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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Силабус розроблений на підставі навчальної програми Право соціального захисту,
затвердженої на засіданні Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди протокол № 4
від «30»червня 2020 року

Розробники  силабусу:  доктор  юридичних  наук,  професор,  завідувачка  кафедри
цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського
Москаленко  О.В.;  кандидат  юридичних  наук,  доцент  кафедри цивільно-правових
дисциплін і трудового права імені професора О.І. Процевського Гоц-Яковлєва О.В.
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3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 Відвідання  лекцій  та  занять  є  важливою  складовою  навчання.
Очікується,  що  всі  студенти  відвідають  лекції  і  практичні  заняття.
Студент має намагатись відвідати всі лекційні та практичні заняття.

 Відсутність на лекційному та практичних заняттях дозволяється лише
за  поважними  причинами,  які  підтверджуються  відповідними
документами.

 Про відсутність  на  лекційному  та  практичних  заняттях  студент  має
намагатись попередити заздалегідь.

 Студенту рекомендується доповідати на всіх практичних заняттях.
 Заняття,  які  студент  пропустив,  він  має  відпрацювати,  попередньо

отримавши  дозвіл  керівництва  факультету.  Відпрацювання  є
комплексним: провадиться в усній та письмовій формі. Графік, за яким
студент  може  відпрацювати,  знаходиться  на  дошці  оголошень  біля



кафедри  цивільно-правових  дисциплін  і  трудового  права  імені
професора О.І. Процевського (ауд.213).

 Під час навчальних занять забороняється вживати їжу та напої (крім
води).

 Студенту рекомендується не використовувати телефон для спілкування
під час начальних занять. У разі необхідності телефонної розмови під
час навчальних занять, студент зобов’язаний залишити аудиторію, щоб
не заважити іншим студентам здобувати знання.

 Студент має виконувати всі завдання самостійно, дотримуючись норм
академічної  доброчесності.  У  випадку  виявлення  плагіату,  завдання
вважається невиконаним.

 Здавати  й  захищати  самостійні  завдання,  передбачені  робочою
програмою,  студенти  мають  у  встановлені  строки.  За  роботу,  яка
подається  на  перевірку  викладачеві  пізніше  встановленого  строку
знімається 0.5 бала. 

 Студент має системно та регулярно переглядати лекційний матеріал,
навчальну та наукову літературу,  нормативно-правові акти та судову
практику, стежити за змінами в законодавство про працю.

 Студент  має  обов’язково  бути  присутнім  на  модульному  та
підсумковому контролях.

 Списування  під  час  модульних  контролів,  ректорських  контрольних
робіт  та  екзаменів  заборонені  (в  т.ч.  із  використанням  мобільних
пристроїв).  У  випадку  встановлення  списування  робота  не
зараховується  без  права  перескладання,  а  студент  отримує  за  неї  0
балів.

 Здобувач  успішно  навчається,  якщо  послідовно  набирає  кредити,
необхідні для здобуття бажаного ступеню.



Накопичувальний бал за даною дисципліною має бути не нижче 60. Якщо 
накопичувальний бал за даною дисципліною нижче 60, здобувач вважається 
неуспішним та може бути відрахованим відповідно до «Положення про 
організацію освітнього процесу в Харківському національному 
педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди (у новій редакції)»

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ 
НАВЧАЛЬНОЇДИСЦИПЛІНИ

Пререквізіти (Prerequisite) – Юридичне аргументування, Принципи та 
процедури судочинства

Постреквізіти (Postrequisite) – Правове регулювання адвокатської діяльності

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення  навчальної  дисципліни  «Право  соціального  захисту»
полягає  у  формуванні  у  студентів  сучасного  професійного гуманістичного
світогляду  на  правове  регулювання  відносин  у  сфері  соціального  захисту
населення, який відображується у відповідних знаннях, вміннях та навичках з
даного курсу та є необхідною складовою професійної культури юриста та
його високої кваліфікації як фахівця. 

 
Мета  вивчення  навчальної  дисципліни  «Право  соціального  захисту»

полягає  в засвоєнні  студентами  теоретичних  знань  у  сфері  правового
регулювання соціального захисту та формування практичних навичок щодо
правильного застосування норм соціального законодавства.

Завдання вивчення навчальної дисципліни  «Право соціального захисту»
полягають  в оволодінні  студентами  основних  теоретичних  знань  щодо
проблем  права  соціального  захисту,  уміння  орієнтуватись  у  чинному
законодавства  України  про  соціальний  захист.  У  процесі  вивчення  права
соціального  захисту  студенти  повинні  набути  навичок  у  користуванні
відповідними нормативними актами, уміти вирішувати конкретні практичні
питання,  пов'язані  з  застосуванням  норм  права  соціального  захисту,
слідкувати за змінами в поточному законодавстві.
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ__ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ_
(НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ)

Сформовані компетентності Результати навчання за дисципліною
Методи

оцінювання
Методи навчання

К  здатність  розв’язувати  складні
соціальні задачі та практичні проблеми
у  галузі  професійної  правничої
діяльності  або  у  процесі  навчання,  що
передбачає  застосування  наукових
доктрин,  принципів  і  інститутів  і
характеризується  комплексністю  та
невизначеністю умов.

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.

ЗК2 Здатність  застосовувати  знання  у
практичних ситуаціях. 

ЗК3  Здатність до пошуку, оброблення
та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність працювати в команді. 
ЗК10.  Здатність  діяти  на  основі

етичних міркувань (мотивів). 
ЗК12.  Здатність  усвідомлювати  рівні

можливості та ґендерні проблеми. 
ЗК14.  Цінування  та  повага

різноманітності і мультикультурності.
СК3. Повага до честі і гідності людини

як  найвищої  соціальної  цінності,
розуміння їх правової природи. 

СК4.  Знання і розуміння міжнародних
стандартів  прав  людини,  положень
Конвенції  про  захист  прав  людини  та
основоположних  свобод,  а  також

ПРН1  Визначати  переконливість
аргументів  у  процесі  оцінки  заздалегідь
невідомих умов та обставин..

ПРН2 Здійснювати  аналіз  суспільних
процесів у контексті  аналізованої  проблем і
демонструвати  власне  бачення  шляхів  її
розв’язання. 

ПРН  3 Проводити  збір  і  інтегрований
аналіз матеріалів з різних джерел.

ПРН4  Формулювати  власні  обґрунтовані
судження  на  основі  аналізу  відомої
проблеми.

ПРН5 Давати  короткий  висновок  щодо
окремих  фактичних  обставин  (даних)  з
достатньою обґрунтованістю.

ПРН6  Оцінювати  недоліки  і  переваги
аргументів, аналізуючи відому проблему.

ПРН7  Складати  та  узгоджувати план
власного  дослідження  і  самостійно  збирати
матеріали за визначеними джерелами.

ПРН8  Використовувати  різноманітні
інформаційні  джерела  для  повного  та
всебічного встановлення певних обставин.

Опитування,
вирішення  задач,
поточний  та
модульний
контроль

Оглядові  та  проблемні  лекції,
робота  з  наочними  матеріалами,
схемами,  текстами,  дискусії,
диспути, вирішення задач



практики  Європейського  суду  з  прав
людини. 

СК8.  Знання і розуміння особливостей
реалізації  та  застосування  норм
матеріального і процесуального права. 

СК10.  Знання  і  розуміння  соціальної
природи відносин з соціального захисту
та їх правового регулювання.

СК12.  Здатність  аналізувати  правові
проблеми, формувати та обґрунтовувати
правові позиції. 

СК15.  Здатність  до  самостійної
підготовки  проєктів  актів
правозастосування. 

СК16.  Здатність  до  логічного,
критичного  і  системного  аналізу
документів. 

ПРН9  Самостійно визначати ті  обставини,
у з’ясування яких потрібна допомога, і діяти
відповідно до отриманих рекомендацій.

ПРН10 Вільно спілкуватися  державною та
іноземною мовами як усно,  так  і  письмово,
правильно вживаючи правничу термінологію.

ПРН11 Володіти  базовими  навичками
риторики.

ПРН12 Доносити до респондента матеріал з
певної проблематики доступно і зрозуміло.

ПРН13 Пояснювати характер певних подій
та  процесів  з  розумінням  професійного  та
суспільного контексту.

ПРН14  Належно  використовувати
статистичну  інформацію,  отриману  з
першоджерел та вторинних джерел для своєї
професійної діяльності.

ПРН15  Вільно  використовувати  для
професійної  діяльності  доступні
інформаційні технології і бази даних.

ПРН16 Демонструвати  вміння
користуватись  комп’ютерними  програмами,
необхідними у професійній діяльності.

ПРН17  Працювати  в  групі,  формуючи
власний внесок у виконання завдань групи. 

ПРН18 Виявляти  знання  і  розуміння
основних  сучасних  правових  доктрин,



цінностей  та  принципів  функціонування
національної правової системи.

ПРН 19 Демонструвати необхідні знання та
розуміння  сутності  та  змісту  основних
правових інститутів і норм фундаментальних
галузей права. 

ПРН20 Пояснювати  природу  та  зміст
основних правових явищ і процесів.

ПРН21 Застосовувати  набуті  знання  у
різних  правових  ситуаціях,  виокремлювати
юридично  значущі  факти  і  формувати
обґрунтовані правові висновки.

ПРН22  Готувати проєкти необхідних актів
застосування права відповідно до правового
висновку,  зробленого  у  різних  правових
ситуаціях.

ПРН23  Надавати  консультації  щодо
можливих способів захисту прав та інтересів
клієнтів у різних правових ситуаціях.

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ



№ з/п Назва теми/розділу дисципліни

Форми організації навчання в годинах
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1. Соціальний захист – пріоритетний напрямок соціальної політики 
України 2 2

2. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального 
захисту України 2 2

3. Поняття, предмет, метод та система права соціального захисту 
України 2 1 4 7

4. Принципи права соціального захисту України 2 2
5. Джерела права соціального захисту України 1 2 3
6. Правовідносини в праві соціального захисту України 2 2 2 6
7. Організаційно-правові форми соціального захисту в Україні 2 4 6
8. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальний захист 2 2 4 8

9. Організація загальнообов’язкового державного соціального 
страхування в Україні 4 4

10. Пенсійне забезпечення за рахунок державних страхових фондів 
України 1 2 5 8

11. Пенсійне забезпечення за рахунок Пенсійного фонду та державного 
бюджету України 1 2 5 8

12. Система страхових допомог в Україні 1 2 5 8
13. Державні соціальні допомоги в Україні 1 2 5 8
14. Соціальні пільги як вид соціального захисту в України 2 5 7
15. Соціальні послуги в Україні 2 5 7
16. Міжнародні стандарти соціального захисту 4 4



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

№
з/п

Назва теми лекції

Кіль
кість
годи

н

Форма
проведення
(оглядова,
проблемна

та ін.)

Завдання для студентів до лекції

1. Поняття, предмет, метод та система
права соціального захисту України

2 проблемна

Соціально-забезпечувальні відносини та їх види в Україні.  Відносини, що тісно пов'язані з
соціально-забезпечувальними відносинами.

Поняття та предмет права соціального захисту. Юридична природа права соціального захисту.
Специфіка методу права соціального захисту.
Основні функції права соціального захисту.
Система  права  соціального  захисту.  Загальні  та  особливі  положення  права  соціального

захисту. Проблема поділу права соціального захисту на інститути.
Місце  права  соціального  захисту  в  системі  національного  права.  Співвідношення  права

соціального  захисту  з  трудовим,  цивільним,  адміністративним,  фінансовим  та  іншими
суміжними галузями права.

2.

Правовідносини в праві соціального
захисту України 2 проблемна

Поняття, особливості та види правовідносин за правом соціального захисту.
Соціально-забезпечувальні  правовідносини,  процедурні  правовідносини,  процесуальні

правовідносини. Соціально-страхові правовідносини: поняття, правова природа, особливості та
види.

Суб'єкти  правовідносин  соціального  захисту:  поняття,  види,  правосуб'єктність.  Загальні
суб'єкти  правовідносин  соціального  захисту.  Громадяни  як  суб'єкти  соціально-
забезпечувальних правовідносин. Особливості правового статусу громадян при наданні різних
видів соціального захисту.

Сім'я як суб'єкт соціально-забезпечувальних правовідносин.
Спеціальні суб'єкти соціального захисту.

3. Соціальні  ризики  як  підстава
виникнення  права  на  соціальний
захист

2 оглядова Поняття, ознаки, види соціальних ризиків. Страхові та нестрахові ризики.
Індивідуальні,  професійні  та  публічні  соціальні  ризики:  поняття,  система  та  джерела

фінансування.
Малозабезпеченість як соціальний ризик: поняття, критерії, порядок підтвердження. Бідність,

межа бідності.
Непрацездатність: поняття, види, причини, порядок підтвердження.
Пенсійний вік як соціальний ризик.
Тимчасова втрата працездатності: причини, порядок підтвердження. Загальне захворювання та

каліцтво,  не  пов'язане  з  виконанням  трудових  обов'язків.  Втрата  працездатності  внаслідок



професійного захворювання та нещасного випадку на виробництві. Порядок розслідування та
ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

Інвалідність:  поняття,  причини,  види.  Групи  інвалідності  та  порядок  їх  встановлення.
Організація та проведення медико-соціальної експертизи.

Безробіття, часткове безробіття: поняття, порядок підтвердження.
Втрата годувальника: суб'єкти та умови правомірності визнання соціального ризику.
Наявність неповнолітніх дітей як підстава здійснення соціального захисту.

4. Пенсійне  забезпечення  за  рахунок
державних  страхових  фондів
України

1 проблемна
Сучасний  стан  та  напрями  реформування  державної  системи  пенсійного  забезпечення  в

Україні.
Поняття,  ознаки  та  система  страхових  пенсій.  Суб'єкти  права  на  страхову  пенсію.  Умови

призначення страхової пенсії.

5. Пенсійне  забезпечення  за  рахунок
Пенсійного  фонду  та  державного
бюджету України

1 оглядова
Поняття,  ознаки  та  система  пенсій,  які  забезпечуються  за  рахунок  державного  бюджету.

Джерела  фінансування  державних  (нестрахових)  пенсій.  Суб'єкти  права  на  державну
(нестрахову) пенсію. Умови призначення державної (нестрахової) пенсії.

6. Система страхових допомог в 
Україні 1 оглядова Поняття,  ознаки  та  види  страхових  допомог.  Правове  регулювання  надання  страхових

допомог.

7. Державні соціальні допомоги в 
Україні 1 оглядова Поняття  та  ознаки  державних  допомог.  Система  державних  допомог.  Правові  підстави

призначення. Особливості фінансування державних допомог.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ/ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми заняття
Кількість

годин
Форма

проведення
Завдання для

студентів до заняття

1. Поняття, предмет, метод та система права соціального захисту України 1 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

2. Джерела права соціального захисту України 1 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

3. Правовідносини в праві соціального захисту України 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

4. Організаційно-правові форми соціального захисту в Україні 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

5. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальний захист 2 Вирішення Згідно з завданнями у 



задач практикумі

6. Пенсійне забезпечення за рахунок державних страхових фондів України 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

7. Пенсійне забезпечення за рахунок Пенсійного фонду та державного 
бюджету України

2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

8. Система страхових допомог в Україні 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

9. Державні соціальні допомоги в Україні 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

10. Соціальні пільги як вид соціального захисту в України 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

11. Соціальні послуги в Україні 2 Вирішення 
задач

Згідно з завданнями у 
практикумі

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Розподіл рейтингових балів за видами контролю

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

Т3,5 Т6 Т7 Т8 МК № 1 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 МК№2
20 100

5 5 5 5 15 5 5 5 5 5 5

Рейтинг-план дисципліни

Види навчальної діяльності студентів, що
зараховуються до рейтингової оцінки

Вага у рейтинговій
оцінці



%

1.
Відвідування практичних занять та активна

робота на них
70

2. Модульні контролі 30

Сума 100%

Графік виконання завдань
На кожне наступне заняття студенти отримують перелік завдань, який мають виконати.
Календарний графік виконання завдань встановлюється відповідно до розкладу.

Шкала виставлення оцінок
Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів
за всі види
навчальної
діяльності

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою

90 – 100 А відмінно

82-89 В
добре

74-81 С
64-73 D

задовільно
60-63 Е 
35-59 FX не задовільно з можливістю повторного



складання

0-34 F
не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

7.1. ВИДИ КОНТРОЛЮ __ Попередній, тематичний, модульний контроль за змістовними модулями.
_____________________________

7.2. ФОРМИ КОНТРОЛЮ__залік_______________________

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ЗА СИСТЕМОЮ ECTS

Рейтингов
а оцінка

Оцінка за стобальною
шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з
можливими незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень

знань (умінь) в межах обов’язкового
матеріалу без суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань
(умінь) з незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань
(умінь) із значною кількістю недоліків,
достатній для подальшого навчання або

професійної діяльності



E 60 – 68 балів Достатньо – мінімально можливий
допустимий рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного
доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним
вивченням курсу – досить низький рівень

знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни

8. САМОСТІЙНА РОБОТА.

Назва теми/розділу
Форми
роботи

Критерії оцінювання Графік консультацій

1. Тема 1. Соціальний захист – 
пріоритетний напрямок 
соціальної політики України

Усна Оцінка «5» ставиться, якщо:
- розв'язано правильно всі  задачі чи дано

правильні відповіді на всі теоретичні запитання;
- у відповідях видно повне розуміння суті

проблеми;
-  виклад  термінологічно  правильний,  вся

робота виконана акуратно.
Оцінка «4» ставиться, якщо:
-  відповіді  на  теоретичні  питання

правильні, але виклад не достатньо чіткий;
-  розв'язано  всі  завдання,  але  допущено

Відповідно до 
затвердженого графіку 
індивідуальних 
консультацій

2. Тема 2. Державні соціальні 
стандарти та соціальні гарантії в
системі соціального захисту 
України

Усна

3. Тема 3. Поняття, предмет, метод
та система права соціального 
захисту України

Усна



незначні недоліки.
Оцінка «3» ставиться, якщо:
-  виклад  показує  розуміння  питання,  але

він нечіткий, з недоліками; пояснення в цілому
передають зміст відповіді на питання, але подані
хаотично, без помітної логіки відповіді;

-  розв'язано  більшість  завдань  або
розв'язано всі завдання, але є суттєві недоліки. 

Оцінка «2» ставиться, якщо:
- не розкрито поставлених питань;
-  в  розв'язку  завдань  або  при  виконанні

відповіді не теоретичні питання є грубі помилки,
які  свідчать  про  незнання  і  нерозуміння
матеріалу, який винесено на контрольну роботу;

- відсутні відповіді на теоретичні питання
або подані відповіді з грубими помилками.

4. Тема 4. Принципи права 
соціального захисту України

Усна

5. Тема 5. Джерела права 
соціального захисту України

Усна

6. Тема 6. Правовідносини в праві 
соціального захисту України

Усна

7. Тема 7. Організаційно-правові 
форми соціального захисту в 
Україні

Усна

8. Тема 8. Соціальні ризики як 
підстава виникнення права на 
соціальний захист

Усна

9. Тема 9. Організація 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування в Україні

Усна

10. Тема 10. Соціальний захист – 
пріоритетний напрямок 
соціальної політики України

Усна

11. Тема 11. Державні соціальні 
стандарти та соціальні гарантії в
системі соціального захисту 
України

Усна

12. Тема 12. Поняття, предмет, 
метод та система права 
соціального захисту України

Усна

13. Тема 13. Принципи права 
соціального захисту України

Усна



14. Тема 14. Джерела права 
соціального захисту України

Усна

15. Тема 15. Правовідносини в праві
соціального захисту України

Усна

16. Тема 16. Організаційно-правові 
форми соціального захисту в 
Україні

Усна
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