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ДИСЦИПЛІНА «ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ» 

 

Анотація. Дисципліна «Проблеми соціально-забезпечувального законодавства України» 

належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона забезпечує професійний 

розвиток аспіранта та спрямована на формування знань щодо практично-правових проблем 

реформування та модернізації соціально-забезпечувального законодавства, зокрема 

проблем кодифікації законодавства в соціально-забезпечувальній сфері. Аналізуються 

актуальні правові питання у галузі соціального забезпечення, такі, як: специфіка розвитку 

загальнообов’язкового державного соціального страхування як головної організаційно-

правової форми соціального забезпечення, неефективність стратегії реформування 

пенсійної системи в Україні, зокрема проблеми функціонування солідарної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, перспективи запровадження 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, сучасні 

проблеми соціального захисту вразливих верств населення тощо.  

Кількість кредитів: 4  

Викладач: Тищенко Олена Володимирівна, д.ю.н., професор.  

Профіль викладача: https://trud.law.knu.ua/teachers/tyshchenko 

Мета навчальної дисципліни: поглиблення системи наукових та практичних знань у сфері 
теоретичних та практично-правових проблем формування соціально-забезпечувального 
законодавства України.  
Попередні вимоги:  

Аспірант повинен знати: доктринальні положення наукової думки України щодо тенденцій 

формування вітчизняної юридичної науки, а також сучасні правові проблеми вдосконалення 

законодавства України.  

Аспірант повинен вміти: аналізувати соціальне законодавство з метою визначення 

правових проблем та пошуку шляхів їх вирішення, готувати наукові, інформаційно-аналітичні 

висновки щодо теоретичних та практично-правових проблем соціального законодавства 

України, вирішувати ситуаційні задачі з проблемних правових питань, самостійно 

опрацьовувати наукову літературу, застосовувати норми вітчизняного законодавства, 

виконувати тестові правові завдання, виконувати інші види самостійної аналітичної роботи.  

Змістові модулі: 

 Проблеми модернізації соціально-забезпечувального законодавства України.  

 Теоретичні та практичні проблеми еволюції соціально-забезпечувального 
законодавства.  

 Систематизація соціально-забезпечувального законодавства.  

 Соціальне страхування як основна організаційно-правова форма соціального 
забезпечення.  

 Проблеми правового регулювання державних соціальних допомог та послуг в Україні. 

 Правові проблеми соціального захисту вразливих верств населення України. 
Мова викладання: українська.  

Місце у структурно-логічній схемі: ВК 2.22  читається на другому році навчання. Термін 

вивчення: дисципліна вивчається на 2 році навчання за освітньо-науковим рівнем «доктор 

філософії» в обсязі 120 годин, у тому числі 24 годин аудиторних занять (18 год. – лекційні 

заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 години – консультація), 96 годин самостійної роботи. 

https://trud.law.knu.ua/teachers/tyshchenko

