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1. Загальні відомості про дисципліну 

Анотація. Право соціального захисту є невід’ємною складовою системи 

національного права України, що призначена для регулювання пенсійного 

забезпечення громадян, забезпечення їх соціальними допомогами, 

компенсаційними та страховими виплатами, а також регулювання соціального 

оослуговування в різних його видах. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система соціальних 

правовідносин, що виникають, змінюються та припиняються між суб’єктами у 

сфері соціального захисту та забезпечення. 

Рівень професійної підготовки сучасного фахівця значною мірою 

залежить від рівня освоєння ним теоретичної бази, вміння застосувати 

теоретичні знання по відношенню до практичних ситуацій, ступеня правової 

культури. Формування сучасного правового мислення не може відбуватися 

саме по собі. Цьому процесу має сприяти цикл дисциплін, серед яких одне з 

чільних місць займає дисципліна «Право соціального захисту». 

Мета викладання навчальної дисципліни «Право соціального захисту» 

полягає в отриманні студентами теоретичних знань у сфері соціального захисту 

та забезпечення; набутті практичних навичок застосування правових норм, що 

регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості та правової культури 

у майбутніх юристів; підготовці професіоналів, здібних самостійно і грамотно 

орієнтуватись у сучасних соціально-забезпечуваних правовідносинах, приймати 

виважені та обґрунтовані рішення в рамках своєї професійної компетенції. 

Завданнями вивчення дисципліни є:  

вивчення студентами основних категорій, принципів та інститутів права 

соціального захисту; напрямків правового регулювання відносин у сфері 

соціального захисту; ознайомлення із системою чинного законодавства про 

соціальне забезпечення та соціальний захист та набуття навичок роботи з 

нормативними актами; з’ясування підстав та умов виникнення, зміни та 

припинення соціально-забезпечувальних правовідносин; вміння вирішувати 

практичні ситуації у сфері соціального захисту та забезпечення. 

Пререквізити: основою для вивчення дисципліни «Право соціального 

захисту» є такі дисципліни, як «Теорія держави і права», «Конституційне право 

України», «Трудове право». Окрім цього, для повного розуміння питань, що 

вивчаються навчальною дисципліною, велике значення мають знання, отримані 

студентами під час вивчення дисциплін «Адміністративне право», «Цивільне та 

сімейне право». 

Результати навчання. 

Після вивчення дисципліни студент набуває: 

Загальні компетентності (ЗК) 



 здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та 

окремих нестандартних ситуаціях; 

 уміння планувати та організовувати свою професійну діяльність; 

 знання і розуміння предмету та характеру професійної діяльності, 

природи етичних стандартів та здатність діяти на їх основі; 

 вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, 

дисциплінованість, пунктуальність та відповідальність, а також працювати в 

команді колег за фахом; 

 здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і 

застосування набутих знань у професійній діяльності. 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

 знання засад і доктрин національного права, а також змісту правових 

інститутів таких фундаментальних галузей права, як: конституційне право, 

адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне  і 

цивільне процесуальне право, сімейне, трудове право, господарське право, 

кримінальне і кримінальне процесуальне право; 

 навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального 

права;  

 уміння застосовувати знання у практичній діяльності при моделюванні 

правових ситуацій;  

 здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

 здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;  

 здатність застосовувати юридичну аргументацію. 

 

Програмними результатами навчання є здатність студентів: 

 проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел; 

 формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої 

проблеми; 

 давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою 

обґрунтованістю; 

 викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити 

зміст основних питань;  

 вільно використовувати для професійної діяльності доступні 

інформаційні технології і бази даних; 

 застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки; 

 надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів 

клієнтів у різних правових ситуаціях. 



Після опанування дисципліни студент повинен знати: 

 особливості права соціального захисту як самостійної галузі права, 

систему, структуру і загальні положення права соціального захисту в 

Україні; 

 принципи і джерела права соціального захисту; 

 особливості механізму виникнення, зміни та припинення правовідносин 

та види юридичної відповідальності в сфері соціального захисту; 

 суб’єкти права соціального захисту та їх правовий статус; 

 організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні; 

 поняття та класифікацію соціальних ризиків;  

 систему страхового пенсійного забезпечення;  

 правове регулювання спеціальних пенсій;  

 види та правове регулювання страхових допомог та державних 

соціальних допомог;  

 соціальні пільги та соціальне обслуговування. 

 засоби регулювання та захисту при порушені діючого законодавства з 

права соціального захисту; 

 основні нормативно-правові акти, які врегульовують відносини у сфері 

соціального захисту в цілому та соціального захисту зокрема; 

 проблеми та напрямки вдосконалення соціального законодавства в 

ринкових умовах. 

вміти: 

 розрізняти відносини, що регулюються правом соціального захисту, та 

відносини, що регулюються іншими галузями права; користуватись 

правовою термінологією; 

 застосовувати на практиці, узагальнювати і аналізувати нормативно-

правовий матеріал даної галузі права; 

 давати правильну юридичну кваліфікацію конкретним соціально-

забезпечувальним відносинам; 

 формулювати правові питання, що випливають із конкретної ситуації; 

орієнтуватись в змінах та доповненнях до законодавства права 

соціального захисту України, яке знаходиться у стані реформування; 

 приймати виважені рішення у відповідності до норм права соціального 

захисту; надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та 

інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях; застосовувати набуті 

знання у різних правових ситуаціях. 

 

 



2. Опис навчальної дисципліни  

2.1. Загальна інформація 

Назва навчальної дисципліни “Право соціального захисту” 

Форма 

навчання 

Рік 

підготовки 
Семестр 

Кількість Вид 

підсумкового 

контролю Кредитів Годин Модулів 

Денна 4 7-8 3 90 2 ЗАЛІК 

2.2. Дидактична карта навчальної дисципліни 

№ 

за/п 
Теми 

Усього 

годин 

МОДУЛЬ 1 

Загальна частина права соціального захисту 

1. Тема 1. Право соціального захисту як самостійна галузь права 9 

2. Тема 2. Принципи і джерела права соціального захисту  9 

3. 
Тема 3. Правовідносини у сфері соціального захисту. Юридична 

відповідальність 
9 

4. 
Тема 4. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в 

Україні 
9 

5. Тема 5. Соціальні ризики 9 

Разом за модулем 1 45 

МОДУЛЬ 2 

Особлива частина права соціального захисту 

6. Тема 6. Система страхового пенсійного забезпечення 10 

7. Тема 7. Правове регулювання спеціальних пенсій 8 

8.  Тема 8. Страхові допомоги 9 

9. Тема 9. Державні соціальні допомоги 9 

10. Тема 10. Соціальні пільги та соціальне обслуговування 9 

Разом за модулем 2 45 

Усього за курс 90 



2.2.1. Теми лекційних занять 

№ 

за/п 
Назва теми 

1. 

Тема 1. Право соціального захисту як самостійна галузь права 

План 

1. Право соціального захисту як галузь національного права. 

2. Предмет права соціального захисту. 

3. Особливості врегульованих нормами права моделей суспільних відносин у 

сфері соціального захисту. 

4. Функції права соціального захисту. 

5. Система права соціального захисту. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 8, 14. 

2. 

Тема 2. Принципи і джерела права соціального захисту 

План 

Лекція 1 

1. Поняття, ознаки, значення та види принципів права соціального забезпечення  

2. Соціальна справедливість як загальноправовий принцип права соціального 

забезпечення. 

3. Зміст галузевих принципів права соціального забезпечення 

4. Внутрішньогалузеві принципи права соціального забезпечення. 

Лекція 2 

1. Джерела права соціального захисту: поняття, зміст, види. 

2. Поняття форм права соціального захисту та їх класифікація. 

3. Міжнародно-правові акти. 

4. Національні нормативно-правові акти. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 20. 

3. 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального захисту.  

Юридична відповідальність 

План 

Лекція 1 
1. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального захисту. 

2. Юридичні факти в праві соціального захисту. 

3. Суб`єкти правовідносин у сфері соціального захисту. 

4. Об`єкти правовідносин у сфері соціального захисту. 

5. Окремі види правовідносин у сфері соціального захисту. 

Лекція 2 

1. Юридичні факти непрацездатності в праві соціального захисту. 

2. Страховий і трудовий стаж та вислуга років як юридичні факти. 

3. Складні життєві обставини як юридичні факти. 

4. Юридична відповідальність у праві соціального захисту. 
Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 25. 

4. 

Тема 4. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні 

План 

Лекція 1 

1. Поняття і загальна характеристика організаційно-правових форм соціального 

захисту. 

2. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

3. Державний соціальний захист. 

 



Лекція 2 

1. Недержавний соціальний захист: 

 Види особистих заощаджень на «старість» 

 Недержавне пенсійне забезпечення 

 Особисте страхування 

 Соціальний пакет підприємства (установи, організації) 

 Довічне утримання 

 Родинна підтримка 

 Благодійність 

 Волонтерська діяльність 

 Гуманітарна допомога 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14. 

5. 

Тема 5. Соціальні ризики 

План 

1. Поняття, ознаки та види соціальних ризиків. Непрацездатність як соціальний 

ризик. 

2. Загальна характеристика постійної непрацездатності. Порядок встановлення 

стійкої непрацездатності. Порядок підтвердження тимчасової втрати 

працездатності. 

3. Загальна характеристика груп інвалідності. Причини інвалідності. 

4. Поняття та загальний порядок розслідування нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. 

5. Поняття безробіття. Порядок визнання громадянина безробітним. 

6. Втрата годувальника та малозабезпеченість як соціальні ризики. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 3, 4, 5, 8, 14. 

6. 

Тема 6. Система страхового пенсійного забезпечення 

План 

Лекція 1 
1. Структура системи страхового пенсійного забезпечення в Україні. 

2. Суб’єкти права на отримання пенсії із солідарної пенсійної системи. 

3. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

4. Страховий стаж у солідарній системі.  

5. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсій. 

Призначення, перерахунок та виплата пенсій. 

Лекція 2 
1. Пенсії за віком. 

2. Пенсії по інвалідності. 

3. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника.  

4. Види довічних пенсій в накопичувальній пенсійній системі. Договір 

страхування довічної пенсії. 

5. Умови та порядок отримання одноразової виплати з коштів Накопичувального 

фонду. 

6. Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі. 

Лекція 3 

1. Загальні умови призначення пенсій у недержавній пенсійній системі.  

2. Пенсійний контракт. 

3. Пенсійна схема. 

4. Пенсійні виплати недержавного пенсійного забезпечення. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25. 



7. 

Тема 7. Правове регулювання спеціальних пенсій 

План 

1. Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені 

законодавством України. 

2. Державні пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим 

особам. 

3. Пенсійне забезпечення державних службовців та посадових осіб органів 

місцевого самоврядування. 

4. Пенсійне забезпечення народних депутатів, суддів та службових осіб органів  

прокуратури. 

5. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 25. 

8. 

Тема 8. Страхові допомоги 

План 

Лекція 1 

1. Поняття та види страхових допомог. 

2. Підстави та умови надання допомоги по безробіттю застрахованим особам. 

3. Обчислення страхового стажу. 

4. Підстави відкладення, скорочення та припинення виплати допомог по 

безробіттю. 

5. Порядок виплати допомоги по безробіттю та внесення даних про періоди 

отримання виплати до трудових книжок. 

Лекція 2 

1. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними 

підприємницької діяльності. 

2. Підстави, умови та розмір надання допомоги по тимчасовій 

непрацездатності. 

3. Допомога по вагітності та пологах. 

4. Допомога, що надається потерпілому від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.  

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 17. 

9. 

Тема  9. Державні соціальні допомоги 

План 

1. Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки та види. 

2. Допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. 

3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

4. Допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства. 

5. Державні допомоги сім’ям з дітьми. 

6. Державна соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. 

7. Допомога при народженні дитини, при усиновленні дитини. 

8. Державна соціальна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування.  

9. Державна соціальна допомога на дітей одиноким матерям. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 17. 

10. 

Тема 10. Соціальні пільги та соціальне обслуговування 

План 

Лекція 1 

1. Поняття, ознаки та класифікація соціальних пільг. 

2. Порядок призначення житлових субсидій. 

3. Звільнення або зменшення плати за житло та комунальні послуги. Право на 

безоплатне або пільгове придбання ліків. 



2.2.2. Теми семінарських занять 

4. Система надання соціальних послуг. 

Лекція 2 

1. Класифікація,типи соціальних послуг та порядок їх надання. 

2. Організація та фінансування надання соціальних послуг. 

3. Соціальне обслуговування громадян похилого віку. 

4. Соціальне обслуговування неповнолітніх. Соціальний супровід. 

5. Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 3, 4, 5, 8, 14, 17, 18, 20. 

№ Назва теми 

1 

Тема 1. Право соціального захисту як самостійна галузь права 

План 

1. Право соціального захисту як галузь національного права. 

2. Предмет права соціального захисту. 

3. Особливості врегульованих нормами права моделей суспільних відносин у 

сфері соціального захисту. 

4. Функції права соціального захисту. 

5. Система права соціального захисту. Співвідношення системи права 

соціального захисту та системи законодавства про соціальне забезпечення. 

6. Право соціального захисту як наука і навчальна дисципліна. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 8, 14. 

 

2 

Тема 2. Принципи і джерела права соціального захисту 

План 

1. Поняття, ознаки, значення та види принципів права соціального захисту. 

2. Зміст галузевих принципів права соціального захисту. 

3. Внутрішньогалузеві принципи права соціального захисту. 

4. Джерела права соціального захисту: поняття, зміст, види. 

5. Поняття форм права соціального захисту та їх класифікація. 

6. Міжнародно-правові акти як форма права соціального захисту. 

7. Національні нормативно-правові акти як форма права соціального захисту. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 20. 

3 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального захисту.Юридична відповідальність 

План 

1. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального захисту. 

2. Суб`єкти правовідносин у сфері соціального захисту. 

3. Об`єкти правовідносин у сфері соціального захисту. 

4. Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. 

5. Окремі види правовідносини у сфері соціального захисту. 

6. Страховий і трудовий стаж та вислуга років як юридичні факти в праві 

соціального захисту. 

7. Юридична відповідальність у праві соціального захисту та її види. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 25. 



2.2.3. Теми практичних занять 

№  Назва теми 
1 Соціальні ризики  - розв’язування завдань та ситуаційних вправ 

2 
Правове регулювання спеціальних пенсій - розв’язування завдань та ситуаційних 

вправ 

3 Страхові допомоги - розв’язування завдань та ситуаційних вправ 

4 Державні соціальні допомоги - розв’язування завдань та ситуаційних вправ 

5 
Соціальні пільги та соціальне обслуговування - розв’язування завдань та 

ситуаційних вправ 

2.2.4. Самостійна робота 

№ Назва теми 

1 

Тема 1. Право соціального захисту як самостійна галузь права 

План 

1. Право громадян України на соціальне забезпечення. Конституція України про 

право особи на соціальний захист.  

2. Соціальний захист як одна з основних функцій соціальної держави. Поняття 

та складові соціального захисту.  

3. Співвідношення понять соціальне забезпечення та соціальний захист. 

4. Історичні відомості про виникнення і розвиток соціального захисту в Україні 

та його правове регулювання.  

5. Право соціального захисту України - одна з провідних галузей національної 

4 

Тема 4. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні 

План 
1. Поняття та види організаційно-правових форм соціального захисту. 

2. Поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування та його 

види. 

3. Державний соціальний захист. 

4. Недержавний соціальний захист: види особистих заощаджень на «старість» та 

недержавне пенсійне забезпечення. 

5. Особисте страхування. Страхування життя, страхування від нещасного 

випадку та медичне страхування. 

6. Соціальний пакет підприємства (установи, організації). 

7. Довічне утримання. Родинна підтримка. 

8. Благодійність, волонтерська діяльність та гуманітарна допомога. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14. 

 

5 

Тема 6. Система страхового пенсійного забезпечення 

План 

1. Структура системи страхового пенсійного забезпечення в Україні. 

2. Суб’єкти права на отримання пенсії із солідарної пенсійної системи. 

3. Страховий стаж у солідарній системі.  

4. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсій. 

Призначення, перерахунок та виплата пенсій. 

5. Пенсії за віком. 

6. Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі. 

7. Кошти Пенсійного фонду. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25. 

 



системи права.  

6. Правове регулювання відносин щодо соціального захисту в сучасних умовах, 

поява нових організаційно-правових форм та соціальних інститутів, 

формування недержавної системи соціального захисту. 

7. Право соціального захисту в системі права України. 

8. Систематизація законодавства про соціальне забезпечення. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 8, 14. 

2 

Тема 2. Принципи і джерела права соціального захисту 

План 

1. Поширення права соціального захисту на всіх громадян незалежно від 

громадянства, форми та виду суспільно-корисної діяльності.  

2. Здійснення соціального захисту на рівні не нижче встановлених у державі 

соціальних стандартів. Здійснення забезпечення у випадку настання 

соціального ризику. 

3. Універсальність соціального захисту. Державна гарантованість права на 

соціальний захист. 

4. Принцип справедливості та неупередженості. Принцип поєднання солідарної 

та індивідуальної відповідальності.  

5. Диференціація умов та обсягів соціального захисту. Принцип ефективності. 

Адресний характер соціального захисту. 

6. Локальні нормативні правові акти як форма права соціального захисту. 

7. Генеральні, галузеві та регіональні угоди та колективні договори. Акти 

соціального партнерства.  

8. Судова практика як джерело права соціального захисту. Колізії в праві 

соціального захисту. 

Література: 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 20. 

3 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального захисту.  

Юридична відповідальність 

План 

1. Структура соціально забезпечувальних правовідносин.  

2. Умови виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин. Юридичні 

факти в праві соціального захисту. 

3. Уповноважені державою органи та організації як суб’єкти соціально-

забезпечувальних правовідносин: а) державні органи; б) соціальні фонди; в) 

інші державні організації, підприємства та установи.  

4. Правова природа страхових соціальних фондів. Територіальні центри. 

Медико-соціальні експертні комісії. 

5. Кількісні та якісні характеристики страхового стажу. Загальний страховий 

стаж. Періоди, що зараховуються до стажу роботи. Час перебування на 

інвалідності.  

6. Правила обчислення стажу. Особливості обчислення страхового стажу з 

окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Порядок підтвердження стажу за чинним законодавством.  

7. Поняття та види відповідальності за порушення законодавства про соціальний 

захист.  

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 15, 19, 25. 



4 

Тема 4. Організаційно-правові форми та види соціального захисту в Україні 

План 

1. Поняття та значення соціального страхування в системі соціального захисту. 

Відмінність соціального страхування від цивільно-правового договору 

страхування.  

2. Поняття страховиків та страхувальників.  

3. Страховий випадок як об’єкт загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

4. Відповідальність платників обов’язкових страхових внесків за ухилення від 

реєстрації і сплати внесків. 

5. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального захисту. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 2, 4, 5, 6, 8, 9, 14. 

5 

Тема 5. Соціальні ризики 

План 

1. Ознаки соціального ризику як інституту права соціального захисту.  

2. Класифікація соціальних ризиків: за критерієм організаційно-правової форми 

соціального захисту та за змістом.  

3. Об’єктивно-фізіологічна та об’єктивно-юридична непрацездатність (реальна 

та презюмована).  

4. Повноваження Державної служби зайнятості. 

5. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права соціального 

захисту.  

6. Мета та принципи встановлення державних соціальних нормативів та 

гарантій. Прожитковий мінімум - базовий соціальний стандарт.  

7. Проблеми та перспективи розвитку законодавства України про соціальний 

захист. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 1, 3, 4, 5, 8, 14. 

6 

Тема 6. Система страхового пенсійного забезпечення 

План 

1. Пенсійна система України: поняття та напрямки реформування.  

2. Органи управління пенсійною системою.  

3. Сучасний стан та проблеми застосування пенсійного законодавства України. 

Загальна характеристика основних законів, що регулюють пенсійні відносини 

в Україні. Мінімальна пенсія в Україні. 

4. Право особи на пенсійне забезпечення: суб’єкти, зміст, гарантії. Принципи 

пенсійного забезпечення. 

5. Право добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.  

6. Правове положення Накопичувального пенсійного фонду. 

7. Адміністрування недержавного пенсійного фонду. 

8. Управління активами та зберігач недержавних пенсійних фондів. 

9. Пенсійні активи. Звітність та оприлюднення інформації щодо недержавного 

пенсійного забезпечення. 

Література: 

Основна: 1-6. 

Допоміжна: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25. 

 



7 

Тема 7. Правове регулювання спеціальних пенсій 

План 

1. Пільгові підстави на пенсію за віком.  

2. Списки виробництв, робіт, професій, посад, затверджені Кабінетом Міністрів 

України, що дають право на пільгову пенсію за віком.  

3. Пенсійне забезпечення наукових (науково-педагогічних) працівників.  

4. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною.  

5. Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Література: Основна: 1-6. Допоміжна: 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 24, 25. 

8 

Тема 8. Страхові допомоги 

План 

1. Допомоги Фонду соціального страхування України, що надаються у зв’язку із 

стійкою втратою працездатності. 

2. Страхова виплата потерпілим особам, що виплачується під час їх реабілітації. 

3. Страхові допомоги сім’ї потерпілого від нещасного випадку на виробництві 

чи професійного захворювання у випадку його смерті. 

Література: Основна: 1-6. Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 17. 

9 

Тема 9. Державні соціальні допомоги 

План 

1. Загальна характеристика законодавства про державні соціальні допомоги.  

2. Загальні правила призначення та виплати державних соціальних допомог. 

Принципи, за якими виплачуються державні соціальні допомоги.  

3. Органи, що призначають державні допомоги. Джерела виплат. 

Відповідальність за недотримання законодавства про державні соціальні 

допомоги.  

4. Допомоги на догляд за особами з інвалідністю внаслідок психічного 

захворювання. 

5. Державна соціальна допомога у зв’язку з вагітністю, пологами та при 

народженні дитини.  

6. Допомога при усиновленні дитини. Державна соціальна допомога на дітей, 

над якими встановлено опіку чи піклування. 

7. Державна соціальна допомога на дітей одиноким матерям. 

8. Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. 

9. Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС. 

Література: Основна: 1-6. Допоміжна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 14, 17. 

10 

Тема 10. Соціальні пільги та соціальне обслуговування 

План 

1. Джерела фінансування соціальних пільг.  

2. Характеристика окремих видів соціальних пільг: медико-реабілітаційних, 

транспортних, житлових, побутових, трудових.  

3. Реформування системи соціальних пільг в Україні. 

4. Організація та фінансування надання соціальних послуг.  

5. Соціальне обслуговування неповнолітніх. Соціальний супровід. 

6. Соціальні установи для дітей та молоді: центри соціально-психологічної 

допомоги; консультаційні пункти центру соціальних служб для сім’ї, дітей і 

молоді в пологових стаціонарах, жіночих консультаціях і будинках дитини; 

будинок нічного перебування; центр реінтеграції; соціальний готель; притулок 

для неповнолітніх служби у справах сім’ї. 

7. Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю. 

Література: Основна: 1-6. Допоміжна: 3, 4, 5, 8, 14, 17, 18, 20. 

 



3. Система контролю та оцінювання 

3.1. Види та форми контролю  

Формами контролю знань є усне опитування, заслуховування доповідей 

та показ презентацій, перевірка письмових робіт, тестування. 

Формою підсумкового  контролю є залік.  

 

3.2. Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання можуть 

бути: 

- проміжні та підсумкові контрольні роботи; 

- стандартизовані тести; 

- реферати;  

- есе; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

 

3.3. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне оцінювання 

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

поточного 

контролю 
Кількість 

балів 

(залік) 

Сумарна 

кількість 

балів 

Модуль №1 Модуль № 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Мкр1 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 МКР2 

50 100 
4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 50 

 

Поточний контроль здійснюють під час проведення кожного 

семінарського та практичного заняття. Він передбачає оцінювання: теоретичної 

підготовленості студента до проведення занять із зазначеної теми (у тому числі 

й самостійно опрацьованого матеріалу); виконання завдань практичної роботи; 

виступу на семінарських заняттях.  

Модульні контрольні роботи складаються з декількох варіантів, які 

включають тестові завдання за темами модулю.  

Принцип розв’язання тестових завдань полягає у наступному: із 

запропонованих відповідей необхідно вибрати єдиний правильний варіант.  

Тестові завдання закритої форми, що пропонуються студентам, являють 

собою питання з відповідями, серед яких необхідно вказати правильну. Слід 

мати на увазі, що правильною може бути тільки одна відповідь, оскільки для 

перевірки повноти знань і умінь використовується тип тестового завдання 

«множинний вибір – єдина відповідь», яку і  необхідно відмітити будь-якою 

позначкою. 

Модульна контрольна робота студентів максимально оцінюється у 5 

балів. 



5 балів – студент має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень 

змістового модуля дисципліни, може не тільки вільно сформулювати, але й 

самостійно пояснити застосування норм законодавства в тій чи іншій ситуації. 

Письмова відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, 

достатній рівень узагальненості знань. Тестові завдання виконані та 

обґрунтовані правильно. 

3-4 бали – студент знає i може самостійно сформулювати основні 

положення, навести приклади їх застосування в практичні й діяльності, але не 

завжди може самостійно довести їх. Письмова відповідь логічна, але розуміння 

не є узагальненим. Тестові завдання виконані правильно, але відсутнє повне 

обґрунтування. 

2 бали – на якому студентом здійснюється репродуктивна дія (копія) 

шляхом самостійного відтворення і застосування інформації про раніш 

засвоєну основу для виконання відомої дії у типовій ситуації. Правильно 

виконано одне тестове завдання, однак відсутнє обґрунтування. 

1 бал – на якому студент розпізнає та відтворює окремі факти, елементи 

об’єктів при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформації про них, або 

дій з ними. Тестові завдання не виконано. 

 

3.4. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
не зараховано 

з можливістю повторного складання 

0-34 F 

не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 



Критерії оцінювання підсумкової форми контролю (залік) 

Підсумковий семестровий контроль – це підсумкове оцінювання 

результатів навчання студента за семестр, що здійснюється з вищезазначеної 

дисципліни у формі заліку. 

На підсумковий семестровий контроль виносяться питання, що 

передбачають перевірку розуміння студентами програмного матеріалу 

дисципліни в цілому та рівня сформованості відповідних компетентностей 

після опанування курсу у термінах компетентностей як результатів навчання. 

45-50 балів – ставиться у випадках, коли студент має систематичні та 

глибокі знання навчального матеріалу, вміє без помилок виконувати тестові 

завдання, передбачені програмою дисципліни, засвоїв основну та ознайомився з 

додатковою літературою, викладає матеріал у логічній послідовності, робить 

узагальнення і висновки, наводить практичні приклади у контексті тематичного 

теоретичного матеріалу. 

36-44 балів – ставиться, якщо студент повністю засвоїв навчальний 

матеріал, знає основну літературу, вміє виконувати тестові завдання, викладає 

матеріал у логічній послідовності, але не наводить практичних прикладів у 

контексті тематичного теоретичного матеріалу або допускається незначних 

помилок у формулюванні термінів, категорій, розв’язанні тестових завдань.  

31-35 балів – ставиться, якщо студент володіє навчальним матеріалом, 

передбаченим програмою, дає відповіді на поставлені запитання, але не вміє 

робити певні узагальнення і висновки, нечітко формулює поняття і 

допускається помилок у розв’язанні тестових завдань. 

25-30 – ставиться у випадках, коли студент засвоїв матеріал не у повному 

обсязі, дає неповну відповідь на поставлені теоретичні запитання, не вміє чітко 

узагальнити опрацьований матеріал, допустився помилок у розв’язанні 

тестових завдань. 

18-24 – ставиться у випадках, якщо студент не засвоїв матеріал і має лише 

фрагментарні знання матеріалу навчальної дисципліни, допускається значної 

кількості помилок у розв’язанні тестових завдань. 

1-17 балів –  ставиться студенту, який не засвоїв навчальний матеріал, дає 

неправильні відповіді на поставлені теоретичні запитання, не вміє або 

неправильно виконує тестові завдання. 

 

 



4. Перелік питань для підсумкового контролю (залік) 

 

1. Право соціального захисту як галузь національного права. Предмет та методи 

права соціального захисту. 

2. Функції та система соціального захисту. Право соціального захисту в системі 

права України. 

3. Поняття, ознаки, значення та види принципів права соціального захисту. 

Соціальна справедливість як загальноправовий принцип права соціального 

захисту. 

4. Зміст галузевих та внутрішньогалузевих принципів права соціального захисту. 

5. Поняття форм права соціального захисту та їх класифікація. 

6. Міжнародно-правові та національні нормативно-правові акти як форми права 

соціального захисту. 

7. Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального захисту. 

Юридичні факти в праві  соціального захисту. 

8. Суб`єкти та об’єкти правовідносин у сфері соціального захисту. Окремі види 

правовідносини у сфері соціального захисту. 

9. Юридичні факти непрацездатності в праві соціального захисту. Страховий і 

трудовий стаж та вислуга років. 

10. Складні життєві обставини як юридичні факти в праві соціального захисту. 

11. Юридична відповідальність у праві соціального захисту. 

12. Поняття загальнообов’язкового державного соціального страхування та його 

види. Державний соціальний захист. 

13. Недержавний соціальний захист: види особистих заощаджень на «старість», 

недержавне пенсійне забезпечення, страхування життя, страхування від 

нещасного випадку та медичне страхування. 

14. Соціальний пакет підприємства (установи, організації). Довічне утримання. 

Родинна підтримка. 

15. Благодійність, волонтерська діяльність та гуманітарна допомога. 

16. Поняття, ознаки та види соціальних ризиків. Непрацездатність як соціальний 

ризик. 

17. Загальна характеристика постійної непрацездатності. Порядок встановлення 

стійкої непрацездатності. Порядок підтвердження тимчасової втрати 

працездатності. 

18. Загальна характеристика груп інвалідності. Причини інвалідності. 

19. Поняття та загальний порядок розслідування нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. 

20. Поняття безробіття. Порядок визнання громадянина безробітним. 

21. Втрата годувальника та малозабезпеченість як соціальні ризики. 

22. Структура системи страхового пенсійного забезпечення в Україні. Суб’єкти 

права на отримання пенсії із солідарної пенсійної системи. 

23. Персоніфікований облік у системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

24. Страховий стаж у солідарній системі.  

25. Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсій. 

Призначення, перерахунок та виплата пенсій. 

26. Пенсії за віком. Пенсії по інвалідності. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника.  

27. Види довічних пенсій в накопичувальній пенсійній системі. Договір 

страхування довічної пенсії. 



28. Умови та порядок отримання одноразової виплати з коштів Накопичувального 

фонду. 

29. Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі. Кошти 

Пенсійного фонду. 

30. Загальні умови призначення пенсій у недержавній пенсійній системі. 

Недержавні пенсійні фонди та їх види. 

31. Пенсійний контракт. Пенсійна схема. Пенсійні виплати недержавного 

пенсійного забезпечення. 

32. Державні пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким іншим 

особам. 

33. Пенсійне забезпечення державних службовців, посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, народних депутатів, суддів та службових осіб 

органів  прокуратури. 

34. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною. Пенсії 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

35. Підстави та умови надання допомоги по безробіттю застрахованим особам. 

Обчислення страхового стажу при наданні допомоги по безробіттю. 

36. Підстави відкладення, скорочення та припинення виплати допомоги по 

безробіттю.  

37. Порядок виплати допомоги по безробіттю та внесення даних про періоди 

отримання виплати до трудових книжок. 

38. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними 

підприємницької діяльності. 

39. Підстави, умови, розмір та тривалість надання допомоги по тимчасовій 

непрацездатності. Допомога по вагітності та пологах.  

40. Допомога, що надається потерпілому від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності.  

41. Допомоги Фонду соціального страхування України, що надаються у зв’язку із 

стійкою втратою працездатності. Страхова виплата потерпілим особам, що 

виплачується під час їх реабілітації. 

42. Страхові допомоги сім’ї потерпілого від нещасного випадку на виробництві чи 

професійного захворювання у випадку його смерті. 

43. Допомоги особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю та 

малозабезпеченим сім’ям.  

44. Допомога дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та сім’ям з 

дітьми. 

45. Державна соціальна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, при 

народженні та усиновленні дитини, на дітей одиноким матерям, на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування. 

46. Поняття, ознаки та класифікація соціальних пільг. Порядок призначення 

житлових субсидій. 

47. Система, класифікація,типи соціальних послуг та порядок їх надання. 

48. Організація та фінансування надання соціальних послуг. 

49. Соціальне обслуговування громадян похилого віку та неповнолітніх. 

Соціальний супровід. 

50. Соціальна реабілітація осіб з інвалідністю. 
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6. Інформаційні ресурси 

1. www.reyestr.court.gov.ua - єдиний державний реєстр судових рішень  

2. www.president.gov.ua – офіційна сторінка Президента України 

3. www.rada.gov.ua – сервер Верховної Ради України 

4. www.kmu.gov.ua – урядовий портал Кабінету Міністрів України 

5. www.ovu.com.ua/pages/bmu - офіційний сайт загальнодержавного науково-

практичного фахового видання «Бюлетень Міністерства юстиції України»  

6. www.pravoua.com.ua - офіційний сайт загальнонаціонального науково-практичного 

юридичного журналу «Право України»  

7. www.kul.kiev.ua/gurnal-chasopis-kup-/chasopis-kijivskogo-universitetu-prava.html - 

офіційний сайт юридичного науково-теоретичного щоквартальника «Часопис Київського 

університету права»  

8. www.ligazakon.ua - портал Ліга Закон  

9. www.nau.kiev.ua - професійна юридична система Мега-НАУ  

10. www.gntb.gov.ua - сайт Державної науково-технічної бібліотеки України  

11. www.nplu.org - сайт Національної парламентської бібліотеки України  

12. www.pravo.org.ua - сайт Центру політико-правових реформ  

13. pravotoday.in.ua - юридический портал Pravotoday  

14. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського 

15. http://wwvv.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index] - офіційний сайт Міністерства 

соціальної політики України  

16. www.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Державної служби статистики України 

17. www.scourt.gov.ua - Верховний Суд України (інформаційний сервер)  

18. www.echr.coe.int/echr - Європейський суд з прав людини  

19. www.ccu.gov.ua/uk/index - Конституційний Суд України  

20. www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/index - Міністерство соціальної політики України  

21. www.nas.gov.ua/Pages/default.aspx - Національна академія наук України  

22. www.aprnu.kharkiv.org - Національна академія правових наук України  

23. www.court.gov.ua - Судова влада (офіційний веб-портал)  

24. www.ilo.org/global/lang–en/index.htm -Міжнародна організація праці  

25. www.golos.com.ua - Голос України (газета Верховної Ради України)  
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