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Опис освітньої компоненти 

Дисципліна «Соціальна юриспруденція» спрямована на отримання системних знань з 

правового регулювання відносин щодо забезпечення соціальної роботи з населенням, 

державної політики в даній сфері суспільних відносин; оволодіння вміннями і навичками 

пошуку, систематизації, комплексного аналізу та застосування відповідних міжнародних і 

вітчизняних нормативно-правових документів, що стосуються реалізації соціальних прав і 

виконання (дотримання) соціальних обов’язків, в конкретних життєвих ситуаціях; здатність 

юридично правильно кваліфікувати обставини, що виникають при здійсненні професійної 

діяльності у сфері соціального забезпечення і надання соціальних послуг. 

Структура освітньої компоненти 
 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 

1. Загальна 

характеристика 

навчальної 

дисципліни 

«Соціальна 

юриспруденція». 

Міжнародно-правові 

стандарти у сфері 

соціальних прав 

Знати загальну характеристику навчальної 

дисципліни «Соціальна юриспруденція» (предмет, 

завдання, система, методи вивчення, роль, 

джерела), а також вивчити міжнародно-правові 

стандарти у сфері соціальних прав 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

2/2 

2. Формування 

соціального 

законодавства 

України в контексті 

євроінтеграції 

Вивчити особливості формування соціального 

законодавства України в контексті євроінтеграції 

(розвиток вітчизняного соціального законодавства, 

його адаптація до законодавства ЄС; міжнародно-

правові зобов’язання України щодо реалізації прав 

соціально незахищених верств населення; 

конституційне регулювання соціальних прав і 

свобод людини і громадянина; гарантії реалізації 

соціальних і економічних прав і свобод людини і 

громадянина) 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 



2/2 
3. Україна як 

соціальна держава 

Отримати знання про Україну як соціальну 

державу (соціальну політику держави; принципи 

соціальної держави; загальнонаціональні функції 

держави; цінності та пріоритети) 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

2/2 

4. Суб’єкти реалізації 

соціальної функції 

держави 

Вивчити систему суб’єктів реалізації соціальної 

функції держави (органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, органи влади 

Автономної Республіки Крим, суб’єкти 

делегованих повноважень із реалізації соціальної 

функції держави) 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

4/4 

5. Судове вирішення 

спорів у сфері 

соціальних прав 

Ознайомитись з особливостями судового 

вирішення спорів у сфері соціальних прав. 

Вивчити систему судових органів. Знати порядок 

досудового розслідування і судового розгляду 

кримінальних справ у сфері соціальних прав 

людини і громадянина. Знати порядок оскарження 

до суду дій (рішень), бездіяльності органів 

державної влади і місцевого самоврядування, що 

порушують соціальні права громадян. 

Ознайомитись із практикою Верховного суду і 

Конституційного Суду України у сфері соціальних 

прав, а також з процедурою звернення до ЄСПЛ в 

спорах у сфері соціальних прав 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

2/2 

6. Правозахисна 

діяльність у сфері 

соціальних прав 

Отримати знання про правозахисну діяльність у 

сфері соціальних прав (в т.ч., знати повноваження 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Радника–уповноваженого Президента 

України з прав дитини та дитячої реабілітації; 

Радника–уповноваженого Президента України з 

питань безбар’єрності; Радника–уповноваженого 

Президента України з питань учасників бойових 

дій тощо). Ознайомитись з діяльністю 

правозахисних організацій у сфері захисту 

соціальних прав людини і громадянина, з  

системою безоплатної правової допомоги 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

6/6 

7. Соціально-

забезпечувальне 

законодавство 

України 

Знати соціальне забезпечувальне законодавство 

України: поняття, принципи права та кодифікацію 

законодавства 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

2/2 

8. Основи цивільно-

правового 

регулювання: крізь 

призму соціальних 

прав. 

Знати основи цивільно-правового регулювання 

(юридичні факти як підставу виникнення 

цивільно-правових відносин;загальні положення 

про фізичну особу; опіка та піклування, органи 

опіки та піклування, їх повноваження;захист 

цивільних прав дітей, що знаходяться у складних 

життєвих обставинах; загальні положення про 

відшкодування шкоди) 

Дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 



 

2/2 
9. Основи сімейно-

правового 

регулювання: крізь 

призму соціальних 

прав 

Вивчити крізь призму соціальних прав основи 

сімейно-правового регулювання (система 

сімейного права; шлюбно-сімейне 

законодавство;порядок укладення, припинення, 

визнання недійсним шлюб; права і обов’язки 

батьків та дітей; аліментні зобов’язання членів 

сім’ї; форми влаштування дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування) 

Реферати, 

дискусія, 

доповіді, 

презентації, 

кейси, ділові 

ігри, 

тестування 

 

2/2 

10. Основи трудового 

законодавства 

України 

Вивчити основи трудового законодавства України 

(особливості трудових правовідносин;особливості 

трудового договору; трудову дисципліну і 

відповідальність у сфері праці; особливості 

регулювання праці окремої категорії громадян 

(жінок, осіб з інвалідністю, неповнолітніх, 

ув’язнених та ін.); законодавче забезпечення 

недопущення дискримінації за ознаками раси, 

етнічної приналежності, релігійних переконань та 

гендерної рівності в соціально-трудових 

правовідносинах та ін.) 

Тестування, 

проблемні 

питання, 

кейси 

 

2/2 

11. Адміністративно-

правова і 

кримінально-правова 

охорона соціальних 

правовідносин 

Отримати знання з адміністративно-правової 

(адміністративні правопорушення, 

адміністративна відповідальність і адміністративні 

стягнення; заходи впливу, що застосовуються  до 

неповнолітніх; адміністративні правопорушення, 

пов’язані з посяганням на соціальні 

правовідносини) і кримінально-правової охорони 

соціальних правовідносин (кримінальні 

правопорушення і кримінальна відповідальність; 

покарання та його види; обмежувальні заходи, що 

застосовуються до осіб, які вчинили домашнє 

насильство; інші заходи кримінально-правового 

характеру тощо) 

Тестування, 

проблемні 

питання, 

кейси 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час контрольних робіт заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, 

програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Остаточна оцінка за дисципліну розраховується наступним чином:  

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2 

Заліковий  
модуль 3 

Заліковий  
модуль 4 

 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

під час занять (5 тем 

по 10 балів) = 50 

балів. 

2. Письмова робота = 

50 балів 

1. Усне опитування 

під час занять (6 тем 

по 10 балів) = 60 

балів. 

2. Письмова робота = 

40 балів 

1. Написання КПІЗ = 

60 балів. 

2. Захист КПІЗ = 30 

балів. 

3. Оцінка за тренінг = 

10 балів 

1. Відповідь на 2 

запитання, кожне з 

яких 40 балів. У 

підсумку 80 балів. 

2. Розв’язання 10 тестів 

по 2 бали = 20 балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


