
Силабус курсу 

«Проблеми правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в Україні» 

на 2019-2020 навчальний рік 

 

Назва курсу Проблеми правозастосування у сфері соціального забезпечення 

громадян в Україні 

Адреса викладання курсу 79000, Львів, вул. Січових стрільців,14 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Юридичний факультет 

Кафедра соціального права 

 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 
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Контактна інформація 

викладачів 

svitlana.synchuk@lnu.edu.ua  

Консультації по курсу 

відбуваються 

Онлайн-консультації: 

- обговорення та затвердження запитань , обговорення 

практичних задач, аналіз творчих завдань 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять. 

Сторінка курсу https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27689&preview=true 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні 

практичні та теоретичні знання, необхідні для завершального 

етапу засвоєння курсу соціального забезпечення. У курсі 

представлено огляд наукових концепцій та правозастосовчу 

практику з метою вирішення практичних завдань у сфері 

забезпечення особи соціальним забезпеченням.  

Коротка анотація курсу Дисципліна «Проблеми правозастосування у сфері соціального 

забезпечення громадян в Україні» є вибірковою дисципліною зі 

спеціальності 081 «Право» для освітньої програми доктор 

філософії, яка викладається на 2 курсі у ІІІ семестрі в обсязі 3 

кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою вивчення нормативної дисципліни «Проблеми 

правозастосування у сфері соціального забезпечення громадян в 

Україні» є набуття здобувачем вищої освіти у процесі з’ясування 

проблем правозастосування у сфері соціального забезпечення 

навиків щодо розв’язання комплексних проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література:  

1. Рабінович П.М. Застосуванн правових норм // Юридична 

енциклопедія : в 6 т. / Редкол. Ю.С. Шемшученко (голов. 

редкол.) та ін.. _ К. : Українська енциклопедія імеені М.П.  

Бажана, Т.2: Д-й. – 1999. _ С.528 

2. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти, зміст, 

об’єкти : монографія / С. М. Синчук. – Львів : ЛНУ імені 

Івана Франка, 2015. – 422 с. 

3. Проблеми застосування трудового та пенсійного 

законодавства : монографія / Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна, 

М.М. Шумило та ін. . К. :  Ніка-Центр, 2015._ 316 с. 

4. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. 

спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, 

С.М.Синчук та ін. / За ред. проф. П.Д. Пилипенка. – К. 

mailto:svitlana.synchuk@lnu.edu.ua
https://law.lnu.edu.ua/?post_type=course&p=27689&preview=true


Видавничий дім «ІнЮре», 20065. – 496 с.  

Додаткова література:  

1. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту: становлення і роз-

виток в Україні / Н. Б. Болотіна. - К. : Знання, 2005. - 381 с. 

2. Ласько І.М. Система джерел права соціального забезпечення: 

автореф. ... дис. канд. юрид. наук 12.00.05 / І.М. Ласько. – 

Київ, 2015. – 16 с. 

3. Застосування Європейської конвенції з прав людини та 

практики Страсбурзького суду в Україні (загальнотеоретичні 

аспекти): моногр. / П. Рабінович, О. Соловйов. – К., 2014. – 

208 c. 

4. Шумило М.М. Щодо порушення пенсійного законодавства 

при призначенні пенсії / М.М. Шумило / Правничий часопис 

Донецьк. нац. ун-ту. – 2010. – № 1 (23). – С. 137–143 

5. Чернявська Г. П. Процедурні правовідносини соціального 

забезпечення : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

юрид. наук : спец. 12.00.05 «Трудове право; право 

соціального забезпечення» / Г. П. Чернявська. – К., 2014. – 19 

с. 

6. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, 

практика застосування, український контекст / за ред. О.Л. 

Жуковської. – К.: ВІПОЛ, 2004. – 960 c. 

7. Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення 

України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.05 / 

С.В. Кобернюк. – Київ. нац. унт. ім. Т. Шевченка, 2014. – 18 с. 

8. Федорова А.Л. Захист соціальних прав у рамках Європейської 

конвенції з прав людини. Значення для України / А.Л. 

Федорова.  // Право України. – 2012. – № 11-12. – С. 241-258 

9. Федорова А.Л. Захист соціальних прав в рамках Європейської 

конвенції з прав людини: наукова доповідь / А.Л. Федорова. – 

К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 43 c. 

Тривалість курсу 90  год. 

 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 42 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу аспірант буде :  

Знати: 

 - як проводити критичний аналіз, оцінку і синтез нових та 

складних ідей в галузі 

права соціального забезпечення та соціального захисту громадян 

України; 

- про соціальну відповідальність за результати прийняття 

стратегічних рішень щодо 

здійснення права на соціальне забезпечення. 

Вміти:  

- спілкуватись в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю в галузі права соціального 

забезпечення України; 

- ініціювати інноваційні комплексні проекти в царині соціального 

захисту, виявляти лідерство та повну автономію під час їх 

реалізації; 

- розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні 

дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або професійну практику в галузі 



права соціального забезпечення і розв’язання значущих 

соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем. 

Ключові слова Право соціального забезпечення; соціальний захист; пенсійне 

забезпечення; соціальні допомоги; соціальні пільги; соціальні 

послуги. 

Формат курсу - Очний  

- Проведення лекцій, практичнихробіт та консультації для 

кращого розуміння тем 

Підсумковий контроль, 

форма 

Іспит в кінці семестру 

Письмовий  

Пререквізити 

Для вивчення курсу аспіранти потребують базових знань з теорії 

держави та права, права соціального забезпечення, трудового 

права, достатніх для сприйняття категоріального апарату права 

екологічної безпеки, розуміння його джерел правового 

регулювання. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Перезентація, лекції, колаборативне навчання (форми- групові 

проекти, спільні розробки), проектно-орієнтоване навчання, 

дискусія. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання знань здобувача здійснюється за 100-бальною 

шкалою: 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань 

здобувачів з дисципліни, яка завершується іспитом, 

становить за поточну успішність 50 балів, на іспиті – 50 

балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію 

використовується таблиця відповідності оцінювання знань 

здобувачів за різними системами. 

Протягом семестру проводиться не менше двох модулів або 

колоквіумів чи контрольних робіт або інших видів контролю. 

Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів 

контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у 

балах та національній шкалі визначається Вченими радами 

факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання 

відповідних дисциплін. 

Письмові роботи: Очікується, що аспіранти виконають декілька 

видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Академічна 

доброчесність: Роботи аспірантів мають бути оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на 

використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших аспірантів становлять приклади 

можливої академічної недоброчесності, виявлення ознак якої є 

підставою для незарахування роботи аспіранта викладачем, 

незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять Відвідування практичних занять є 

обов’язковим У випадку пропуску заняття, аспірант опрацьовує 

матеріал самостійно і відпрацьовує пропущене заняття в 

індивідуальному порядку. Аспіранти зобов’язані дотримуватись 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових 

робіт, передбачених курсом. 

Література. Уся література, яку аспіранти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Аспіранти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає 



серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані за 

результатами відповідей на практичних заняттях, самостійній 

роботі та бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково 

враховується присутність аспіранта на практичних заняттях та 

активність аспіранта, списування та плагіат, несвоєчасне 

виконання поставленого завдання. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену 1. Принципи правозастосування у праві соціального 

забезпечення. 

2. Загальна характеристика правозастосовної діяльності  у сфері 

соціального забезпечення. 

3. Характеристика основних стадій правозастосування у сфері 

соціального забезпечення. 

4. Проблеми застосування законодавства про визначення та 

фіксацію правовстановлювальних фактів за темою 

дисертаційного дослідження 

5. Проблеми застосування законодавства під час реалізації 

особою права на соціальне забезпечення конкретного виду за 

темою дисертаційного дослідження 

6. Проблеми застосування законодавства соціально-

зобов’язаними у сфері правовідносин соціального 

забезпечення відповідного виду суб’єктами (за темою 

дисертаційного дослідження). 

7. Проблеми застосування законодавства у сфері правовідносин 

соціального забезпечення відповідного виду під час судового 

захисту права особи на соціальне забезпечення (за темою 

дисертаційного дослідження). 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано із 

завершенням курсу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СХЕМА КУРСУ  

Тижде

нь / год 

 

Тема, план, короткі тези 

  

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали / Література, ресурси в інтернеті 

 

Завдання,  

год. 

 

Терміни 

виконання 

 

Тижд. 

1/4 

акад. 

год. 

Тема 1. Право людини на 

соціальний захист та 

організаційно-правові форми його 

здійснення в Україні 

- Загальнотеоретичні основи 

дослідження проблем 

правозастосування. 

- Методологічні передумови 

дослідження. 

- Принципи правозастосування у 

праві соціального забезпечення. 

- Загальна характеристика 

правозастосовної діяльності у сфері 

соціального забезпечення. 

- Характеристика основних стадій 

правозастосування у сфері 

соціального забезпечення. 

Лекція 1. Рабінович П.М. Застосуванн правових норм // 

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол. 

Ю.С. Шемшученко (голов. редкол.) та ін.. _ 

К. : Українська енциклопедія імеені М.П.  

Бажана, Т.2: Д-й. – 1999. _ С.528 

2. Правовідносини соціального забезпечення: 

суб’єкти, зміст, об’єкти : монографія / С. М. 

Синчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2015. – 422 с. 

3. Проблеми застосування трудового та 

пенсійного законодавства : монографія / Н.М. 

Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. 

. К. :  Ніка-Центр, 2015._ 316 с. 

4. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. 

для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. 

Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М.Синчук та ін. / 

За ред. проф. П.Д. Пилипенка. – К. 

Видавничий дім «ІнЮре», 20065. – 496 с.  

 

Ресурси в інтернеті: 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України  

www.rada.gov.ua 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: 

www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefund

Передивитися 

презентацію та 

рекомендовану 

літературу 

протягом 

заняття 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.dcz.gov.ua/
http://www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefunds/799.html


s/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: 

http://www.ispf.gov.ua; 

6. Офіційний веб-портал "Судова влада 

України": www.court.gov.ua  

Тижд. 

2/2 

акад. 

год. 

Тема 1. Право людини на 

соціальний захист та 

організаційно-правові форми його 

здійснення в Україні 

Практичне 

заняття 

1. Рабінович П.М. Застосуванн правових норм // 

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол. 

Ю.С. Шемшученко (голов. редкол.) та ін.. _ 

К. : Українська енциклопедія імеені М.П.  

Бажана, Т.2: Д-й. – 1999. _ С.528 

2. Правовідносини соціального забезпечення: 

суб’єкти, зміст, об’єкти : монографія / С. М. 

Синчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 

2015. – 422 с. 

3. Проблеми застосування трудового та 

пенсійного законодавства : монографія / Н.М. 

Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. 

. К. :  Ніка-Центр, 2015._ 316 с. 

4. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. 

для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. 

Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М.Синчук та ін. / 

За ред. проф. П.Д. Пилипенка. – К. 

Видавничий дім «ІнЮре», 20065. – 496 с.  

 

Ресурси в інтернеті: 

1. Офіційний сайт Верховної Ради України  

www.rada.gov.ua 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського: www.nbuv.gov.ua; 

3. Державна служба зайнятості України: 

www.dcz.gov.ua; 

4. Фонд загальнообов’язкового державного 
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5. Фонд соціального захисту інвалідів: 

http://www.ispf.gov.ua; 
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год. 

Тема 2 Соціальні стандарти у 

сфері соціального захисту в 

умовах євроінтеграційних 

процесів. Проблеми застосування 

законодавства про визначення та 

фіксацію правовстановлювальних у 

сфері пенсійного забезпечення 

юридичних фактів. 

Лекція 1. Рабінович П.М. Застосуванн правових норм // 

Юридична енциклопедія : в 6 т. / Редкол. 

Ю.С. Шемшученко (голов. редкол.) та ін.. _ 
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Хуторян, Я.В. Сімутіна, М.М. Шумило та ін. 

. К. :  Ніка-Центр, 2015._ 316 с. 

4. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. 

для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. 

Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М.Синчук та ін. / 

За ред. проф. П.Д. Пилипенка. – К. 

Видавничий дім «ІнЮре», 20065. – 496 с.  

 

Ресурси в інтернеті: 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України  

www.rada.gov.ua 

2. Національна бібліотека України імені В. І. 
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3. Державна служба зайнятості України: 
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4. Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefund

s/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: 

http://www.ispf.gov.ua; 

6. Офіційний веб-портал "Судова влада 

України": www.court.gov.ua 
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- Проблеми застосування 

законодавства про призначення 

пенсії в системі солідарного 

пенсійного забезпечення. 

- Проблеми застосування 

законодавства про виплату пенсії в 

системі солідарного пенсійного 

забезпечення. 
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2015. – 422 с. 

3. Проблеми застосування трудового та 

пенсійного законодавства : монографія / Н.М. 
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соціального страхування на випадок безробіття: 

www.confeu.org/ua/socialdialogue/socialinsurancefund

s/799.html; 

5. Фонд соціального захисту інвалідів: 

http://www.ispf.gov.ua; 

6. Офіційний веб-портал "Судова влада 

України": www.court.gov.ua 
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процесів. Проблеми застосування 

законодавства про перерахунок 

пенсії в системі солідарного 

пенсійного забезпечення. 

- Проблеми застосування 

законодавства під час судового 

захисту права особи на пенсійне 

забезпечення. 
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