних 

курсів.  

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України. 5-те вид. 

доп. і переробл. К.: ЦУЛ, 2014. 440 с. 

2. Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний 

посібник / Б.І. Сташків. Чернігів: ПАТ ПВК Десна, 2016. 692 с. 

3. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / О.М. 

Ярошенко, Г.О. Барабаш, Н.М. Вапнярчук та ін.; за ред. О.М. 

Ярошенка. 4-те вид., переробл. і допов. Х.: Право, 2015. 458 с. 

4. Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т.А. 

Занфірова, М.І. Іншин, С.М. Прилипко та ін.; за заг. ред. Т.А. 

Занфірової, С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. 2-ге вид. перероб. і 

доповн. Х.: ФІНН, 2012. 640 с. 

5. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / 

за заг. ред. П.Д. Пилипенка. Вид. 3-є, змін. і доп. К.: Істина, 2012. 

232 с. 

6. Право соціального забезпечення України: підручник / Пилипенко 

П.Д. та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П.Д. Пилипенка; Львів. 

нац. ун-т ім. Івана Франка. 4-те вид., перероб. і допов. Київ: Ін 

Юре, 2014. 476 с. 

Допоміжна 

1. Актуальні проблеми теорії трудового права та права соціального 

забезпечення: монографія / Чанишева Г.І. та ін. Одеса: Фенікс, 

2015. 328 с. 

2. Кучма О.Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права 

соціального забезпечення України: монографія; Київ. нац. ун-т 

ім. Тараса Шевченка. К., 2013. 202 с. 

3. Москаленко О.В. Основні засади загальнообов’язкового 

державного соціального страхування в умовах ринкової 

економіки: монографія. Х: Юрайт, 2012. 400 с. 

4. Пенсійні правовідносини в Україні: монографія / Н.М. Хуторян, 

Я.В. Сімутіна, М.П. Стадник, А.А. Ширант, М.М. Шумило; відп. 

ред. Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна. К.: Вид-во «Юрид. Думка», 

2013. 276 с. 

5. Синчук С.М. Правовідносини соціального забезпечення: 

суб’єкти, зміст, об’єкти: монографія. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 

2015. 421 с. 

6. Шумило М.М. Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення 

в Україні : монографія. К.: Ніка-Центр, 2016. 680 с. 

Інформаційні 

ресурси 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws - офіційний веб-портал Верховної 

Ради України 

2. http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Єдиний державний реєстр 

судових рішень 

3. http://www.ligazakon.ua - Портал Ліга Закон 

4. http://www.nau.ua - Професійна юридична система Мега-НАУ 

5. http://pravo.ua - Юридичний портал Pravo. Видавництво 

«Юридична практика» 

6. https://urist-ua.net/ - Юрист –UA – актуальні зразки договорів 

України та юридична допомога за українським законодавством 
7. http://wwvv.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index - офіційний сайт 

Міністерства соціальної політики України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws
http://www.reyestr.court.gov.ua/
http://www.ligazakon.ua/
http://www.nau.ua/
http://pravo.ua/
https://urist-ua.net/
http://wwvv.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index
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Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 34 

Практичні 17 

Самостійна робота 39 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Правничих дисциплін 

Відділення Юридичне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

Викладач(і) 

 

ОКСАНА ЮРІЇВНА ДОКАШ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: доктор політичних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача (-ів): 
http://college-chnu.cv.ua/article/Legal 
E-mail: o.dokash@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2605 
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