РОЗДІЛ I.
Основні положення програми навчальної дисципліни
«Право соціального захисту»
Концепція викладання дисципліни
У будь-якій промислово-розвиненій цивілізованій державі, де існують
ринкові відносини, соціальний захист займає важливе місце у системі
гарантій здійснення прав і свобод громадян.
Ідея про право соціального захисту як певну систему правових норм
виникла в перебігові активних наукових дискусій про правову систему в
середині 50-х років. Але від створення системи правових норм у сфері
соціального захисту до перетворення її на галузь минуло чимало часу.
Лише у 70-х роках право соціального захисту дістало визнання в
юридичній науці й набуло статусу самостійної навчальної дисципліни у
вищих навчальних закладах. Ця галузь права згідно з чинною
класифікацією, затвердженої Вищою атестаційною комісією, входить до
єдиної системи галузевих дисциплін.
Існування і розвиток права соціального захисту як галузі права і
правничої науки – закономірний процес. Він свідчить про об’єктивну
необхідність і зацікавленість держави у правовому регулюванні
суспільних відносин у найрізноманітніших галузях.
Право соціального захисту розглядається як система правових норм,
які встановлюються державою і регулюються пенсійні та деякі інші
відносини щодо забезпечення громадян при настанні соціальних ризиків,
а також тісно пов’язані з ними процедурні відносини зі встановлення
юридичних фактів і процесуальні відносини з вирішенням спорів.
Вивчення цих норм і є головним завданням цього курсу.
Вимоги до знань та умінь
Студент повинен знати:

поняття, систему, принципи права соціального захисту;

структуру правовідносин і систему державних органів із
соціального захисту;

поняття та принципи загальнообов’язкового державного
соціального страхування;

загальне поняття пенсій, їх види, особливості призначення;

поняття та принципи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування;

систему, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного
забезпечення;
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умови і порядок призначення державних соціальних допомог;

поняття соціального обслуговування.
Студент повинен уміти:

визначати зміст правовідносин у праві соціального захисту;

підраховувати страховий стаж, встановлювати вислугу років;

тлумачити законодавство з питань соціального захисту;

у конкретній практичній ситуації правильно застосовувати норми
права соціального захисту.
Міждисциплінарні зв’язки
Викладається після дисциплін «Теорія держави і права», «Трудове
право», «Адміністративне право України».
Розподіл навчальних годин за розділами (модулями), темами
№ Назва розділів та тем Всього

1

2

3

4
5
6

XIII семестр
Загальнотеоретичні
положення права
соціального захисту
15
Соціальний захист та
його организаційноправові форми
Загальні поняття
14
права соціального
захисту
Загальна
характеристика джерел
12
права соціального
захисту
Правові відносини у
14
сфері соціального
захисту та їх суб’єкти
Соціальні стандарти у
сфері соціального
12
захисту
Стандарти соціального
10
захисту в міжнародних

За формами
занять, годин

Номер Форма
модуля контролю

Лек. Семінар. СРС

2

4

9

1

2

2

10

1

2

2

8

1

2

2

10

1

К

2

2

8

1

ІЗ

2

-

8

1

ІЗ

С
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правових актах
Правове регулювання
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування
7
Правове регулювання
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування на випадок
безробіття
Правове регулювання
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою
8
працездатності та
витратами,
зумовленими
народженням та
похованням
Правове регулювання
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування від
9
нещасного випадку на
виробництві та
професійного
захворювання
Правове регулювання
пенсій в Україні
Правове регулювання
10
пенсійного страхування
та пенсійного
забезпечення
Правове регулювання
державних соціальних
допомог та соціальних
11
послуг
Правове регулювання
державних соціальних
6

14

2

2

10

2

С

14

2

2

10

2

ІЗ

14

2

2

10

2

К

20

4

6

10

3

К

18

4

4

10

4

С
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допомог та соціальних
послуг
Правове регулювання
соціального захисту
окремих категорій
населення
12
Правове регулювання
соціального захисту
окремих категорій
населення
Разом

12

2

–

10

169

28

28

113
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К – контрольна робота;
С – самостійна робота;
ІЗ – індивідуальне завдання.
Умови визначення навчального рейтингу з дисципліни
«Право соціального захисту»
№ Види знань і Кількість Максимальний Сума
Тижні
п/п виконання контрольних
бал за
балів 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
робіт
заходів
одиницю
С
(занять, робіт)
1 Опитування
4
4
16
на семінарах
*
2
Письмове
4
4
16
опитування
**
3 Триместрова
1
10
10
контрольна
робота ***
4
Реферат
1
10
10
(вибіркове
завдання)****
5 Тести *****
1
8
8
Разом
На семінари – 60 балів
Іспит – 40 балів

Пояснення до умов визначення рейтингу
*Опитування на семінарах уключає в себе: опитування за будь-яким
питанням, винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача),
відповідь на питання інших студентів, запитання студентів до інших
студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для
повторення (з тем, що було вивчено раніше), вирішення ситуаційних
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завдань з необхідною аргументацією та посиланням на законодавство.
Максимальна кількість балів може бути виставлена студентам, підготовленим
до відповідей на усі питання теми.
Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як:
правильність відповідей на питання, повнота і конкретність відповіді,
ступінь використання наукових і нормативних джерел, уміння пов’язати
теорію з практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура
мови.
**Письмове опитування на семінарі проводиться на кожному семінарі
на початку заняття (5-7) хвилин. Викликаються 4-6 студентів, які повинні
дати відповіді на запитання.
Метою проведення письмового опитування є перевірка студентів до
семінарського заняття та вміння змістовно та коротко викласти тему (дати
визначення, скласти план, скласти таблицю або схему).
***Триместрова контрольна робота проводиться протягом години.
Вона включає у себе теоретичні питання і ситуаційну задачу.
Студенти попереджаються про проведення КР не менш як за тиждень.
З переліком тем, питання з яких буде винесено на контрольну роботу,
студенти теж ознайомлюються завчасно.
Відповідь на теоретичне питання повинна повністю його розкривати,
але разом з тим бути лаконічною. Під час вирішення задачі студент
повинен не тільки дати відповідь на поставлене запитання, а й розв’язати
її з посиланням на статтю (частину статті) нормативно-правового акту.
Під час виконання контрольної роботи студентом обов’язковими є
зазначення ним свого прізвища та номера варіанта. При невиконанні цієї
вимоги робота оцінюється в 0 балів, оскільки немає можливості
встановити її результати.
Після перевірки КР та оголошення її результатів студентам надається
можливість ознайомитись з власними роботами та завданнями для них, і
при необхідності оспорити результати контрольної роботи.
****Реферат готується з обов’язковим розглядом дискусійного в науці
питання з викладенням власної точки зору на дану проблему, яка
підтверджується належними аргументами. Теми робіт студенти обирають
самостійно. Головна умова – це новизна та проблематика.
Обсяг реферату не повинен перевищувати 5-7 сторінок. Після
перевірки викладачем робота підлягає захисту перед аудиторією протягом
5 хвилин. Студент повинен відповідати на запитання інших студентів та
викладача. Ці відповіді зараховуються при визначенні кількості балів.
На перевірку робота здається у встановлений викладачем час (не
пізніше ніж за два тижні до залікової сесії).
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Реферат складається з плану, основної частини з обов’язковим
посиланням на джерела, загального висновку та списку використаної
літератури.
*****Тести готуються студентами самостійно і здаються у
встановлений викладачем час (не пізніше 3 тижнів до залікової сесії).
Включають в себе 8 питань з 3-ма варіантами відповіді, одна із яких є
правильною.
Готуючи тести студенти повинні використовувати не тільки лекційний
матеріал, але й монографії, підручники, нормативно-правові акти,
публікації. Оцінюючи тести, викладач ураховує творчий підхід студентів,
нестандартні питання та проблемні ситуації, описані в тестах.
Тематичний план
Модуль № 1
Тема № 1. Соціальний захист та його організаційно-правові форми
Історико-правовий аспект становлення соціального захисту. Соціальні
ризики: поняття та класифікація. Концепції соціального захисту. Поняття
«соціальний захист» та його співвідношення з поняттям «соціальне
забезпечення». Організаційно-правові форми соціального захисту в
Україні: загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державна
соціальна допомога, додатковий соціальний захист. Види соціального
захисту. Право людини на соціальний захист та конституційні гарантії
його здійснення в Україні.
Тема № 2. Загальні поняття права соціального захисту (ПСЗ)
Поняття та предмет права соціального захисту. Метод ПСЗ. Поєднання
загальнообов’язкового державного соціального страхування і державного
соціального надання. Сполучення імперативного і диспозитивного
методів правового регулювання, централізованого і локального.
Функції права соціального захисту: захист людини від несприятливих
наслідків соціальних ризиків; соціальне забезпечення; соціальна
підтримки; спеціальний і додатковий соціальний захист.
Система права соціального захисту. Поняття системи та структури
права соціального захисту. Загальна частина. Загальнообов’язкове
державне соціальне страхування. Державна соціальна допомога. Право
недержавного соціального забезпечення. Правові інститути. Юридичні
норми та їх класифікація.
Право соціального захисту в системі національного права України.
Співвідношення права соціального захисту з конституційним,
адміністративним, цивільним, трудовим правом.
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Поняття і класифікація принципів права соціального захисту. Загальні
та внутрішньогалузеві принципи права соціального захисту.
Загальні (галузеві) принципи права соціального захисту: всезагальність
та всебічність соціального захисту; рівність прав та заборона
дискримінації; диференціація умов та рівня соціального захисту; наукова
та економічна обґрунтованість соціальних стандартів; незменшуваність
змісту та обсягу соціальних виплат та послуг при прийнятті нових
законів; державна гарантованість встановлених прав у сфері соціального
захисту.
Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування:
законодавче визначення умов і порядку здійснення соціального
страхування; обов’язковість страхування найманих працівників;
багатоманітність видів соціальних виплат та послуг; відповідність розміру
пенсії і соціальної допомоги, які є основним джерелом існування для
особи, рівню прожиткового мінімуму, встановленого законом; державна
гарантованість реалізації застрахованими особами своїх прав; цільове
використання коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
Принципи державної соціальної допомоги: законодавче вивчення умов
і порядку надання соціальної допомоги; універсальність; адресність;
гуманність; доступність; законодавче встановлення соціального стандарту
«прожитковий мінімум» та визначення його рівня; залежність розміру
соціальної допомоги від рівня нужденності особи; субсидіарність;
безповоротність.
Тема № 3. Загальна характеристика джерел права соціального
захисту
Поняття джерел ПСЗ. Класифікація джерел, їхні особливості.
Конституція як основне джерело права соціального захисту. Міжнародноправові акти як джерела права соціального захисту. Закони України як
джерела права соціального захисту.
Укази та розпорядження Президента України як джерела права
соціального захисту.
Нормативно-правові акти Міністерства соціальної політики України,
Пенсійного Фонду України у сфері права соціального захисту громадян.
Нормативно-правові акти фондів соціального страхування.
Локально-правові акти в системі джерел права соціального захисту
України. Правові акти органів місцевого самоврядування у системі
джерел права соціального захисту.
Місце органів судової влади у системі джерел права соціального
захисту.
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Тема № 4. Правовідносини у сфері соціального захисту та їх
суб’єкти
Поняття, види, критерії класифікації та особливості правовідносин у
сфері соціального захисту.
Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері
соціального захисту. Особливості юридичних фактів як підстави
правовідносин у сфері соціального захисту та їх види.
Суб’єкти правовідносин у сфері соціального захисту. Суб’єкти
надання і суб’єкти – одержувачі соціальних благ як соціального захисту.
Фізичні особи як суб’єкти соціально-захисних правовідносин.
Уповноважені державою органи як суб’єкти правовідносин у сфері
соціального захисту. Фонди загальнообов’язкового державного соціального
страхування. Недержавні установи як суб’єкти правовідносин у сфері
соціального захисту.
Поняття та види об’єктів правовідносин із соціального захисту: пенсія,
соціальна допомога, соціальне утримання, соціальна послуга, пільга,
субсидія, медико-соціальна допомога тощо.
Зміст правовідносин із соціального захисту: загальна характеристика.
Тема № 5. Соціальні стандарти у сфері соціального захисту
Поняття соціальної стандартизації: правовий аспект. Поняття, система
і класифікація державних соціальних стандартів та їх гарантій в Україні.
Сфери застосування державних соціальних стандартів. Основні державні
соціальні гарантії та порядок їх установлення. Прожитковий мінімум –
базовий соціальний стандарт, порядок його встановлення. Рівень
забезпечення прожиткового мінімуму та його практичне застосування.
Законодавче визначення інших стандартів та державних гарантій у
сфері соціального захисту: межі малозабезпеченості, мінімальної пенсії,
середньомісячного сукупного доходу сім’ї, межі бідності. Соціальний
моніторинг та його правове регулювання.
Тема № 6. Стандарти соціального захисту в міжнародних правових
актах
Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального
захисту. Всесвітні (універсальні) і європейські стандарти у сфері
соціального захисту. Проблема упровадження міжнародних соціальних
стандартів в юридичну практику України.
Стандарти ООН у сфері соціального захисту. Загальна декларація прав
людини як джерело стандартів соціального захисту (ООН, 1948 р.).
Декларація тисячоліття ООН (ООН, 2000 р.) про солідарність як спільний
обов’язок і соціальний захист населення від злиднів.
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Міжнародний пакт про громадянські та політичні права та
Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права (ООН,
1966 р.). Конвенції МОП у сфері соціального захисту і законодавство
України. Стандарти щодо пенсійного віку, страхового стажу, обсягу
медичної допомоги.
Стандарти Європейського Союзу у сфері соціального захисту. Хартія
основних прав ЄС (ЄС, 2000 р.) про право людини на соціальний захист.
Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до
законодавства Європейського Союзу.
Модуль № 2
Тема № 7. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття
Загальна характеристика соціального страхування на випадок
безробіття та його принципи. Застраховані та інші особи, які мають право
на соціальне забезпечення в рамках цього виду страхування. Особи, які не
підлягають страхуванню. Страховик і страхувальник.
Поняття безробітного та його правовий статус. Особи, які не можуть
бути визнані безробітними. Види матеріального забезпечення на випадок
безробіття. Допомога по безробіттю та умови її призначення. Умови
надання допомоги по частковому безробіттю. Матеріальна допомога у
період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення
кваліфікації. Матеріальна допомога по безробіттю. Одноразова
матеріальна допомога. Припинення, відкладення виплат матеріального
забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості.
Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка
перебувала на його утриманні.
Порядок забезпечення незастрахованих осіб на випадок безробіття.
Дотації роботодавцю на створення робочих місць.
Тема № 8. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням та похованням
Поняття, суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного
страхування у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, і законодавство,
що регулює відносини у цій сфері.
Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за цим видом
соціального страхування. Допомога по тимчасовій непрацездатності.
Порядок засвідчення тимчасової непрацездатності. Допомога по
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вагітності та пологах. Допомога при народження дитини. Допомога по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Допомога на
поховання. Забезпечення оздоровчих заходів.
Порядок надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Тема № 9. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання
Поняття, суб’єкти та загальна характеристика соціального страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Страховий ризик і страховий випадок. Поняття нещасного випадку та
професійного захворювання.
Права та обов’язки застрахованої особи. Обов’язки роботодавців як
страхувальників та Фонду соціального страхування від нещасних
випадків.
Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Порядок
встановлення ступеня втрати працездатності потерпілим на виробництві.
Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його
здоров’я. Види страхових виплат. Щомісячні страхові виплати та інші
витрати на відшкодування шкоди. Право на страхові виплати у разі смерті
потерпілого.
Порядок призначення та надання соціальних виплат і послуг. Порядок
розгляду справ про страхові виплати та вирішення спорів.
Модуль № 3
Тема № 10. Правове регулювання пенсійного страхування та
пенсійного забезпечення
Нова пенсійна система України: загальні положення. Закон України
«про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про
недержавне пенсійне забезпечення». Структура системи пенсійного
забезпечення та її законодавче регулювання. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальна
система пенсійного страхування, система недержавного пенсійного
забезпечення.
Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Право громадян на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.
Суб’єкти солідарної системи. Страхові внески на пенсійне страхування.
Державне пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких
інших категорій осіб. Умови призначення пенсій за вислугу років.
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Порядок обчислення вислуги років. Пенсії по інвалідності та в разі
втрати годувальника. Обчислення грошового забезпечення для
призначення пенсії.
Державні пенсії за особливі заслуги перед Україною. Коло осіб, які
мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, умови та
порядок її призначення.
Система та принципи недержавного пенсійного забезпечення. Закон
України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Суб’єкти недержавного
пенсійного забезпечення та їх правовий статус. Недержавні пенсійні
фонди, їх види, засновники, учасники та вкладники. Правові способи
здійснення недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійний контракт,
договір страхування довічної пенсії, договір страхування ризику настання
інвалідності або смерті учасника фонду, договір про відкриття пенсійних
депозитних рахунків.
Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Довічна пенсія.
Пенсія на визначений строк. Одноразова пенсійна виплата.
Успадкування пенсійних активів.
Пенсії у солідарній системі. Страховий стаж як загальна умова
призначення пенсій за солідарною системою. Поняття мінімального
страхового внеску. Поняття коефіцієнта страхового стажу. Порядок
обчислення страхового стажу.
Умови і розміри призначення пенсій за віком, пенсій по інвалідності,
пенсій у разі втрати годувальника. Порядок визначення заробітної плати
(доходу) для обчислення пенсії. Порядок призначення та перерахунку
пенсій. Виплата, припинення та поновлення пенсій.
Поняття накопичувальної пенсійної системи та умови її упровадження
в Україні. Умови участі громадян у накопичувальній пенсійній системі.
Види пенсійних виплат із Накопичувального фонду та умови їх
призначення.
Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.
Пенсійне забезпечення державних службовців, народних депутатів,
посадових осіб органів місцевого самоврядування, судів, прокурорських
працівників, наукових та науково-педагогічних працівників.
Модуль № 4
Тема № 11. Правове регулювання державної соціальної допомоги і
соціальних послуг
Загальні засади соціального захисту дітей в Україні. Соціальнодемографічна ситуація в Україні. Державна політика щодо соціального
захисту сім’ї та дітей.
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Допомога по вагітності і пологах. Одноразова допомога при
народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку. Допомога на дітей одиноким матерям. Державна
соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам.
Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Грошова допомога на дітей, які перебувають під опікою чи
піклуванням. Інші заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
Порядок звернення за допомогами сім’ям з дітьми. Призначення та
виплата допомог. Підстави припинення і відновлення виплати допомог.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Право на
державну соціальну допомогу. Розрахунок середньомісячного сукупного
доходу сім’ї для призначення допомоги. Випадки обмеження права на
допомогу. Порядок надання допомоги. Розмір державної соціальної
допомоги та порядок її виплати. Фінансування державної допомоги.
Умови забезпечення безоплатним харчуванням дітей з малозабезпечених
сімей.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та
інвалідам. Умови та порядок призначення допомоги. Державна соціальна
допомога на догляд інвалідам війни, одиноким малозабезпеченим особам,
малозабезпеченим інвалідам І групи та деяким іншим категоріям осіб.
Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка проживає
разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу. Умови
призначення допомоги.
Порядок надання житлово-комунальних субсидій.
Правовий статус соціального інспектора.
Соціальні послуги, їх форми, види, принципи надання. Суб’єкти, які
надають соціальні послуги, та їх правовий статус. Органи, соціальні
служби та соціальні установи.
Платні та безоплатні соціальні послуги. Порядок призначення і
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Соціальні послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Соціальні послуги інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування. Навчально-виховні інтернатні
заклади для дітей. Соціально-медичні інтернатні заклади для дітей, які
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та діти, які
потребують тривалого лікування. Дитячий будинок сімейного типу та
правовий статус його вихованців.
Соціальні послуги притулку для неповнолітніх. Умови перебування
неповнолітніх у притулку.
Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів. Умови
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утримання, медичного та соціального обслуговування в будинках
інтернатах, пансіонатах для громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів
війни та праці, геріатричних пансіонатах.
Ритуальні послуги. Загальні правові засади здійснення поховання
померлих. Порядок надання ритуальних послуг. Платні та безоплатні
послуги з поховання. Допомога на поховання.
Поховання померлих військовослужбовців, осіб начальницького і
рядового складу органів внутрішніх справ, ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ.
Модуль № 5
Тема № 12. Правове регулювання соціального захисту окремих
категорій населення
Соціальні пільги як правовий засіб додаткового соціального захисту:
поняття, види та загальна характеристика. Пільги за професійним та
соціальним статусом особи. Поняття соціального статусу особи.
Соціальні пільги інвалідам, ветеранам праці та особам похилого віку,
ветеранам війни, особам, які постраждали від нацистських переслідувань.
Соціальний захист дітей війни. Соціальний захист осіб, які постраждали
від Чорнобильської катастрофи. Соціальний захист жертв політичних
репресій. Соціальний захист біженців.

Методичні рекомендації до проведення семінарських занять
Згідно із навчальним планом, крім лекційного курсу з «Права
соціального захисту», проводяться семінарські заняття, їх мета – виробити
у студентів уміння самостійно вивчати питання права соціального
захисту, аналізувати законодавчі акти, вирішувати практичні задачі,
формувати й обґрунтовувати теоретичні висновки та узагальнення.
Семінарські заняття доповнюють і поглиблюють зміст проблематики
лекційного курсу і навчальної літератури.
Для підготовки з кожної теми семінарського заняття студентові
пропонується план семінару, який містить:
1) питання письмового експрес-опитування;
2) теми рефератів;
3) дослідницьке завдання;
4) питання для перевірки засвоєння матеріалу.
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Питання письмового експрес-опитування спонукає до вивчення
термінології та з’ясування змісту основних понять з права соціального
захисту. Проводиться з 4-6 студентами протягом 5-7 хвилин на початку
семінарського заняття і включає завдання щодо розкриття основних
понять.
Дослідницьке завдання включає:
1) вирішення задач;
2) складання таблиць і схем;
3) проведення порівняльного аналізу окремих норм права та
правових явищ.
Усне опитування. Під час відповіді на теоретичне питання студент
має продемонструвати високий рівень науково-теоретичної підготовки,
що передбачає розуміння його теоретичної сутності, знання норм
законодавства, практики їх застосування, власного розуміння його
сутності. Студент також має показати знання науково-методологічних
підходів, що притаманні даній навчальній дисципліні, позицій, точок зору
вчених юристів з даного питання, окремих правових інститутів та норм
права соціального захисту, які були отримані під час відвідування
лекційних та практичних занять, здатність логічно та послідовно робити
узагальнення, обґрунтовані висновки. Зрештою, оперуючи отриманими
даними, студент має викласти власне бачення відповіді поставленого
питання.
Відповіді студента мають бути чіткими, логічними та обґрунтованими.
У тому разі, коли студент поділяє позицію щодо поставленого питання,
яка висвітлена у спеціальній літературі, то має аргументувати
правильність свого вибору та прийнятність саме обраної позиції.
У разі, коли відповідь студента під час здійснення контролю знань з
навчальної дисципліни «Право соціального захисту» виявиться такою, що
є недостатньо обґрунтованою або помилковою, є сумнів у достатньому
оволодінні студентом відповідної тематики, викладач має право
поставити студенту додаткові або уточнюючі питання.
Підготовка кількома студентами рефератів на задані теми мають
метою навчити студента працювати з джерелами (монографіями,
підручниками, періодикою, законодавчою базою), оформляти і стисло
викладати свої знання. Обсяг реферату від 5 до 7 сторінок друкованого
тексту, виступ з рефератом до 5 хвилин.
Під час підготовки до семінарського заняття студенти, крім
обов’язкової літератури, можуть використати інші доступні джерела з
обов’язковою вказівкою на них.
На семінарських заняттях ведеться облік поточної успішності
студентів.
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План проведення семінарських занять
Тема № 1. Соціальний захист та його організаційно-правові форми
1. Історико-правовий аспект становлення соціального захисту.
2. Соціальні ризики: поняття та класифікація. Концепції соціального
захисту.
3. Поняття «соціальний захист» та його співвідношення з поняттям
«соціальне забезпечення».
4. Організаційно-правові форми соціального захисту в Україні:
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, державна соціальна
допомога, додатковий та спеціальний соціальний захист.
5. Види соціального захисту.
6. Право людини на соціальний захист та конституційні гарантії
його здійснення в Україні.
Експрес-опитування: концепції соціального захисту, організаційноправові форми соціального захисту, види соціального захисту, соціальні
ризики.
Практичне завдання
1. Випишіть статті Конституції України, які визначають право
громадян на соціальний захист.
2. Підготуйте таблицю «Концепції соціального захисту»
№ Назва концепції
Автори
Суть
Коментар

Самостійна робота
1. Чи тотожний зміст категорій «соціальне забезпечення» і
«соціальний захист»? Відповідь обґрунтуйте.
2. Історико-правовий аспект становлення соціального захисту в
Україні.
3. Підготуйте реферати: «Досвід країн Європи у становленні
соціально-захисних правовідносин», «Проблемні аспекти класифікації
соціальних ризиків».
Література:
1. Андреев В. С. Право социального обеспечения в СССР / В. С. Андреев. –
М. : Изд. «Юридическая литература», 1987. – 367 с.
2. Васильев М. Н. Советское право социального обеспечения : [учебное
пособие] ; под ред. П. М. Маршева / М. Н. Васильев. – М. : Изд.
«Юридическая литература», 1989. – 450 с.
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3. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения : [учебно-методическое
пособие] / Э. Г. Тучкова. – М., 1995. – 276 с.
4. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : [навчальний
посібник] / М. Д. Бойко. – К. : «Олан», 2007. – 312 с.
5. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : [навчальний
посібник] / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 615 с.
6. Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине / И. М. Сирота. –
Х. : Одиссей, 2003. – 384 с.
7. Бурак В. Право соціального забезпечення України / В. Бурак,
С. Синчук. – К., 2008. – 346 с.
Тема № 2. Загальні поняття права соціального захисту
1. Поняття та предмет права соціального захисту. Метод права
соціального захисту.
2. Поєднання загальнообов’язкового державного соціального
страхування і державного соціального надання.
3. Сполучення імперативного і диспозитивного метода, централізованого і локального метода правового регулювання.
4. Функції права соціального захисту.
5. Система права соціального захисту.
6. Принципи права соціального захисту.
Експрес-опитування: поняття права соціального захисту, функції
права соціального захисту, предмет права соціального захисту,
особливості методу.
Практичне завдання
1. Складіть таблицю «Співвідношення ПСЗ з іншими галузями
права».
2. Наведіть статті Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», які ілюструють сполучення імперативного
та диспозитивного способів правового регулювання соціально-захисних
відносин.
3. Головний економіст Щеглова, яка проживає і працює у Києві, під
час відпустки поїхала до родичів у Херсонську область у гості. Під час
відпустки вона отруїлася грибами і звернулася за допомогою у міську
клініку м. Херсона за наданням медичної допомоги і видачею листка
тимчасової непрацездатності. Завідувач поліклінічним відділенням
відмовив у видачі лікарняного листка, оскільки хвора проживає у Києві.
Чи законною є відмова?
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4. Юрисконсульт заводу Фетісов, перебуваючи на відпочинку,
простудився. Захворювання ускладнилося пневмонією. Лікар встановив
для хворого постільний режим. Однак Фетісов не дотримувався вказівок
лікаря, і через два дні поїхав кататися на лижах. Після цього
захворювання ускладнилося і він пішов на прийом до лікаря. А оскільки
це відбувалося під час Різдвяних свят, то на прийом до лікаря прийшов у
нетверезому стані. Про усі ці факти лікар зробив відмітку в історії
хвороби. Комісія по соціальному страхуванню відмовила Фетісову в
оплаті листка тимчасової непрацездатності. Чи правомірне рішення
комісії?
Самостійна робота
1. Співвідношення права соціального захисту з конституційним,
адміністративним, цивільним, трудовим правом.
2. Поняття і класифікація принципів права соціального захисту.
3. Загальні та внутрішньогалузеві принципи права соціального
захисту.
4. Загальні (галузеві) принципи права соціального захисту:
загальність та всебічність соціального захисту; рівність прав та заборона
дискримінації; диференціація умов та рівня соціального захисту; наукова
та економічна обґрунтованість соціальних стандартів; незменшуваність
змісту та обсягу соціальних виплат та послуг при прийнятті нових
законів; державна гарантованість встановлених прав у сфері соціального
захисту.
5. Принципи загальнообов’язкового державного страхування:
законодавче визначення умов і порядку здійснення соціального
страхування; обов’язковість страхування найманих працівників;
багатоманітність видів соціальних виплат та послуг; відповідність розміру
пенсії і соціальної допомоги, які є основним джерелом існування для
особи, рівню прожиткового мінімуму, встановленого законом; державна
гарантованість реалізації застрахованими особами своїх прав; цільове
використання коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
6. Принципи державної соціальної допомоги: законодавче вивчення
умов і порядку надання соціальної допомоги; універсальність; адресність;
гуманність; доступність; законодавче встановлення соціального
стандарту, «прожитковий мінімум» та визначення його рівня.
Реферати
1. Рівність прав і заборона дискримінації як принцип ПСЗ.
2. Всебічність (універсальність) як принцип ПСЗ.
3. Право соціального захисту і медичне право.
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Література
1. Герасимов Т. З. Принципи права соціального забезпечення / Т. З. Герасимов. – Дрогобич, 2002. – 128 с.
2. Сташків Б. І. Функції права соціального забезпечення: вимоги
сьогодення / Б. І. Сташків // Право України. – 2001. – № 7. – С. 66–69.
3. Концепція соціального забезпечення населення України : затв.
постановою Верховної Ради України від 21.12.1993 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : www. rada.gov.ua.
4. Болотіна Н. Б. Медичне право в системі права України / Н. Б. Болотіна //
Право України. – 1999. – № 1. – С. 116–121.
5. Болотіна Н. Б. Предмет права соціального забезпечення України /
Н. Б. Болотіна // Вісник Львів. нац. ун-ту. – Сер. юрид. науки. –
Вип. 36. – Л., 2001.
6. Прилипко Є. Розмежування права соціального забезпечення і
трудового права / Є. Прилипко // Право України. – 1999. – № 10. –
С. 58–61.
7. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : [навчальний
посібник] / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 615 с.
8. Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине / И. М. Сирота. –
Х. : Одиссей, 2007. – 384 с.
9. Бурак В. Право соціального забезпечення України / В. Бурак, С. Синчук. –
К., 2008. – 346 с.
Тема № 3. Загальна характеристика джерел права соціального
захисту
1. Поняття джерел права соціального захисту.
2. Класифікація джерел, їхні особливості.
3. Конституція як основне джерело права соціального захисту.
4. Міжнародно-правові акти як джерело права соціального захисту.
5. Закони України як джерела права соціального захисту.
6. Локально-правові акти в системі джерел права соціального
захисту України.
Експрес-опитування: поняття джерел права соціального захисту,
класифікація джерел, Конституція України як джерело права соціального
захисту.
Практичне завдання
1. А. звернувся до Міністерства соціальної політики за роз’ясненням.
Який статус має таке роз’яснення?
2. Охарактеризуйте статус наказів Міністерства соціальної політики.
3. Які Конвенції МОП регулюють соціально-захисні відносини?
21

Валецька О. В.
Самостійна робота
1. За якими ознаками класифікуються нормативно-правові акти з
права соціального захисту?
2. Дайте характеристику підзаконним актам з права соціального
захисту.
3. 3.Який акт, на Вашу думку, міг би стати консолідуючим у системі
джерел права соціального захисту – Соціальний кодекс, Кодекс
соціального захисту України, Основи законодавства із соціального
захисту?
Реферати
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 09.07.2003 р. як джерело права соціального захисту.
Його загальна характеристика.
2. Нормативні положення про забезпечення окремих категорій
громадян, що містяться в Законах України: «Про державну службу» від
19.12.1993, «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992.
Література
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 09.07.2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –
№ 33. – Ст. 1770.
2. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11. 1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3.– Ст 453.
3. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 47-48. – Ст. 376.
4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. // Офіційний вісник України. –
2000. – № 44. – Ст. 1876.
5. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям» від 01.06.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 26. –
Ст. 1078.
6. Про стратегію подолання бідності: Указ Президента України від
15.08.2001 р. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 18 серпня.
7. Сташків Б. Норми права соціального забезпечення / Б. Сташків //
Право України. – 2002. – № 7. – С. 74–78.
8. Указ Президента України «Про стратегію подолання бідності» від
15.08.2001 р. №637/2001 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 33. –
Ст. 1525.
9. Положення про Міністерство соціальної політики: Затв. Указом
Президента України від 06.04.2011 № 389 // http://zakon1.rada.gov.ua.
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Тема № 4. Правовідносини у сфері соціального захисту та їх
суб’єкти
1. Поняття,
види,
критерії
класифікації
та
особливості
правовідносин у сфері соціального захисту.
2. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері
соціального захисту.
3. 3.Особливості юридичних фактів як підстави виникнення
правовідносин у сфері соціального захисту та їх види.
4. Суб’єкти правовідносин у сфері соціального захисту.
5. Фізичні особи як суб’єкти соціально-захисних правовідносин.
6. Уповноважені державою органи як суб’єкти правовідносин у
сфері соціального захисту.
7. Фонди
загальнообов’язкового
державного
соціального
страхування.
8. Недержавні установи як суб’єкти правовідносин у сфері
соціального захисту.
9. Поняття та види об’єктів правовідносин із соціального захисту:
пенсія, соціальна допомога, соціальне утримання, соціальна послуга,
пільга, субсидія тощо.
10. Зміст правовідносин з соціального захисту: загальна
характеристика.
Експрес-сопитування:
суб’єкти
правовідносин,
структура
правовідносин, класифікація правовідносин, підстави виникнення, зміни
та припинення правовідносин.
Практичне завдання
1. Наведіть приклади правовідносин у сфері соціального захисту
(пенсійні, правовідносини у сфері надання соціальних послуг та
соціальної допомоги) та проаналізуйте їх зміст.
2. Складіть таблицю «Види правовідносин у сфері соціального
захисту».
3. Працівник підприємства К. отримав травму на виробництві, про
що було складено акт про нещасний випадок на виробництві. Після
двомісячного лікування у лікарні він знову приступив до роботи. Через
поганий стан здоров’я К. попросив, щоб його перевели тимчасово на
легшу роботу. Йому відмовили, мотивуючи тим, що підприємство зазнає
фінансових труднощів і частина працівників працює на умовах неповного
робочого тижня. Крім того, у К. відсутній медичний висновок, який
підтверджував би стан здоров’я Л. та необхідність переведення його на
легшу роботу. К. звернувся до адвоката, який пояснив, що після лікування
К. повинен був звернутися до МСЕК для встановлення ступеня втрати
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працездатності. Який соціальний ризик має місце у даному випадку? Який
порядок його встановлення?
4. Громадянин П., рятуючи від пожежі майно підприємства, на
якому працював, загинув. Його сім’я звернулася за призначенням пенсії в
разі втрати годувальника. Неповнолітньому братові П. було відмовлено у
призначенні такої пенсії, оскільки він проживав з батьками померлого. На
момент призначення пенсії батьки були пенсіонерами та не працювали.
Які особи вважаються утриманцями? Чи правомірно відмовили братові П.
у призначенні даної пенсії?
Самостійна робота
1. Об’єкти правовідносин із соціального захисту.
2. Дієздатність в правовідносинах у соціальному захисті.
Реферати
1. Особливості процедурних правовідносин у сфері соціального
захисту.
2. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному
забезпеченні.
Література
1. Иванов Р. И. Правоотношения по социальному обеспечению в CССР /
Р. И. Иванов. – М. : Из-во Моск. ун-та, 1986.– 408 с.
2. Сташків Б. Правовідносини у сфері соціального забезпечення :
конспект лекцій. / Б. Сташків. – Чернігів, 2003. – 216 с.
3. Сташків Б. Особливості встановлення деяких юридичних фактів у
пенсійному забезпеченні. / Б. Сташків. – Чернігів : ЧЮК «Юрист», –
1997. – 49 с.
4. Сташків Б. Загальна характеристика юридичних фактів у пенсійному
забезпеченні / Б. Сташків // Право України. – 1998. – № 1. – С. 115–119.
5. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : [навчальний
посібник] / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 615 с.
6. Сирота И. М. Право социального обеспечения в Украине / И. М. Сирота. –
Х. : Одиссей, 2007. – 384 с.
7. Болотіна Н. Б. Соціально-забезпечувальні правовідносини / Н. Б. Болотіна //
Актуальні проблеми формування правової держави : Вісник Львів.
ун-ту. – Сер. юрид. – Львів, 1995. – Вип. 32. – С. 51–53.
8. Кульчицька О. І. Зміст правосуб’єктності громадян за правом
соціального забезпечення / О. І. Кульчицька // Держава і право : зб.
наук. пр. юрид. і політич. науки. – Вип. 21. – К. : Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 281–287.
9. Кульчицька О. І. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення /
О. І. Кульчицька // Вісник Львів. ун-ту. – Сер. юрид. – 2004. – Вип. 39. –
С. 361–366.
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10. Кульчицька О. І. Державні органи як суб’єкти права соціального
забезпечення / О. І. Кульчицька // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. –
2005. – Вип. 41. – С. 244–250.
11. Кульчицька О. І. Особливості правого статусу соціальних страхових
фондів / О. І. Кульчицька // Вісник Львів. ун-ту. Сер. юрид. – 2006. –
Вип. 42. – С. 238–243.
12. Пилипенко П. Д. Законодавче регулювання відносин соціального
забезпечення в Україні / П. Д. Пилипенко // Університетські наукові
записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. –
2005. – № 1-2 (13-14). – С. 160–165.
13. Сивак С. М. Правові підстави пенсійних правовідносин і пенсійна
реформа / С. М. Сивак // Держава і право: Щорічник наукових праць
молодих вчених. – Вип. 2. – Київ. : ІнЮре, 1999. – С. 268–275.
14. Сивак С. М. Страховий стаж як пенсійний юридичний факт / С. М. Сивак //
Вісник Львівського державного університету імені Івана Франка. –
Серія юрид. – Вип. 36. – Львів, 2001. – С. 404–407.
15. Синчук С. М. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин /
С. М. Синчук // Проблеми державотворення і захисту прав людини в
Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції.
9-10 лютого 2006р. – Львів : Юридичний факультет Львівського
національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 304–307.
16. Синчук С. М. Процедурні правовідносини у сфері соціального
забезпечення // Проблеми державотворення і захисту прав людини в
Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції
(8-9 лютого 2007р.). / С. М. Синчук. – Львів : Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. –
С. 410–415.
17. Синчук С. М. Соціально-страхові правовідносини: проблеми правової
природи / С. М. Синчук // Матеріали ХІV регіональної науковопрактичної конференції (лютий 2008р.). – Львів : Юридичний факультет
Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008.
Тема № 5. Соціальні стандарти у сфері соціального захисту
1. Поняття соціальної стандартизації: правовий аспект.
2. Поняття, система і класифікація державних соціальних стандартів
та їх гарантій в Україні.
3. Сфери застосування державних соціальних стандартів. Основні
державні соціальні гарантії та порядок їх встановлення.
4. Прожитковий мінімум – базовий соціальний стандарт, порядок
встановлення.
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5. Законодавче визначення інших стандартів та державних гарантій
у сфері соціального захисту: межі малозабезпеченості, мінімальної пенсії,
середньомісячного сукупного доходу сім’ї, межі бідності.
6. Соціальний моніторинг та його правове регулювання.
Експрес-опитування: поняття державних соціальних стандартів,
прожитковий мінімум, соціальний моніторинг, державні соціальні гарантії.
Практичне завдання
1. Складіть таблицю: «Співвідношення основних державних
соціальних стандартів в Україні за останні 10 років».
2. Прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата, мінімальна
пенсія згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на
2011 рік».
3. Письмово дайте відповідь: що таке «індексація доходів
населення», «поріг індексації».
Самостійна робота
1. Наведіть приклади із законодавства щодо застосування
прожиткового мінімуму.
2. Співвідношення прожиткового мінімуму в Україні з
міжнародними стандартами бідності.
3. Правове регулювання соціального моніторингу.
Реферати
1. Сфери застосування державних соціальних стандартів.
2. Розмір мінімальної заробітної плати як державна соціальна
гарантія.
Література
1. Закон України «Про державні соціальні стандарти і державні соціальні
гарантії» від 05.10.2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 44. –
Ст. 1876.
2. Закон України «Про мінімальний споживчий бюджет» від 03.07.1991 р.
№ 1284 – ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 42. –
Ст. 553
3. Закон України «Про межу малозабезпеченості» від 04.10.1994 р. №
190/94 – ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 42. –
Ст. 385.
4. Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р. № 966 –
ХІV // Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст. 1702.
5. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів:
Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України
від 17.06.2002 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.mlsp.gov.ua
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6. Кир’ян Т. Світовий досвід застосування соціальних стандартів / Кир’ян Т.,
Шаповал М., Вітер В. // Соціальний захист. – 1999. – № 3. – С. 66–73.
7. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : [навчальний
посібник]. / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 615 с.
8. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
Міністерства економіки України, Державного комітету статистики
України «Про затвердження Методики визначення прожиткового
мінімуму на одну особу та для осіб, які відносяться до основних
соціальних і демографічних груп населення» від 17.05.2000 р.
№ 109/95/157 (в ред. від 01.11.2005 р.) // Офіційний вісник України. –
2000. – № 24. – Ст. 1028.
9. Конвенція МОП № 102 «Про мінімальні норми соціального
забезпечення» // Міжнародне законодавство про охорону праці і
Конвенції та рекомендації МОП. – К. : Основа, 1997. – Т. 3. – С. 249.
Тема № 6. Правове регулювання загальнообов’язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття
1. Загальна характеристика соціального страхування на випадок
безробіття та його принципи.
2. Застраховані та інші особи, які мають право на соціальне
забезпечення в рамках цього виду страхування.
3. Особи, які не підлягають страхуванню.
4. Страховик і страхувальник.
5. Поняття безробітного та його правовий статус.
6. Види матеріального забезпечення на випадок безробіття.
7. Допомога по безробіттю та умови її призначення.
8. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на
випадок безробіття та скорочення їх тривалості.
9. Порядок забезпечення незастрахованих осіб на випадок
безробіття.
10. Дотації роботодавцю на створення додаткових робочих місць.
Експрес-опитування: суб’єкти соціального страхування на випадок
безробіття, правовий статус безробітного, види матеріального
забезпечення на випадок безробіття, хто не може бути визначений
безробітним.
Практичне завдання
1. Група працівників, яким до пенсії залишилося декілька місяців,
підпали під скорочення (п. 1 ст. 40 КЗпП). Чи мають вони право на
достроковий вихід на пенсію згідно із Законом України «Про зайнятість
населення»?
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2. Чи
може
роботодавець
звільнити
працівника,
якого
працевлаштовано згідно із дотацією на створення додаткових робочих
місць для працевлаштування безробітних протягом двох років за п. 1
ст. 40 КЗпП, а по ст. 38 КЗпП?
3. До центру зайнятості звернулася пенсіонерка Н. Бєлова з
вимогою надати їй статус безробітної та виплатити допомогу, оскільки
вона не може знайти собі підходящу роботу. Надайте правову
консультацію.
4. Громадянин А., якому виповнилось 15 років, був звільнений
згідно ч. 1 ст. 40 КЗпП України з ТзОВ «Артком» 18 травня 2009 року.
Через 10 днів він звернувся до Державної служби зайнятості з проханням
зареєструвати його як безробітного. Проте у задоволенні його заяви було
відмовлено. Чи правомірна була відмова? Відповідь обґрунтуйте?
Самостійна робота
1. Що таке часткове безробіття?
2. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації
безробітними підприємницької діяльності.
3. Основні умови надання грошових допомог.
Реферати
1. Досвід зарубіжних країн щодо соціального забезпечення
безробітних.
2. Умови припинення, відкладення і скорочення тривалості
соціальних виплат безробітним.
Література
1. Закон України «Про загальнообов’язкове соціальне страхування на
випадок безробіття» від 02.03.2000 // Офіційний вісник України. –
2000. – № 13. – Ст. 503.
2. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 14. – Ст. 181.
3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 8 липня
2010 р. № 2464 // Офіційний вісник України. – 2010. – № 61. –
Ст. 2108.
4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від 14.01.1998 р. (у ред. від 13.01.2009 р.) //
Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.
5. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості
населення» від 25.12. 2008 р. // Відомості Верховної Ради України. –
2009. – № 18. – Ст. 247.
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6. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010
№ 2464-17// Урядовий кур’єр. – 2010. – № 156. – С. 17–24.
7. Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її
виплати для організації безробітними підприємницької діяльності:
Затв. наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
20.11.2000 р. № 307 // http://www.mlsp.gov.ua
8. Порядок надання роботодавцю дотації на створення додаткових
робочих місць для працевлаштування безробітних: Затв. наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 10.01.2001 р.
№ 75. // http://www.mlsp.gov.ua
9. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України : [навчальний
посібник]. / Н. Б. Болотіна. – К. : Знання, 2005. – 615 с.
10. Кікіна С. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття та його відмінність від системи оподаткування /
С. Кікіна // Право України. – 2005. – № 8. – С. 110–113.
11. Купрій О. Соціальне страхування на випадок безробіття в Україні:
історія становлення, досягнення, проблеми та перспективи / О. Купрій //
Україна : аспекти праці, 2003. – № 7. – С. 42–48.
12. Павлюков Р. О. Шляхи вирішення проблем зайнятості інвалідів в
Україні / Р. О. Павлюков // Форум права. – 2006. – № 3. – С. 99–105.
13. Право соціального забезпечення : [підруч. для студ.вищ.навч. закл.] /
П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. –
2-ге вид., переробл. і доп. – К. : Видавничий Дім «ІнЮре», 2008. – 504 с.
14. Прилипко С. М. Юридична природа та сутність загальнообов’язкового
державного соціального страхування / С. М. Прилипко // Правова
держава : Щорічн. наук. пр. – Вип. 15. – К. : Ін-т держави і права
ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. – С. 216–229.
Тема № 7. Правове регулювання загальнообов’язкового
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням
1. Поняття, суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового страхування
у зв’язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням.
2. Законодавство, що регулює відносини у цій сфері.
3. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за цим
видом соціального страхування.
4. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Порядок засвідчення
тимчасової непрацездатності.
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5. Допомога по вагітності та пологах.
6. Допомога на поховання.
7. Забезпечення оздоровчих заходів.
Експрес-опитування: суб’єкти страхування, види матеріального
забезпечення, допомога на поховання, допомога по вагітності та пологах.
Практичне завдання
1. Михайлов знаходився на лікарняному, проте за місцем роботи
оплатити йому допомогу по тимчасовій непрацездатності відмовили,
посилаючись на те, що він на підприємстві працює три місяці. Дайте
правову оцінку цій ситуації.
2. Чи включається у страховий стаж за загальнообов’язковим
державним соціальним страхуванням період отримання допомоги по
догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?
3. Складіть таблицю «Суб’єкти та об’єкти соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими похованням».
4. Інженер С., який має страхового стажу 7 років, захворів, що
підтверджується листком тимчасової непрацездатності. Йому виплатили
допомогу по тимчасовій непрацездатності у розмірі 80 % від заробітку.
Однак С. не погоджувався з таким розміром допомоги, мотивуючи це тим,
що у колективному договорі передбачено виплату інженерно-технічним
працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100 %
середнього заробітку незалежно від стажу. У комісії із соціального
страхування С. пояснили, що розмір такої допомоги визначений законом,
а тому дана норма колективного договору незаконна. Хто правий у даній
ситуації?
5. Громадянка М. працює секретаркою з 1996 року. У 1997 році вона
була звільнена з роботи у зв’язку із скороченням штату і була
зареєстрована як безробітна. У 1998 році її було поворотно прийнято на ту
ж посаду. З 2000 року вона перебувала у відпустці по вагітності і пологах,
а потім у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку. У 2004 році вона вийшла із відпустки, але оскільки дитина хворіла,
то М. пішла у відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею
шестирічного віку. У 2007 році М. вийшла на роботу, однак у грудні цього
року захворіла, про що свідчить листок тимчасової непрацездатності. Які
періоди зараховуються до стажу для допомоги по тимчасовій
непрацездатності?
Самостійна робота
1. Документи,
необхідні
для
призначення
виплат
за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням.
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2. Порядок забезпечення працівників санаторно-курортними
путівками.
3. Розмір допомоги при народженні дитини згідно із Законом
України «Про Державний бюджет України» (за 2000 рік, 2005 рік, 2011 рік).
Реферати
1. Державні гарантії у зв’язку з материнством.
2. Правовий статус Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності.
Література
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими похованням» від 18.01.2001 // Відомості
Верховної Ради України. – 2001. – № 14. – Ст. 71.
2. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. // Відомості
Верховної Ради України. – 1997. – № 2. – Ст. 4.
3. Порядок отримання застрахованими особами та членами їх сімей
санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності :
Затв. постановою правління Фонду від 25 лютого 2009 р. № 2
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua.
4. Положення «Про комісію (уповноваженого) підприємства, установи,
організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування
у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням» : Затв. пост. правління
Фонду від 23.06.2008. № 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon1.rada.gov.ua.
5. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову
непрацездатність громадян: Затв. наказом Міністерства охорони
здоров’я від 13.11.2001 р. № 455 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
6. Порядок фінансування страхувальників для наданння застрахованим
особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності : Затв. правлінням
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
22.12.2010.№ 26 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : fse. gov.ua.
7. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві; Затв. Постановою
КМУ від 25 серпня 2004 № 1112 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
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Тема № 8. Правове регулювання загальнообов’язкового
державного соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання
1. Поняття, суб’єкти та загальна характеристика соціального
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання.
2. Страховий ризик і страховий випадок.
3. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.
4. Права та обов’язки застрахованої особи.
5. Обов’язки роботодавців як страхувальників та Фонду соціального
страхування від нещасних випадків.
6. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
Порядок встановлення ступеня втрати працездатності потерпілим на
виробництві.
7. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням
його здоров’я.
8. Види страхових виплат.
Експрес-опитування: суб’єкти страхування, поняття нещасного
випадку та професійного захворювання, обов’язки роботодавців,
страховий ризик і страховий випадок.
Практичне завдання
1. Складіть таблицю «Права і обов’язки суб’єктів страхування».
2. Чи мають право діти на одержання щомісячних страхових виплат
у разі смерті потерпілого на виробництві, якщо вони не проживали разом
із ним, але отримували аліменти? Відповідь обґрунтуйте.
3. Петров уважає, що його захворення пов’язано із роботою на
металургійному заводі, хоча він не працює більше року на ньому. Дайте
правову консультацію.
4. У результаті нещасного випадку працівник сталеварного цеху К.
отримав травму правого ока. Відповідно до висновку МСЕК він утратив
25 % професійної працездатності терміном на два роки. У наступні роки
стан здоров’я К. погіршився. МСЕК установила йому ІІ групу інвалідності
внаслідок загального захворювання, пояснивши, що втрата зору в К.
пов’язана з віковими змінами в організмі. В яких випадках інвалідність
вважається такою, що настала внаслідок нещасного випадку?
Самостійна робота
1. Відшкодування моральної шкоди у разі настання страхового
випадку.
2. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
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3. Порядок встановлення інвалідності.
Реферати
1. Міжнародні стандарти у сфері соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
2. Правовий статус Фонду соціального страхування від нещасних
випадків.
Література
1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» від 23.09.1999. // Відомості
Верховної Ради України. – 1999. – № 46–47. – Ст. 403.
2. Закон України «Про охорону праці» (в ред. від 21.11.2002) // Відомості
Верховної Ради України. – 2003. – № 2. – Ст. 10.
3. Порядок встановлення МСЕК ступеня втрати професійної
працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження
здоров’я, пов’язане з виконанням трудових обов’язків: Затв. наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 22.11.1995 р. № 212.
4. Інструкція про встановлення груп інвалідності: Затв. наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 07.04.2004. № 183.
5. Порядок проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від
нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:
Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
6. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві; Затв. Постановою
КМУ від 25 серпня 2004 № 1112 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку
професійних захворювань» від 8 листопада 2000 р. № 1662 //
Офіційний вісник України. – 2000. – № 45. – Ст. 1940.
8. Закон України «Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і
Факультативного протоколу до неї» вiд 16.12.2009 № 1767-VI //
Відомості Верховної Ради України, 2010, № 9. – Ст. 77.
Тема № 9-10. Правове регулювання пенсійного страхування та
пенсійного забезпечення
1. Нова пенсійна система України: загальні положення.
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» та «Про недержавне пенсійне забезпечення».
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3. Структура системи пенсійного забезпечення та її законодавче
регулювання.
4. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування, накопичувальна система пенсійного страхування, система
недержавного пенсійного забезпечення.
5. Принципи
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування.
6. Право громадян на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг.
7. Суб’єкти солідарної системи.
8. Страхові внески на пенсійне страхування.
9. Державне пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб
начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ.
10. Умови призначення пенсій за вислугу років.
11. Порядок обчислення вислуги років.
12. Пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника.
13. Обчислення грошового забезпечення для призначення пенсії.
14. Державні пенсії за особливі заслуги перед Україною. Коло осіб,
які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, умови їх
призначення.
Експрес-опитування: поняття «пенсія», структура системи пенсійного
забезпечення, суб’єкти солідарної системи, суб’єкти накопичувальної
системи.
Практичне завдання
1. 21-річний Моцарь звернувся за отриманням пенсії у разі втрати
годувальника. Орган соціального захисту йому відмовив, оскільки він є
повнолітнім. Поясність ситуацію.
2. На яку пенсію може претендувати 65-річний М. при наявності
стажу 15 років. Відповідь обґрунтуйте.
3. Чи має депутат трьох скликань районної ради право на
призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною?
4. До Вас звернулася громадянка Чиж з питанням: «Чи дає право
робота в реанімаційному відділенні на посаді сестри-господині на
пільгове призначення пенсії?». Надайте консультацію.
5. Н. Бурда пішла на пенсію за вислугу років з посади фельдшералаборанта, але маючи другу освіту – психологічну, бажає працювати
практичним психологом у школі. Чи продовжиться виплата пенсії?
6. Чи можливо за наявності у непрацюючих інвалідів ІІІ групи
необхідного стажу за їх вибором призначення пенсії по інвалідності у
розмірі пенсії за віком?
Самостійна робота
1. Системи і принципи недержавного пенсійного забезпечення.
Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
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2. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення та їх правовий
статус.
3. Недержавні пенсійні фонди, їх види, засновники, учасники та
вкладники.
4. Правові
способи
здійснення
недержавного
пенсійного
забезпечення.
5. Пенсійний контракт, договір страхування довічної пенсії, договір
страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду,
договір про відкриття пенсійних депозитних рахунків.
6. Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Довічна пенсія.
Пенсія на визначений строк. Одноразова пенсійна виплата.
7. Успадкування пенсійних активів.
8. Виплата, припинення та поновлення пенсій.
9. Змішані умови пенсійного забезпечення окремих категорій осіб.
Реферати
1. Страховий стаж як загальна умова пенсій за солідарною
системою.
2. Досвід зарубіжних країн щодо призначення пенсій по старості.
3. Правове становище Накопичувального пенсійного фонду.
4. Накопичувальні пенсійні системи у зарубіжних країнах.
5. Умови пенсійного забезпечення державних службовців.
6. Пенсійне забезпечення судів.
7. Умови пенсійного забезпечення прокурорських працівників.
8. Умови
призначення
пенсій
за
вислугу
років
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ.
9. Недержавні пенсійні фонди: національна та зарубіжна практика.
10. Порядок успадкування пенсійних активів.
Література
1. Сирота І. М. Право пенсійного забезпечення в Україні : [курс лекцій]. /
І. М. Сирота. – К. : Юрінком. Інтер, 2003. – 125 с.
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» від 9 липня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. –
№ 33. – Ст. 1770.
3. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. //
Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10.
4. Список № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на
роботах із особливо шкідливими і особливо важкими умовами
(шкідливими і важкими) зайнятість в яких повний робочий день дає
право на пенсію за віком на пільгових умовах : Затв. пост. КМУ від
16.01.2003 р. № 36.
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5. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 // Відомості
Верховної Ради України. – 1993. – № 52. – Ст. 490.
6. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 // Відомості
Верховної Ради України. – 1991. – № 53. – Ст. 793.
7. Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, які звільнились з
військової служби та деяких інших осіб» від 09.04.1992 // Відомості
Верховної Ради України. – 1992. – № 29. – Ст. 399.
8. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від
01.06.2000 в ред. від 01.01. 2010 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2000. – № 35 – Ст. 289
9. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від
09.07.2003р. в ред. від 01.07.2010 р. // Відомості Верховної Ради
України. – 2003 – № 47–48. – Ст. 372.
10. Положення про порядок державної реєстрації недержавних пенсійних
фондів: Затв. розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 29.12.2003 р. № 186 [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : www.courier-pfu.com.ua
11. Перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального
захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років:
Затв. пост. КМУ від 04.11.1993 р. в ред. від 17.11. 2004 року
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
12. Положення про Пенсійний фонд України: Затв. Указом Президента
України від 06.04.2011 № 384 // 2011 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
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Тема № 11. Правове регулювання державних соціальних послуг
1. Соціальні послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних
страхових фондів.
2. Соціальне обслуговування громадян похилого віку та одиноких
непрацездатних громадян на дому.
3. Стаціонарне соціальне обслуговування громадян похилого віку.
4. Соціальне обслуговування дітей.
5. Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів.
6. Санаторно-курортне лікування.
7. Забезпечення протезно-ортопедичними виробами та засобами
пересування.
Експрес-опитування:
соціальні
послуги,
види
соціального
обслуговування, суб’єкти соціального обслуговування, перелік платних
послуг.
Практичне завдання
1. Подружжя Б. звернулося у районний відділ праці та соціального
захисту м. Одеса із заявою про прийняття їх на обслуговування у
відділенні соціальної допомоги вдома. При розгляді заяви виявилося, що у
них є діти у Харківській області. Однак через те, що проживають далеко і
працюють, не можуть здійснювати за старенькими догляд. У відділі праці
та соціального захисту пояснили, що можуть укласти договір про надання
соціальних послуг на умовах повного відшкодування їх вартості. Який
порядок прийняття на обслуговування у відділення соціальної допомоги
вдома? В яких випадках громадяни приймаються на обслуговування
безплатно, а в яких – за плату? Чи правомірні дії працівників соціального
захисту?
2. У чому полягає стаціонарне соціальне обслуговування?
3. Назвіть перелік соціальних послуг, які надаються на дому.
4. Які соціальні послуги є платними?
Самостійна робота
1. Визначте ознаки, за якими соціальні послуги відрізняються від
соціальних допомог.
2. У чому проявляється принцип адресності надання соціальних
послуг?
3. Які соціальні ризики є підставою для надання соціальних послуг?
4. У чому полягає стаціонарне соціальне обслуговування?
5. Назвіть перелік соціальних послуг, які надаються на дому.
6. Які види соціальних послуг надають психоневрологічні інтернати?
7. Які соціальні послуги є платними?
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Реферати
1. Назвіть джерела фінансування соціальних послуг.
2. Види медичних послуг, які надаються згідно із законодавством
України.
Література
1. Закон УРСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»
№ 875-ХІІ від 21 березня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. –
1991. – № 21. – Ст. 252.
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10. Богданов С. Соціальний захист інвалідів: український та
польський досвід ; за ред. О. Палія. / С. Богданов. – К. : Основи,
2002. – 93 с.
38

Право соціального захисту
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Тема № 12. Правове регулювання державної соціальної допомоги
1. Соціально-демографічна ситуація в Україні.
2. Державна допомога малозабезпеченим сім’ям.
3. Допомога по вагітності і пологах.
4. Одноразова допомога при народженні дитини.
5. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку.
6. Допомога на дітей одиноким матерям.
7. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям
інвалідам.
8. Державна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам.
Експрес-опитування: допомога на дітей одиноким матерям, допомога
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, допомога у зв’язку з вагітністю
та пологами.
Практичне завдання (письмово)
1
Роз’ясніть, які соціальні пільги мають інваліди з дитинства.
2
Роз’ясніть малозабезпеченій сім’ї, які вона має пільги та права.
3
Матері чотирьох дітей, що не досягли 6-річного віку відмовили в
отриманні допомоги сім’ям з дітьми. Чи правомірною є така відмова.
Відповідь обґрунтуйте.
4
Громадянин Л., який проживає окремо від своїх дітей, упродовж 6
місяців одержував допомогу на підставі Закону «Про державну соціальну
допомогу малозабезпеченим сім’ям». Після завершення терміну її виплати
він просив призначити таку допомогу довічно у зв’язку з досягненням
ним 65-річного віку. Однак в управлінні праці та соціального захисту
населення йому відмовили та пояснили, що довічно державні соціальні
допомоги призначається лише тим одиноким особам, які визнанні
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непрацездатними та не мають дітей зобов’язаних їх утримувати. В яких
випадках допомога малозабезпеченим сім’ям може призначатись довічно?
Вирішіть спір по суті.
5
Безробітний Р., який разом з дружиною виховує чотирьох
неповнолітніх дітей, звернувся до управління праці та соціального захисту
населення про надання йому державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям. Така допомога була призначена строком на 6
місяців. Однак через 2 місяці з часу її призначення Р. був працевлаштований та втратив статус безробітного. У зв’язку цим управління праці та
соціальної політики скоротило тривалість виплати допомоги до трьох
місяців, а її розмір зменшило на 50 %. В яких випадках розмір допомоги
малозабезпеченим сім’ям може бути зменшеним? Чи може управління
праці та соціального захисту населення скоротити тривалість виплати
такої допомоги? Дайте правовий аналіз ситуації.
Самостійна робота
1. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на
пенсію та інвалідам.
2. Умови та порядок призначення допомоги.
3. Державна соціальна допомога по догляду інвалідам війни,
одиноким малозабезпеченим особам, малозабезпеченим інвалідам І групи
та деяким іншим категоріям осіб.
4. Щомісячна грошова допомога малозабезпеченій особі, яка
проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
Умови призначення допомоги.
5. Порядок надання житлово-комунальних субсидій.
6. Правовий статус соціального інспектора.
7. Соціальні послуги, їх форми, види, принципи надання.
8. Суб’єкти, які надають соціальні послуги, та їх правовий статус.
9. Органи, соціальні служби та соціальні установи.
10. Платні та безоплатні соціальні послуги.
11. Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги.
Реферати
1. Державна політика щодо соціального захисту дітей в Україні.
2. Право сім’ї з дітьми на соціальний захист: міжнародні стандарти.
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Ст. 213.
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СЛОВНИК З ДИСЦИПЛІНИ
« ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ»
№
Українська
Російська
Англійська
з/п
Социальная защита
Social protection
1 Соціальний захист
Provision of
2 Пенсійне забезпечення Пенсионное обеспечение
pensions
Пенсионный фонд
Pension fund
3 Пенсійний фонд
Инвалид
The invalid
4 Інвалід
Социальная помощь
The social help
5 Соціальна допомога
Соціальна політика
Социальная политика
The social policy
6
держави
государства
of the state
Социальные услуги
Social services
7 Соціальні послуги
The right of
Право соціального
Право социальной защиты
8
social protection
захисту
Мінімальна заробітна
Минимальная заработная The minimal
9
плата
плата
wages
The help on
10 Допомога по безробіттю Помощь по безработице
unemployment
Medical
11 Медичне страхування Медицинское страхование
insurance
Labour length of
Декретный отпуск
12 Декретна відпустка
service
Загальнодержавне
Общегосударственное
National-wide
13 обов’язкове соціальне обязательное социальное obligatory social
страхування
страхование
insurance
Договор
Agreement
14 Договір
Дополнительный отпуск
Additional leave
15 Додаткова відпустка
Ребенок-инвалид
The child-invalid
16 Дитина-інвалід
The state help to
Державна допомога
Государственная помощь
families with
17
сім’ям з дітьми
семьям с детьми
children
Одноразова допомога Одноразовая помощь при Lump sum at a
18
при народженні дитини рождении ребенка
birth of the child
Public health
Охрана здоровья
19 Охорона здоров’я
services
The treatmentЛікувальноЛечебно-профилактическая
and-prophylactic
20
профілактична робота работа
help
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21 Лікарська таємниця
Недержавне пенсійне
22
страхування
Громадяни похилого
23
віку
24 Ветерани праці
Тимчасова
25
непрацездатність
26

Державні соціальні
стандарти та гарантії

Пенсія за віком
Прожитковий мінімум
Пенсійна реформа
Малозабезпечені сім’ї
Адресна соціальна
31
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Врачебная тайна
Негосударственное
пенсионное страхование
Граждане преклонного
возраста
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нетрудоспособность
Государственные
стандарты и гарантии
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Пенсионная реформа
Малообеспеченные семьи
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age
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The state social
standards and
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Living wage
Pension reform
Needy families
The address
social help

Питання до іспиту
1. Історико-правові етапи становлення соціального захисту.
2. Концепції соціального захисту.
3. Моделі соціального захисту.
4. Поняття «соціальний захист» та його співвідношення з поняттям
«соціальне забезпечення».
5. Конституційне право особи на соціальний захист.
6. Предмет і метод права соціального захисту.
7. Поняття «права соціального захисту» як галузі права, науки,
навчальної дисципліни та системи законодавства.
8. Функції права соціального захисту.
9. Організаційно-правові форми соціального захисту в Україні.
10. Види соціального захисту.
11. Поняття та класифікація принципів права соціального захисту.
12. Зміст галузевих принципів права соціального захисту.
13. Система права соціального захисту.
14. Поняття та особливості джерел права соціального захисту.
15. Класифікація джерел права соціального захисту.
16. Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана
Верховною Радою України, як джерело права соціального захисту.
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17. Поняття, критерії класифікації та особливості правовідносин у
сфері соціального захисту.
18. Поняття суб’єктів права соціального захисту. Їх особливості.
19. Класифікація суб’єктів права соціального захисту.
20. Соціальні ризики у праві соціального захисту: поняття та
класифікація.
21. Фонди соціального страхування як суб’єкти права соціального
захисту.
22. Пенсійний фонд України як суб’єкт права соціального захисту.
23. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері
соціального захисту.
24. Пенсійні правовідносини: поняття та особливості.
25. Соціально-процедурні правовідносини.
26. Соціально-процесуальні правовідносини.
27. Поняття стажу у праві соціального захисту.
28. Вислуга років як спеціальний стаж роботи, що застосовується у
пенсійному забезпеченні.
29. Доказування трудового та страхового стажу.
30. Поняття, система та класифікація державних соціальних
стандартів.
31. Основні державні соціальні гарантії та порядок їх встановлення.
32. Сфера застосування державних соціальних стандартів.
33. Прожитковий мінімум як базовий соціальний стандарт, порядок
встановлення.
34. Загальна характеристика загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття та його принципи.
35. Суб’єкти соціального страхування на випадок безробіття. Особи,
які не підлягають страхуванню.
36. Поняття безробітного та його правовий статус.
37. Особи, які не можуть бути визнані безробітними.
38. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг у
загальнообов’язковому державного соціальному страхуванні на випадок
безробіття.
39. Допомога по безробіттю та умови її призначення.
40. Умови надання допомоги по частковому безробіттю.
41. Припинення, відкладення, скорочення тривалості виплат при
страхуванні від безробіття.
42. Поняття та суб’єкти загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими похованням.
43. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг у
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загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
похованням.
44. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Порядок засвідчення
тимчасової непрацездатності.
45. Допомога по вагітності і пологах у загальнообов’язковому
державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням.
46. Поняття та суб’єкти загальнообов’язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.
47. Поняття нещасного випадку та професійного захворювання.
48. Права та обов’язки застрахованої особи.
49. Обов’язки роботодавців та Фонду соціального страхування від
нещасних випадків.
50. Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
51. Порядок встановлення ступеня втрати працездатності потерпілим
на виробництві.
52. Види страхових виплат при страхуванні від нещасного випадку та
професійного захворювання.
53. Пенсійна система України: загальні положення та етапи
проведення пенсійної реформи.
54. Поняття та види пенсій у законодавстві України.
55. Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування. Поняття та особливості.
56. Суб’єкти солідарної системи загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування.
57. Пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького
та рядового складу органів внутрішніх справ.
58. Особливості пенсій суддів.
59. Особливості пенсійного забезпечення наукових та науковотехнічних працівників.
60. Особливості пенсії за віком.
61. Пенсії по інвалідності.
62. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування. Поняття та особливості.
63. Недержавне пенсійне забезпечення. Поняття та особливості.
64. Пенсії у разі втрати годувальника.
65. Пенсії за вислугу років.
66. Порядок нарахування, призначення та виплати пенсій у
солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного
страхування.
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67. Пенсії у накопичувальній системі державного пенсійного
страхування.
68. Пенсії у сфері недержавного пенсійного забезпечення.
69. Поняття та особливості соціальних допомог.
70. Класифікація соціальних допомог.
71. Державні соціальні допомоги сім’ям з дітьми.
72. Соціальні допомоги малозабезпеченим сім’ям. Поняття та
особливості.
73. Допомога при народженні дитини.
74. Допомога на дітей одиноким матерям.
75. Соціальні допомоги дітям інвалідам та інвалідам з дитинства.
76. Соціальна допомога на поховання.
77. Право на соціальні послуги.
78. Поняття та особливості соціальних послуг.
79. Види соціальних послуг.
80. Порядок надання соціальних послуг.
81. Соціальне обслуговування: поняття та види.
82. Соціальне обслуговування дітей.
83. Соціальна адаптація та реабілітація інвалідів.
84. Право особи на соціальні пільги.
85. Поняття та особливості соціальних пільг.
86. Класифікація соціальних пільг.
87. Соціальний захист осіб похилого віку.
88. Соціальний захист дітей війни.
89. Соціальний захист осіб, які постраждали від Чорнобильської
катастрофи.
90. Соціальний захист біженців.
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