
Право соціального забезпечення 
Мета курсу – набуття знань про основні правові інститути у сфері соціального захисту 

та формування глибоких теоретичних знань,  навичок самостійного аналізу та вміння 

застосовувати правові норми, що регламентують порядок реалізації права на соціальне 

забезпечення при настанні певного соціального ризику.  
Міжпредметні зв’язки. Курс «Право соціального забезпечення» має безпосередній 

зв'язок із такими дисциплінами, як: Публічне право: проблеми, тлумачення, застосування; 

Приватне право: проблеми, тлумачення, застосування; Конституційні та міжнародні правові 

засади захисту прав людини. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: готовність до застосування методів та інструментальних засобів 

дослідження об’єктів професійної діяльності. 
Програмні результати навчання: 
знати:  понятійний апарат навчальної дисципліни; теоретичні засади появи, існування 

та перспективи розвитку права соціального забезпечення та його науки; поняття та систему 

права соціального забезпечення; види соціальних ризиків; організаційно-правові форми 

соціального забезпечення; особливості правового положення суб’єктів, а також їх права та 

обов’язки; систему страхового пенсійного забезпечення; правові ознаки спеціальних пенсій; 
правові підстави надання соціальних послуг; види соціальних пільг. 

вміти:  оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти 

розуміння меж та механізмів їх правового регулювання; співвідносити сучасну систему 

цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними 

стандартами; обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, 

оцінювати докази та наводити переконливі аргументи; дискутувати зі складних правових 

проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; генерувати нові ідеї та 

використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг; аналізувати взаємодію 

міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі 

усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування 

права; використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та 

правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції; 

проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, 

враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та 

Європейського Союзу; мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з 

реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування; орієнтуватися в 

термінологічному апараті, який містить законодавство права соціального забезпечення та 

вміти аналізувати його;  застосовувати відповідні нормативно-правові акти, якими 

регулюються відносини соціального забезпечення; оперувати концептуальними аспектами  

впровадження та реалізації пенсійної реформи в Україні;  аналізувати джерела права 

соціального забезпечення; визначати перспективи розвитку законодавства.          
володіти:  здатністю до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

здатністю до адаптації та дії в новій ситуації; здатністю генерувати нові ідеї (креативність); 

здатністю приймати обґрунтовані рішення; здатністю спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); здатністю аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського 

Союзу на правову систему України; здатністю використовувати сучасні правові доктрини та 

принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного 

права, а також кримінальної юстиції.; здатністю обґрунтовувати та мотивувати правові 

рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію; здатністю ухвалювати рішення у 

ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, 

а також розуміння особливостей практики їх застосування; здатністю розвивати та 

утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника; здатністю самостійно готувати проекти актів правозастосування, 

враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості. 
Змістове наповнення дисципліни:  



Загальні положення права соціального забезпечення. Предмет метод і система права 

соціального забезпечення. Правовідносини соціального забезпечення. Соціальні ризики. 

Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні. 
Окремі види соціального забезпечення. Система страхового пенсійного забезпечення. 

Правове регулювання спеціальних пенсій. Правове регулювання страхових допомог. Правове 

регулювання державних соціальних допомог. Правове забезпечення соціального 

обслуговування і надання соціальних пільг. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг – 120 годин, 

у т.ч. – 36 годин аудиторних занять і 84 години – самостійна та індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 

 


