
Повна назва: Правове регулювання соціального захисту 

Статус: Вибіркова 

Мета:засвоєння студентами знань про сучасний стан правових норм, які 

регулюють відносини у сфері соціального захисту, відносини, тісно пов’язані з ними 

спільною метою, тенденції їх розвитку та практику застосування; знань основних засад і 

принципів функціонування інститутів права соціального захисту. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: 

1) лекційні заняття, на яких викладається теоретичний матеріал; заняття 

проводяться з використанням технічних засобів; 

2) семінарські заняття, що передбачають підготовку теоретичних та практичних 

завдань зправового регулювання соціального захистута їх обговорення в аудиторії; 

3) консультації, які проводяться з метою допомоги студентам у виконанні їх 

індивідуальних завдань та роз’яснення окремих розділів теоретичного матеріалу, 

відпрацювання студентами пропущених занять. 

 

Структура навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назви розділів та тем 
Всього 

годин 

За формами занять, годин 

Аудиторні 
Самостій

на робота 

студента 

лекці

йні 

семінар

ські 

1.  

Загальнотеоретичні положення права 

соціального забезпечення. Соціальне 

забезпечення та його організаційно-правові 

форми 

10 2 2 6 

2.  
Загальніпоняття права 

соціальногозабезпечення 
10 2 2 6 

3.  
Загальна характеристика джерел права 

соціального забезпечення 
10 2 2 6 

4.  
Правові відносини у сфері соціального 

забезпечення та їх суб’єкти 
10 2 2 6 

5.  
Соціальні стандарти у сфері соціального 

забезпечення 
10 2 2 6 

6.  
Стандарти соціального забезпечення в 

міжнародних правових актах 
10 2 2 6 

7.  

Правове регулювання загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. Правове 

регулювання загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на 

випадок безробіття 

10 2 2 6 

8.  

Правове регулювання загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності та 

10 2 2 6 



витратами, зумовленими народженням та 

похованням  

9.  

Правове регулювання загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання 

10 2 2 6 

10.  

Правове регулювання пенсій в Україні. 

Правове регулювання пенсійного страхування 

та пенсійного забезпечення 

10 4 4 2 

11.  
Правове регулювання державних соціальних 

допомог та соціальних послуг. 
10 4 4 2 

12.  
Правове регулювання соціального 

забезпечення окремих категорій населення. 
10 2 2 6 

 Всього 120 28 28 64 

 

Знання та навички: студенти повинні 

знати: 

 поняття, систему, принципи права соціального захисту; 

 структуру правовідносин і систему державних органів з соціального 

забезпечення; 

 загальне поняття пенсій, їх види, особливості призначення пенсій за віком, 

за вислугу років, по інвалідності, у зв'язку з утратою годувальника; 

 поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного 

страхування; 

 систему, принципи та суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення; 

 умови і порядок призначення державних соціальних пільг, допомог; 

 поняття соціального обслуговування; 

вміти: 

 визначати зміст правовідносин у праві соціального захисту; 

 підраховувати загальний страховий стаж, встановлювати вислугу років; 

 тлумачити законодавство з питань соціального забезпечення; 

 в конкретній практичній ситуації правильно застосовувати норми права 

соціального забезпечення. 

 

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): На вивчення навчальної дисципліни 

відводиться 120 години / 4 кредити ECTS. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах:усна відповідь на семінарських заняттях та письмове 

опитування, підготовка і захист реферату, доповіді, підготовка тестових завданьта 

практичних завдань. 

Протягом ХІІІ триместру здійснюється поточний та підсумковий 

контроль.Поточний контроль здійснюється надання усних відповідей на семінарських 

заняттях, перевірки письмових опитувань. Підсумковий контрольз дисципліни «Правове 

регулювання соціального захисту» проводиться відповідно до навчального плану у 



вигляді іспиту в ХІІІ триместрі, в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в 

обсязі навчального матеріалу. 

 

Оцінювання:  

Форма контролю  
Плановітерміниви

конання 
Форми контролю  

Максима-

льнакількі

сть 

балів 

ХІІІ триместр 

Усна відповідь на семінарських 

заняттях 
протягом триместру 

Відповідь на 

семінарському занятті 25 

Письмове опитування 
протягом триместру 

Доповнення на 

семінарському занятті 
15 

Підготовка реферату 12 тиждень Захист реферату 10 

Наукові доповіді/ Підготовка 

тестових завдань/ Практичне 

завдання 10 тиждень 

Виступ із доповіддю на 

на семінар. занятті/ 

Перевірка тестових 

завдань / Перевірка 

практичних завдань 

10 

Загальна кількість балів   60 

Іспит   40 

Всього за триместр   100 

 

Викладач: 

Валецька Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії та 

теорії держави і права ЧНУ ім. Петра Могили. Стаж педагогічної діяльності – 18 років. 

Кількість виданих наукових праць – більше 60, серед яких - монографія, три навчально-

методичні практикуми. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 

12.00.05 - трудове право та право соціального забезпечення. Тема дисертації: «Правове 

регулювання оплати праці». Трудовий арбітр Миколаївської області, член Української 

асоціації фахівців трудового права. 

Сфера наукових інтересів – трудове право, право соціального забезпечення. 

 


