
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА  

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ 

ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА  

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни «Соціальні права людини» 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення   

Назва навчальної 

дисципліни 
Соціальні права людини 

Кафедра  
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового 

права 

Курс та семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації: Галус Олена Олександрівна, кандидат 

юридичних наук, доцент (https://univer.km.ua/profile/halus-olena-

oleksandrivna). 

Семінарські заняття, консультації: Галус Олена Олександрівна, 

кандидат юридичних наук, доцент (https://univer.km.ua/profile/halus-

olena-oleksandrivna). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — вивчення проблематики 

системи соціальних прав людини; конституційного права на соціальний 

захист; конституційного права на працю,  права на страйк, права на 

відпочинок; конституційного права на житло; конституційного права на 

достатній життєвий рівень для себе і своєї сім`ї; конституційного права 

на охорону здоров`я, медичні допомогу та медичне страхування; 

захисту соціальних прав людини в Україні; особливостей захисту 

соціальних прав Конституційним Судом України та міжнародно-

правового захисту соціальних прав людини. 

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні; 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 02. Здатність розуміти нормативно-правову базу стосовно сфери 

соціального забезпечення. 

 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР 04. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну 

базу системи соціального захисту населення; 

ПР 08. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері 

соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства 

України в галузі соціального забезпечення. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Загальна характеристика соціальних прав та свобод людини і 

громадянина 

Тема 2. Конституційне право на соціальний захист 



Тема 3. Конституційне право на працю та пов’язані з ним соціальні 

права 

Тема 4. Конституційне право на житло 

Тема 5. Конституційне право на достатній життєвий рівень для себе і 

своєї сім`ї 

Тема 6. Конституційне право на охорону здоров`я, медичні допомогу та 

медичне страхування 

Тема 7. Захист соціальних прав людини в Україні 

Тема 8. Захист соціальних прав Конституційним Судом України 

Тема 9. Міжнародно-правовий захист соціальних прав людини 

 


