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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Дотримання академічної 

доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і 

суміжні права; надання достовірної інформації про результати 

власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

Відвідування занять відповідно до розкладу  ФСПО  

https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та 

інформації, вільного оприлюднення і використання результатів 

наукових досліджень з урахуванням обмежень, установлених 

законом. 

Що будемо вивчати?  правову характеристику соціального забезпечення 

Чому це треба вивчати?  

 

− здійснювати конкретно-соціологічні дослідження, 

прогнозувати розвиток соціальних процесів і враховувати їхні 

результати у своїй роботі, управлінській діяльності; 

−  аналізувати та розкривати зміст нормативно-правових актів 

щодо соціального забезпечення 

Яких результатів можна 

досягнути?  

1. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері 

соціального захисту, базові знання з юриспруденції та 

законодавства України в галузі соціального забезпечення. 2. 

Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері та соціальному 

забезпеченні. 

Оволодіння soft-skills: комунікативні навички; навички роботи в 

команді; управління часом; гнучкість та адаптованість; лідерські 

якості; особистісні якості. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Знання і розуміння нормативно-правової бази стосовно соціальної 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=9114
https://fspo.udpu.edu.ua/навчальна-робота/електронний-розклад/
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роботи та соціального забезпечення. 

Здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним 

групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах. 

Зміст дисципліни Соціальне забезпечення як складова соціальної політики.  

Соціальні зобов’язання держави в сфері соціального забезпечення. 

Соціальне забезпечення як фундаментальна категорія права 

соціального забезпечення. 

Поняття та загальна характеристика права на соціальне 

забезпечення. 

Право на соціальне забезпечення в системі основних прав і свобод 

людини та громадянина. 

Права, що сприяють матеріальному забезпеченню людини в разі 

втрати чи недостатності трудових доходів. 

Право на соціальне забезпечення в міжнародно-правових актах. 

Гарантії права на соціальне забезпечення. 

Поняття і загальна характеристика організаційно-правових форм 

соціального забезпечення. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Державне соціальне забезпечення. 

Недержавне соціальне забезпечення. 

Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального 

забезпечення. 

Норми права і їх роль у виникненні та розвитку правовідносин у 

сфері соціального забезпечення. 

Юридичні факти в праві соціального забезпечення. 

Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. 

Обов’язкові завдання Здобувач вищої освіти повинен виконати усі завдання до 

практичних занять, включаючи відповідні завдання самостійної 

роботи, та ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Соціальний аудит та інспектування в системі соціальних служб,  

Менеджмент соціального забезпечення 

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України – 

1996 – № 30 – ст. 141; 

2. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії: Закон України від 05 жовтня 2000 року № 2018-III // 

Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 48. – ст. 409 

3. http://library.udpu.org.ua/  

4. www.nbuv.gov.ua/  

Поточний контроль Виконання завдань на практичних заняттях, самостійної роботи, 

ІНДЗ. 

Підсумковий контроль 
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