
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни:  формування у здобувачів вищої освіти 

навичок оволодіння сукупністю знань з правового регулювання соціального забезпечення, 

прийняття ними обґрунтованих рішень у сфері управління, а також опанування ними 

методики правового аналізу відповідних правових норм. 

Основні завдання навчальної дисципліни: надання здобувачам вищої освіти 

ясного і чіткого уявлення про вивчення ними основних принципів права соціального 

забезпечення, напрямків їх правового регулювання, набуття навичок роботи з 

нормативними актами, вміння вирішувати практичні питання і ситуації у сфері правового 

регулювання соціального забезпечення. 

Компетентності: 

загальні: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих 

нестандартних ситуаціях. 

ЗК 7. Навички збору і аналізу інформації з національних і міжнародних джерел, оцінка її 

достовірності, використання сучасних інформаційних технологій і баз даних. 

фахові (спеціальні): 

ФК 10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових 

ситуацій. 

ФК 11.  Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти. 
ФК 13.   Здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

ФК 15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру і значення. 

Програмні результати навчання: 

ПРН5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю. 

ПРН 6.    Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему. 

ПРН20. Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки. 

ПРН21.  Самостійно підготувати проекти необхідних актів застосування права 

відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях. 

ПРН22. Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у  різних правових ситуаціях. 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1.   Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення. 

Тема 2.   Правовідносини, що виникають із соціального забезпечення. 

Тема 3.   Соціальні ризики. 

Тема 4.   Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні. 

Тема 5.   Страхові пенсії за законодавством України. 

Тема 6.   Правове регулювання пенсій призначених за спеціальними законами. 

Тема 7.   Система правових допомог. 

Тема 8.   Державні соціальні допомоги. 

Тема 9.   Соціальне обслуговування. 

Тема 10. Соціальні пільги.  

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин - 120 год. 

Кількість кредитів - 4,0. 

Форма семестрового контролю – залік. 


