
 

 

 

 

 

 

Викладач:Валецька Оксана Валеріївна 

Кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу 

юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили 

Очікувані результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент 

має знати: 

- поняття, систему, принципи права соціального захисту; 

 - структуру правовідносин і систему державних органів з соціального захисту; 

 -поняття та види загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

 - загальне поняття "пенсій", їх види, особливості призначення; 

 - засади загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

 - систему, принципи та суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення; 

 - умови і порядок призначення державних соціальних допомог; 

 - поняття соціального обслуговування; 

має вміти: 

 - визначати зміст правовідносин у праві соціального захисту; 

 - рахувати страховий стаж; 

- тлумачити законодавство з питань соціального захисту; 

- в конкретних практичних ситуаціях правильно застосовувати правові норми; 

- визначати підстави надання державних соціальних допомог, послуг; 

Обсяг: 3 кредити ECTS (90 год.,), з яких 60 годин самостійної роботи. 

 

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

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

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

і принципів функціонування інститутів права соціального захисту. 

Оригінальність навчальної дисципліни: авторський курс. 

 

Зміст дисципліни. 

Тема 1. Соціальний захист та його організаційно-правові форми. 

Тема 2. Правове регулювання загальнообов'язкового державного соціального  

страхування на випадок безробіття. 

Тема 3.Правове регулювання загальнообов'язкового державного соціального  

 страхування. 

Тема 4. Правове регулювання загальнообов'язкового державного пенсійного  

страхування. 

Тема 5. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні. 

Тема 6. Правове регулювання державних соціальних допомог. 

Тема 7. Правове регулювання державних соціальних послуг

Силабус дисципліни: 

«Право соціального захисту» 



Пререквізити. 

Базується на знаннях дисципліни "Правознавство". 

 

Прореквізити. 

Знання, отримані під час проходження дисципліни, необхідні для 

формуваннязагальної компетентності та досягнення програмних результатів 

навчання. 

Критерії оцінювання роботи на семінарі 

- Правильність відповідей на питання, повнота і конкретність відповіді. 

- Ступінь використання нормативних джерел, уміння пов'язати теорію з практикою. 

- Правильність вирішення практичних завдань та вміння доводити свою позицію. 

- Логіка і аргументованість викладу думок. 

- Культура мови.  

 

 

Семестровий контроль: Залік. 

Оцінювання: 

За семестр: 70 балів. 

За залік: 30 балів. 

Види робіт: 

Теоретичне обґрунтування- 35 балів (7Х 5). 

Практичні завдання - 35 балів (7Х 5). 

Технічне забезпечення 

Можливе використання проектору на лекційних або семінарських заняттях. 

Політика щодо дедлайнів 

Пропуски семінарських занять без поважної причини не відпрацьовуються. 

Політика щодо академічної доброчесності. 

Передбачає самостійне виконання всіх практичних завдань. Списування під час 

заліку (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв) заборонено. У разі виявлення 

плагіату або списування робота не зараховується. 

 



 


