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Опис дисципліни 

Навчальна дисципліна «Юридичний консалтинг у сфері соціальних послуг» покликана сформувати у 
студентів систему професійних знань, навичок та умінь практичного застосування компетентностей     із 
метою ефективного здійснення юридичного консультування, організації і механізму юридичного 
консалтингу у сфері соціальних послуг. Її завдання: оволодіння понятійно-категорійним апаратом, 
організаційно-економічними і методичними засадами юридичного консультування як виду юридичної 
практичної діяльності та ділової послуги з надання професійної правової допомоги у сфері надання 
соціальних послуг з метою досягнення певного соціально-правового результату; здатність до реалізації 
у процесі правової допомоги соціальної функції та соціальної відповідальності юридичного 
консалтингу, принципів юридичного консультування «про-боно» у сфері соціальних послуг; нормування 
міжнародної та вітчизняної нормативно-правової баз, що регламентують професійну діяльність у сфері 
соціальних послуг; цінування гуманістичних ідей та ідеалів, що відображені в принципах надання 
соціальних послуг. 

 

Структура курсу 
№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Загальна характеристика 
навчальної дисципліни 
«Юридичний консалтинг у 
сфері соціальних послуг». 

Оволодіти знаннями стосовно предмету, завдань, 
системи і методів навчальної дисципліни 
«Юридичний консалтинг у сфері соціальних 
послуг» її ролі у підготовці фахівців соціальної 
сфери. 

Питання, 
тестування 

2 Сучасні тенденції 
правового регулювання 
надання соціальних 
послуг. 

Ознайомитись із сучасними тенденціями 
правового регулювання сфери соціальних послуг. 
Знати систему законодавства, що регулює сферу 
соціальних послуг. 

Презента- 
ція 

3  Правові відносини у сфері 
надання соціальних послуг. 

Знати елементний склад правових відносин у 
сфері надання соціальних послуг їх поняття, види 
та класифікацію, підстави надання соціальних 
послуг. 

Реферат, 
тестування 

Силабус курсу 
Юридичний консалтинг у сфері соціальних послуг 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 23 Соціальна робота 
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення»   
 

 
Рік навчання: 4 Семестр: 8 

Кількість кредитів: 5 Мова викладання: українська 
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4 Юридична практична 
діяльність: поняття, ознаки 
та види. 

Знати основні види юридичної практичної 
діяльності за її спеціалізацією та галузями права. 
Орієнтуватись, що таке безоплатна (первинна та 
вторинна) правова допомога, консультаційна 
діяльність корпоративних юристів, адвокатська 
консультаційна діяльність. 

Питання, 
кейси 

5 Особливості 
юридичного консалтингу у 
сфері соціальних послуг. 

Знати про особливості юридичного консалтингу у 
сфері соціальних послуг, сучасні тенденції 
розвитку юридичного бізнесу в Україні. 

Питання, 
кейси 

6 Види послуг 
юридичного консалтингу, що 
надаються клієнтам 
соціальних служб. 

Ознайомитись із видами послуг юридичного 
консалтингу, що надаються клієнтам соціальних 
служб, видами юридичних послуг за критеріями 
типів клієнтів соціальних служб, змістом їх 
правових проблем (поточні, стратегічні). 

Питання  

7 Юридичний консалтинг для 
територіальних громад. 

Ознайомитись із послугами юридичного 
консалтингу для територіальних громад, 
можливостями консультування з правових питань, 
що випливають з організації і проведення 
визначення потреб населення громади в 
соціальних послугах. 

Питання, 
тести 

8 Юридичний консалтинг для 
небюджетних надавачів 
соціальних 
послуг. 

Знати особливості юридичного консалтингу для 
небюджетних надавачів соціальних послуг їх 
участь в переговорах з отримувачами соціальних 
послуг, органами місцевого самоврядування, 
органами державної влади. 

Кейси 

9 Юридична допомога 
представникам соціально 
вразливих груп населення. 

Знати нормативно-правову базу, яка регламентує 
роботу із соціально вразливим групами населення, 
основні соціальні гарантії та пільги для таких груп. 

Реферати, 
питання 

10 Послуги юридичного 
консалтингу, що надаються 
людям, які 
мають функціональні 
обмеження. 

Знати особливості правового статусу осіб з 
інвалідністю у відповідності до Закону України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні», Державні стандарти 
соціальних послуг для таких груп населення. 

Питання, 
кейси 

11 Особливості 
юридичного консалтингу   
осіб, які постраждали від 
домашнього насильства. 

Вивчити особливості юридичного консалтингу для 
осіб, які постраждали від домашнього насильства, 
сприяння в отриманні ними правової допомоги. 

Питання, 
тести 
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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 та екзаменів 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 
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Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2  Заліковий модуль 3  

30%  40%  30% 
1. Усне опитування під час 

занять (6 тем по 5 балів = 30 
балів). 

2. Письмова робота 70 балів 

1. Усне опитування під час 
занять (5 тем по 5 балів = 25 

балів). 
2. Ректорська контрольна 

робота = 75 балів 

1. Написання КПІЗ  = 60 балів 
2. Захист КПІЗ = 30 балів 

3. Оцінка за тренінг =10 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 

 


