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ВСТУП

«Право  соціального  забезпечення»  є  однією  з  галузей  вітчизняного

права,  що  належить  до  сфери  соціального  права  та  стала  базовою  для

підготовки фахівців, зайнятих у сфері праці й соціального захисту населення.

Перехід  суспільства  до  ринкових  відносин,  загостривши  соціальні

проблеми,  поставив  у  центр  громадської  думки  подальший  розвиток

соціального захисту  населення,  кінцевою метою якого є  надання  кожному

члену суспільства незалежно від його соціального походження, національної

або  расової  належності  можливості  вільно  розвиватися,  реалізовувати  свої

здібності.

В Україні як соціальній, правовій державі людина, її життя та здоров’я,

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною

цінністю.  Права  та  свободи  людині  та  їх  гарантії  визначають  зміст  і

спрямованість діяльності держави та її органів. Право на соціальний захист

віднесено до основоположних прав і свобод. Відповідно до ст. 46 Конституції

України, громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на

забезпечення  їх  у  разі  повної,  часткової  або  тимчасової  втрати

працездатності,  втрати  годувальника,  безробіття  з  незалежних  від  неї

обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це

право  гарантується  загальнообов’язковим  соціальним  страхуванням  за

рахунок страхових внесків  громадян,  підприємств,  установ і  організацій,  а

також  бюджетних  та  інших  джерел  соціального  забезпечення,  створення

мережі  державних,  комунальних,  приватних  закладів  для  догляду  за

непрацездатними. 

Соціальне  забезпечення  населення  становить  собою  сукупність

створюваних  і  гарантованих  державою  економічних,  організаційних  і

правових  заходів,  спрямованих  на  компенсацію  або  мінімізацію  наслідків

погіршення  матеріального  та  соціального  становища  працівників,  а



передбачених законом випадках – інших категорій громадян у разі хвороби,

втрати  працездатності,  годувальника,  безробіття  з  незалежних  від  них

обставин, старості, настання інших установлених законодавством страхових

ризиків, за рахунок коштів страхових фондів, що формуються шляхом сплати

обов’язкових  страхових  внесків  роботодавцями,  громадянами,  а  також

надходять  з  інших  передбачених  законом  джерел,  і  використовуються

виключно за їх цільовим призначенням. 

Програма  вивчення  навчальної  дисципліни  «Право  соціального

забезпечення»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми

підготовки напряму 081 – «Право».

Мета викладання  навчальної  дисципліни  «Право  соціального

забезпечення»  полягає  в  отриманні  студентами теоретичних знань у  сфері

соціального  забезпечення;  набутті  практичних  навичок  застосування

правових норм, що регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості

та правової культури у майбутніх юристів. 

Основними завданнями навчальної дисципліни є вивчення студентами

основних категорій, принципів та інститутів права соціального забезпечення;

напрямків  правового  регулювання  відносин  у  сфері  соціального  захисту;

ознайомлення із системою чинного законодавства про соціальне забезпечення

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

забезпечення. 

Згідно  з  вимогами  освітньо-професійної  програми  студенти  повинні

знати: 

–  основні  положення  доктрини  та  джерел  права  соціального

забезпечення; 

–  предмет, метод, систему і принципи права соціального забезпечення; 

–  зміст його основних інститутів; правовий статус суб’єктів;



–  сферу  дії  законодавства  про  соціальне  забезпечення  та  тенденцій

його розвитку в умовах ринкової економіки; 

–  стан судової практики.

      уміти: 

– володіти  понятійно-категоріальним  апаратом  права  соціального

забезпечення; 

– правильно  застосовувати  норми права  соціального забезпечення  до

конкретних правових відносин;

– тлумачити чинне законодавство;

– складати правові документи з питань соціального захисту;

– аналізувати тенденції юридичної практики;

– обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм права соціального

забезпечення на практиці. 



1 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконану контрольну роботу студент заочної форми навчання здає на

кафедру  галузевих  юридичних  наук  не  пізніше  ніж  за  місяць  до  початку

екзаменаційної сесії.

Студент  може  самостійно  обирати  тему  контрольної  роботи  із

запропонованого  кафедрою  переліку  або  запропонувати  свою  з

обґрунтуванням  доцільності  її  дослідження,  для  чого  не  пізніше  другого

тижня відповідного семестру студент подає на кафедру галузевих юридичних

наук заяву за встановленою формою (додаток Б).

Контрольну  роботу  виконують  і  захищають  за  однією  із

запропонованих  тем  за  останньою  цифрою  номера  залікової  книжки.

Наприклад, остання цифра вашої залікової книжки «0».  Отже, ви обираєте

варіант № 10. Якщо остання цифра залікової книжки «7», то обираєте варіант

контрольної роботи № 7.

Мета виконання контрольної роботи

Контрольна робота має на меті набуття студентами вміння аналізувати

дію  норм  законів,  застосовувати  матеріали  судової  практики,  практики

діяльності Пенсійного Фонду, органів Міністерства соціальної політики.

Студент у контрольній роботі показує своє вміння творчо і самостійно

працювати  з  навчальною  літературою,  довідниками,  науково-допоміжними

матеріалами  з  обраної  проблеми.  При  цьому  важливо  не  тільки

проаналізувати  питання,  але  й  визначити  своє  бачення  проблеми,  своє

ставлення до її вирішення.

Підготовка до написання контрольної роботи

Підготовку до виконання роботи слід зосередити як на теоретичних, так

і на практичних питаннях з метою розробки власних рекомендацій щодо їх



вирішення.  Потрібно  повністю  розкрити  вибрану  тему,  висвітлити  кожне

питання плану. Виклад має бути послідовним, логічним і з розмежуванням

питань.

Контрольна  робота  виконується  самостійно  і  не  передбачає

механічного переписування літературних джерел. У разі використання цитат

(думок інших авторів) їх слід брати в лапки і робити посилання (зноски), які

в кінці  роботи нумеруються у порядку застосування  і  подаються за  таким

стандартом.  Наприклад:  Пилипенко П.  Д.  Право  соціального забезпечення

України – К. : Ін Юре, 2010. – 504 с.

Під  час  викладення  спірних  концепцій,  які  є  у  науковців,  студент

мусить аргументувати свою позицію щодо їх точок зору і може схилятися до

якоїсь із них або відхиляти їх, створюючи власну і наводячи щодо останньої

підтвердження.

У  роботі  обов’язково  слід  використовувати  матеріали  практики

застосування соціальних норм. Такі матеріали особливо корисні як аргументи

для демонстрації теоретичних положень теми.

Робота повинна бути акуратно виконана на аркушах форматом А4.

Приблизний  обсяг  роботи  –  15-18  сторінок.  Для  зауважень  потрібно

залишити поля 2-3 см.

Зразок  оформлення  титульної  сторінки  контрольної  роботи  подано  у

додатку А. Роботу здають на кафедру не пізніше як за 30 днів до початку

наступної  сесії.  Її  виконують  машинописним  або  рукописним  способом  з

відповідною каліграфією літер.

У  кінці  роботи,  після  переліку  використаної  літератури  та  інших

інформаційних  джерел,  студент  повинен  поставити  власний  підпис  і  дату

написання контрольної роботи.

Викладач  оцінює  теоретичний  рівень  контрольної  роботи,

використання  в  ній  сучасних  методик,  дає  висновок  стосовно  реальності

практичного  впровадження  пропозицій  та  рекомендацій  студента,

самостійності  та  ставлення  студента  при  виконанні  контрольної  роботи;



зараховує роботу або не зараховує і повертає студенту, вказуючи на виявлені

недоліки,  які  потребують доопрацювання.  За наявності  невеликої  кількості

зауважень  наукового  керівника  щодо  контрольної  роботи  і  якщо  вони  не

мають  суттєвого  значення,  студент  вносить  зміни  та  доповнення,  по

можливості,  прямо до тексту або використовує,  за необхідності,  зворотний

бік аркуша, що передує аркушеві, до якого вносяться зміни та доповнення. 

Захист  контрольної  роботи  студентами  заочної  форми  навчання

здійснюється  за  графіком,  затвердженим  викладачем,  на  практичних  та

консультативних  заняттях.  Без  захисту  контрольної  роботи  студента  не

допускають до складання іспиту.



2 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1

Поняття права соціального забезпечення та його місце в системі

права України

1. Соціальна  сутність  сучасної  держави  та  її  роль  у  забезпеченні

соціальних прав громадян.

2. Предмет права соціального забезпечення.

3. Методи права соціального забезпечення.

4. Система права соціального забезпечення.

5. Місце права соціального забезпечення у системі права України.

Література: [1, с. 8; 3, с. 12; 7, с. 21; 8, с. 32].

Варіант 2

Принципи та джерела права соціального забезпечення

1. Поняття та види принципів права соціального забезпечення.

2. Загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.

3. Поняття,  загальна  характеристика  та  класифікація  джерел  права

соціального забезпечення.

4. Акти  договірного  характеру,  що  є  джерелами  права  соціального

забезпечення.

5. Нормативно-правові акти як джерела права соціального забезпечення

в Україні.

Література: [2, с. 4; 4, с.13; 5, с. 4; 6, с. 15; 10, с. 20].

Варіант 3

Правовідносини соціального забезпечення

1. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення.

2. Загальна характеристика соціально-забезпечувальних правовідносин.



3. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.

4. Страховий стаж за правом соціального забезпечення.

5. Процедурні правовідносини.

6. Соціально-страхові правовідносини.

Література: [9, с. 32; 12, с. 24; 14, с. 38; 16, с. 8].

Варіант 4

Суб’єкти права соціального забезпечення

1. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення та їх властивості.

2. Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення.

3. Суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.

4. Суб’єкти,  які  забезпечують  реалізацію  права  на  соціальне

забезпечення.

Література: [13, с. 27; 15, с. 31-32; 17, с. 41; 18, с. 32; 19, с. 41].

Варіант 5

Соціальні ризики

1. Поняття та ознаки соціальних ризиків.

2. Система соціальних ризиків за законодавством України:

 ‒ непрацездатність;

 ‒ безробіття;

 ‒ втрата годувальника;

 ‒ малозабезпеченість.

3. Поняття, ознаки та порядок встановлення стійкої непрацездатності.

4. Загальна характеристика груп інвалідності. Причини інвалідності.

Література: [20, с. 23; 22, с. 32-33; 23, с. 48; 26, с. 45].

Варіант 6

Державні  соціальні  стандарти  та  нормативи  соціального

забезпечення



1. Поняття та принципи формування державних соціальних стандартів,

соціальних норм і нормативів.

2. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт.

3. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження.

Література: [21, с. 43; 24, с. 51-52; 27, с. 28].

Варіант 7

Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні

1. Поняття  та  види  організаційно-правових  форм  соціального

забезпечення.

2. Загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  –  основна

організаційно-правова форма соціального забезпечення:

– загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

– страхування  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  та

витратами, зумовленими народженням та похованням;

– страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного

захворювання, які спричинили втрату працездатності;

– страхування на випадок безробіття.

3. Недержавне соціальне страхування.

4. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального

забезпечення.

Література: [30, с. 21; 29, с. 26; 28, с. 34; 31, с. 55].

Варіант 8

Система страхового пенсійного забезпечення

1. Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні.

2. Страхові пенсії за законодавством України.

3. Загальні  умови  пенсійного  забезпечення  за  солідарною  пенсійною

системою:

– пенсії за віком;



– пенсії у разі інвалідності;

– пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

– порядок  призначення  та  виплати  пенсії  у  солідарній  пенсійній

системі.

4. Загальні  умови  призначення  пенсій  у  накопичувальній  пенсійній

системі.

5. Загальні умови призначення пенсій у недержавній пенсійній системі.

Література: [32, с. 61; 34, с. 51-52; 36, с. 74].

Варіант 9

Правове регулювання спеціальних пенсій

1. Поняття  та  правові  ознаки  спеціальних  пенсій,  що  передбачені

законодавством України.

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

іншим особам.

3. Пенсії особам, які виконують обов’язки державної служби:

 ‒ пенсії державних службовцям;

 ‒ пенсії посадовим особам місцевого самоврядування;

 ‒ пенсії суддям і службовим особам органів прокуратури.

4. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам.

5. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

6. Пенсії  особам,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської

катастрофи.

Література: [33, с. 77; 37, с. 62; 38, с. 71].

Варіант 10

Страхові допомоги

1. Поняття та види страхових допомог.

2. Страхові  допомоги  Фонду  загальнообов’язкового  державного

соціального страхування України на випадок безробіття.



3. Страхові  допомоги  Фонду  загальнообов’язкового  державного

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4. Страхові  допомоги  Фонду  загальнообов’язкового  державного

соціального  страхування  від  нещасних  випадків  на  виробництві  та

професійних захворювань.

Література: [39, с. 23-24; 40, с. 56; 41, с. 12-13].

Варіант 11

Державні соціальні допомоги

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

2. Допомоги особам, які не мають права на пенсію.

3. Допомога малозабезпеченим.

4. Допомога у зв’язку з інвалідністю.

5. Державні допомоги сім’ям з дітьми.

6. Житлові субсидії.

7. Державні  допомоги  особам,  які  постраждали  внаслідок  аварії  на

Чорнобильській АЕС.

8. Інші державні соціальні допомоги.

Література: [42, с. 87; 43, с. 43; 44, с. 32-33].

Варіант 12

Соціальні пільги

1. Поняття та ознаки соціальних пільг. Їх класифікація.

2. Пільги на житлово-комунальні послуги.

3. Медико-реабілітаційні соціальні пільги.

4. Пільги у сфері транспортного обслуговування населення.

5. Соціально-трудові та соціально-побутові пільги.

Література: [45, с. 28-29; 46, с. 87-88; 47, с. 92].



Варіант 13

Соціальне обслуговування

1. Поняття, види та принципи соціального обслуговування.

2. Соціальне обслуговування громадян похилого віку.

3. Соціальне обслуговування неповнолітніх.

4. Соціальна реабілітація.

5. Санаторно-курортне лікування.

6. Забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  та

засобами пересування.

Література: [46, с. 20; 48, с. 101-103; 49, с. 88].



3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

1. Соціальна  сутність  сучасної  держави  та  її  роль  у  забезпеченні

соціальних прав громадян.

2. Соціальне забезпечення та його місце у системі соціального захисту.

3. Предмет права соціального забезпечення.

4. Методи права соціального забезпечення.

5. Система (структура) права соціального забезпечення.

6. Місце права соціального забезпечення у системі права України.

7. Поняття та види принципів права соціального забезпечення.

8. Загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.

9. Поняття,  загальна  характеристика  та  класифікація  джерел  права

соціального забезпечення.

10. Акти  договірного  характеру,  що  є  джерелами  права  соціального

забезпечення.

11. Нормативно-правові  акти  як  джерела  права  соціального

забезпечення.

12. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення.

13. Загальна  характеристика  соціально  -  забезпечувальних

правовідносин.

14. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. 

15. Страховий стаж за правом соціального забезпечення.

16. Процедурні правовідносини.

17. Соціально-страхові правовідносини.

18. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення та їх властивості.

19. Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення.

20. Суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення.

21. Суб’єкти,  які  забезпечують  реалізацію  права  на  соціальне

забезпечення.



22. Поняття та ознаки соціальних ризиків.

23. Система соціальних ризиків за законодавством України.

24. Непрацездатність як соціальний ризик (постійна, стійка, тимчасова).

25. Загальна характеристика груп інвалідності. Причини інвалідності.

26. Поняття та загальний порядок розслідування нещасного випадку на

виробництві та професійного захворювання.

27. Поняття  безробіття,  часткового  безробіття.  Порядок  визнання

громадянина безробітним.

28. Втрата годувальника як соціальний ризик.

29. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості.

30. Поняття  та  принципи  формування  державних  соціальних

стандартів, соціальних норм і нормативів.

31. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт.

32. Державні  соціальні  гарантії,  порядок  їх  визначення  та

затвердження.

33. Поняття  та  види  організаційно-правових  форм  соціального

забезпечення.

34. Поняття загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та його види. Відмінність загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від цивільно-правового договору страхування.

35. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

36. Страхування  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездатності  та

витратами, зумовленими народженням та похованням.

37. Страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

38. Страхування на випадок безробіття.

39. Недержавне соціальне страхування.

40. Асигнування  з  бюджету  як  організаційно-правова  форма

соціального за без-печення.

41. Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні.



42. Страхові пенсії за законодавством України.

43. Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною 

системою.

44. Пенсії за віком.

45. Умови призначення та виплати пенсії в разі інвалідності.

46. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

47. Порядок  призначення  та  виплати  пенсій  у  солідарній  пенсійній

системі.

48. Загальні  умови  призначення  пенсій  у  накопичувальній  пенсійній

системі.

49. Загальні  умови  призначення  пенсій  у  недержавній  пенсійній

системі.

50. Поняття  та  правові  ознаки  спеціальних  пенсій,  що  передбачені

законодавством України.

51. Державні пенсії особам, звільненим з військової служби, та деяким

іншим особам.

52. Пенсії особам, які виконують обов’язки державної служби.

53. Пенсії  за  особливі  заслуги  перед  Україною та  пенсії  особам,  які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

54. Поняття і види страхових допомог.

55. Страхові допомоги Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття.

56. Страхові  допомоги  Фонду  загальнообов’язкового  державного

соціального страхування України з тимчасової втрати працездатності.

57. Страхові  допомоги  Фонду  загальнообов’язкового  державного

соціального страхування України від нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання.

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

59. Допомоги особам, які не мають права на пенсію. Допомога у зв’язку

з інвалідністю.



60. Допомога малозабезпеченим. 

61. Державні допомоги сім’ям з дітьми.

62. Житлові субсидії.

63. Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на 

Чорнобильській АЕС та інші державні соціальні допомоги.

64. Поняття та ознаки соціальних пільг. Їх класифікація.

65. Пільги  на  житлово-комунальні  послуги.  Медико-реабілітаційні

соціальні пільги.

66. Пільги  у  сфері  транспортного  обслуговування  населення.

Соціально-трудові та соціально-побутові пільги.

67. Поняття, види та принципи соціального обслуговування.

68. Соціальне обслуговування громадян похилого віку.

69. Соціальне обслуговування неповнолітніх.

70. Соціальна реабілітація.

71. Санаторно-курортне лікування.

72. Забезпечення  технічними  та  іншими  засобами  реабілітації  та

засобами пересування.



4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Підставою  для  визначення  оцінки  на  іспиті  є  рівень  засвоєння

студентами  матеріалу, передбаченого  навчальною програмою з  відповідної

навчальної дисципліни. Водночас викладач керується такими критеріями:

– оцінку  «відмінно»  заслуговує  студент,  який  виявив  усебічні,

систематичні  та  глибокі  знання  навчально-програмного  матеріалу,  вміння

вільно виконувати завдання, передбачені програмою, який засвоїв основну та

знайомий  з  додатковою  літературою,  що  рекомендована  програмою.

Зазвичай, оцінку «відмінно» ставлять студентам, які засвоїли взаємозв’язок

основних понять навчальної дисципліни в їх значенні для отриманої професії,

які  виявили  творчі  здібності  в  розумінні  та  використанні  навчально-

програмного матеріалу;

– оцінку  «добре»  заслуговує  студент,  який  виявив  повне  знання

навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені  програмою

завдання,  засвоїв  основну літературу, рекомендовану  в  програмі.  Зазвичай,

оцінка «добре» виставляється студентам, які показали систематичні знання з

навчальної  дисципліни  та  здібність  до  їх  самостійного  поповнення  й

оновлення в процесі подальшого навчання та професійної діяльності;

– оцінку  «задовільно»  заслуговує  студент,  який  виявив  знання

основного  навчально-програмного  матеріалу  в  обсязі,  необхідному  для

подальшого  навчання  та  професійної  діяльності;  який  справляється  з

виконанням  завдань,  що  передбачені  програмою,  а  також  знайомий  з

рекомендованою літературою. Оцінку «задовільно» ставлять студентам,  які

допустили помилки у відповіді, але володіють необхідними знаннями для їх

подолання під керівництвом викладача;



– оцінку «незадовільно» ставлять студентові,  який виявив недоліки в

знаннях основного навчально-програмного матеріалу та допустив помилки у

виконанні передбачених програмою завдань. Зазвичай, оцінку «незадовільно»

ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та приступити до

професійної  діяльності  без  додаткових  занять  з  відповідної  навчальної

дисципліни.

Критерії  оцінювання  знань  студентів  розроблено  на  підставі

«Положення  про  організацію  навчального  процесу  у  вищих  навчальних

закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2

червня 1993 року № 161,  а  також «Тимчасового положення про атестацію

студентів»,  затвердженого  вченою  радою  університету  19  листопада  1996

року.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за

всі види

навчальної

діяльності

Оцінка

ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену для заліку

90 – 100 А відмінно  

зараховано

82 – 89 В
добре 

74 – 81 С
64 – 73 D

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX

незадовільно з

можливістю повторного

складання

не зараховано з

можливістю

повторного

складання

0 – 34 F

незадовільно з

обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

не зараховано з

обов’язковим

повторним

вивченням

дисципліни



5 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ

Соціальне забезпечення – система суспільних відносин для створення

завдяки мережі соціального страхування,  бюджету та  іншого фінансування

достатніх умов для життя і діяльності осіб, які з незалежних від них обставин

втратили засоби до існування.

Предметом  права соціального  забезпечення  є  комплекс  якісно

однорідних  суспільних  відносин,  що  існують  у  сфері  соціального

забезпечення осіб, які зазнали соціального ризику (соціально-забезпечувальні

відносини),  а  також  пов’язані  з  ними  процедурні  та  соціально-страхові

відносини.

Система права соціального забезпечення – це зумовлена характером

соціально-забезпечувальних  та  пов’язаних  із  ними  відносин  внутрішня

структура галузі права, яка виражається у розподілі всіх норм за правовими

інститутами, що залежно від їх значимості формують Загальну та Спеціальну

частини.

Метод права соціального забезпечення має імперативний характер, що

зумовлений  реалізацією  громадянами  права  на  соціальне  забезпечення  та

соціальними  ризиками,  які  лежать  в  основі  правовідносин,  передбачають

підпорядкованість  держави  та  її  органів,  централізоване,  в  основному,

встановлення  прав і  обов’язків  суб’єктів,  а  також адміністративно-судовий

захист порушених прав.

Принципи (засади) права соціального забезпечення – це такі засадничі

ідеї,  які  визначають  сутність  цієї  системи правових  норм і  спрямовані  на

створення достатнього рівня правового захисту громадян, що зазнали впливу

соціальних ризиків.



Джерела  права  соціального  забезпечення –  це  нормативно-правові

акти договірного характеру, які ухвалюються компетентними державними та

іншими  уповноваженими  органами  з  метою  врегулювання  соціально-

забезпечувальних відносин.

Правовідносини соціального забезпечення – це врегульовані нормами

однойменної  галузі  права  суспільні  відносини,  що  існують  у  сфері

соціального забезпечення  осіб,  які  зазнали  соціального ризику  (соціально-

забезпечувальні  відносини),  а  також  пов’язані  з  ними  процедурні  та

соціально-страхові відносини.

Пенсія – в перекладі з латинської мови означає «платіж (виплата)» - це

щомісячна  (регулярна),  періодична  виплата,  що  надається  громадянам  у

грошовій формі.

Соціально-забезпечувальні правовідносини – це правовідносини щодо

матеріального забезпечення громадян, які зазнали впливу соціального ризику.

Соціально-страхові правовідносини – це правовідносини, які існують

у  сфері  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування,  щодо

організації соціального страхування, утворення соціальних страхових фондів,

формування  коштів  останніх  та  розподілу  цих  коштів  між  особами,  які

потребують соціального забезпечення.

Процедурні  правовідносини – це такі,  які  виникають та існують при

визначенні  і  встановленні  юридичних  фактів,  що  є  необхідними  для

існування матеріальних відносин соціального забезпечення.

Страхова  пенсія –  це  щомісячні  грошові  виплати,  здійснюються

застрахованим  громадянам  при  досягненні  ними  пенсійного  віку,

встановленні  інвалідності  чи у  зв’язку з  втратою годувальника за  рахунок

коштів  спеціальних  страхових  фондів  у  порядку  і  розмірах,  визначених

законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

та «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Спеціальні  пенсії –  це  пенсії,  умови  і  порядок  призначення  яких

встановлюється спеціальним законодавством,  яким визначається особливий



правовий  статус  осіб,  які  виконують  державні  чи  інші  суспільно  значимі

функції,  мають  особливі  заслуги  перед  державою,  а  також  тих,  які

постраждали внаслідок техногенних та екологічних катастроф.

Суб’єкти права соціального забезпечення – це правоздатні особи, які

внаслідок  свого  галузевого  правового  статусу  виступають  носіями

відповідних прав та обов’язків.

Соціальний  ризик –  це  соціально  значима  обставина  об’єктивного

характеру, з настанням якої громадяни (члени їх сімей) не здатні самостійно

себе  утримувати,  а  тому  потребують  додаткового  матеріального  захисту  з

боку держави.

Непрацездатність – це такий соціально-фізіологічний стан людини,

що зумовлений втратою чи зменшенням природних функцій організму або

зниженням  професійної  кваліфікації  та  неможливістю здійснення  трудової

діяльності відповідно до суспільних вимог.

Інвалідність –  це  соціальна  недостатність  (дезадаптація)  внаслідок

обмеження життєдіяльності людини, яка викликана порушенням здоров’я зі

стійким  розладом  функцій  організму,  що  призводить  до  необхідності

соціального захисту і допомоги.

Соціальна  недостатність  (дезадаптація) –  це  нездатність  людини

виконувати звичайну для її становища роль у суспільстві.

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на

працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що стались в

процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно шкоду

здоров’ю або настала смерть.

Професійне захворювання,  коли воно виникло внаслідок професійної

діяльності застрахованого та зумовлюється виключно або переважно впливом

шкідливих  речовин  і  певних  видів  робіт  та  інших  факторів,  пов’язаних  з

роботою.

Безробіття – це відсутність у працездатної особи працездатного віку

роботи з об’єктивних причин.



Малозабезпеченість  – це неспроможність особи чи сім’ї з огляду на

об’єктивні чинники забезпечити середньомісячний сукупний дохід на рівні

прожиткового мінімуму в державі.

Державні  соціальні  стандарти –  це  законодавчо  встановлені

нормативи  мінімальних  розмірів  матеріальних  та  інших  благ,  що

забезпечують кожній особі необхідний для неї  достатній рівень життя.

Прожитковий  мінімум–  вартісна  величина  достатнього  для

забезпечення  нормального  функціонування  організму  людини,  збереження

його  здоров’я  набору  продуктів  харчування,  а  також мінімального  набору

непродовольчих  товарів  та  мінімального  набору  послуг,  необхідних  для

задоволення основних соціальних культурних потреб особистості.

Державні  соціальні  гарантії –  це  встановлені  законами  мінімальні

розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної

допомоги,  а  також  розміри  інших  видів  соціальних  виплат,  встановлені

законами та іншими нормативно-правовими актами, які забезпечують рівень

життя  не  нижчий  від  визначеного  в  державі  державного  соціального

стандарту – прожиткового мінімуму.

Організаційно-правові  форми соціального забезпечення  –  це способи

його фінансування та здійснення.

Застраховані  –  це  фізичні  особи,  на  користь  яких  здійснюється

загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Страхувальники – це роботодавці та застраховані особи, які сплачують

внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Страховики  –  це  цільові  страхові  фонди  з  пенсійного  страхування,

страхування у зв’язку з  тимчасовою втратою працездатності  та  витратами,

зумовленими народженням і похованням, страхування від нещасних випадків

на виробництві та професійних захворювань, а також страхування на випадок

безробіття і медичного страхування.



Асигнування  з  бюджету –  це  система  правових  відносин  щодо

виділення й використання коштів Державного бюджету та місцевих бюджетів

для забезпечення соціального захисту населення.

Соціальна  допомога –  це  короткострокова  грошова  виплата,  що

надається  з  метою  компенсації  втраченого  особою  заробітку  чи  для  її

додаткової підтримки в разі настання соціального ризику за рахунок коштів

соціальних страхових фондів чи бюджетів різних рівнів.

Субсидії – це адресні  безготівкові  державні допомоги,  які  надаються

громадянам для відшкодування витрат на оплату користування житлом або

його  утримання  та  комунальних  послуг  (водо-,  тепло-,  газопостачання,

водовідведення,  електроенергія,  вивезення  побутового  сміття  та  рідких

нечистот),  а  також  на  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та  рідкого

пічного побутового палива.

Соціальна  пільга –  це  законодавче  звільнення  (повне  чи  часткове)

особи від виконання нею свого обов’язку або надання їй додаткових прав при

настанні  соціального ризику чи за  наявності  у  такої  особи значних заслуг

перед державою, пов’язаних з певними публічними подіями.

Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, яка створюється

за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі (батьки-

вихователі), які беруть на виховання та спільне проживання не менше як 5

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальне  обслуговування –  це  система  соціальних  заходів,  яка

передбачає  сприяння.  підтримку  і  послуги,  що  надають  соціальні  служби

окремим  особам  чи  групам  населення  для  подолання  або  пом’якшення

життєвих  труднощів,  підтримки  їх  соціального  статусу  та  повноцінної

життєдіяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ



1. Конституція  України  :  прийнята  на  п’ятій  сесії  Верховної  Ради

України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. –

№ 30. – Ст. 141.

2. Кодекс законів про працю України. – К. : Національний книжковий

проект. – 2011. – 96 с.

3. Загальна  декларація  прав  людини  /  Прийнята  і  проголошена

резолюцією  217А  (ІІІ)  Генеральної  Асамблеї  ООН  від  10  грудня  1948  р.

//Права  людини  (Основні  міжнародно-правові  документи):  Збірник

документів. – К. : Офіційне видання. – 1989. 

4. Конвенція  1952  року  №  102  МОП  «Про  мінімальні  норми

соціального забезпечення»: Зб. документів. - К.: Офіційне видання,1989. 

5. Європейська  соціальна  хартія,  підписана  в  Туріні  18.10.1961  р.

Переглянута  і  підписана у Страсбурзі  03.05.1996 р.:  Зб.  документів.  –  К..:

Офіційне видання,1989.

6. Основи  законодавства  країни  про  загальнообов’язкове  державне

соціальне страхування :  Закон України від 14 січня 1998 р.  № 16/98-ВР //

Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 23. – Ст. 121.

7. Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми  :  Закон  України  від

21.11.1992 р. № 2811-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 5.

– Ст. 21. 

8. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам: Закон України від 16.11.2000 р. № 2109-III // Відомості Верховної

Ради України. – № 1. – Ст. 2. 

9. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон

України від 01.06.2000 р. № 1768-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. –

2000 – № 35. – Ст. 290. 

10. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на

пенсію та особам з інвалідністю : Закон України від 18.05.2004 р. № 1727-

IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 33-34. – Ст. 404. 



11. Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування:  Закон

України від 09.07.2003 р. № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України. –

2003. – № 49-51. – Ст. 376.

12. Закон  України  «Про  недержавне  пенсійне  забезпечення»  від

09.07.2003 р. - № 1069-ІV (ВВР. – 2003. - № 47-48. ст. 372.).

13. Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  :  Закон

України  від  23.09.1999  p.  № 1105–XIV (в  редакції  Закону  № 77-  VІІІ  від

28.12.2014 р.) // Офіційний вісник України. – 2015. – № 11. – Ст. 75. 

14. Про  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування  на

випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. № 1533-ІІI // Відомості

Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171. 

15. Про  збір  на  обов’язкове  державне  пенсійне  страхування:  Закон

України від 26.06.1997 року № 400 // Відомості Верховної Ради України . –

1997. – № 37. – Ст. 237. 35 

16. Про  забезпечення  прав  і  свобод громадян  та  правовий  режим на

тимчасово-окупованій  території  України:  Закон  України  від  14.01.2014  -

№1207- VII // Відомості Верховної Ради України . – 2014, № 26, ст.892.

17. Закон України від 15 липня 1999 р. № 966-ХІV «Про прожитковий

мінімум» // ВВР. – № 38. – Ст. 348.

18. Про  статус  народного  депутата  України:  Закон  України  від

17.11.1992 р. №2790 - XII // Відомості Верховної Ради України . – 2011, № 23,

ст.160.

19. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. №2146 – ІІХ // Відомості

Верховної Ради України . – 2017, № 38–39, ст.380

20. Про  запобігання  та  протидію  домашньому  насильству:  Закон

України  від  04.01.2018 року №2229 -  VIII //  Офіційний вісник України.  –

2018, № 6, ст. 245. 

21. Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 09.12.2015 року.

№ 3739 – VI // Відомості Верховної Ради України . – 2012, № 19–20, ст.173.

22. Про  безоплатну  правову  допомогу:  Закон  України  від  02.06.2011



року. №3460 – VI // Відомості Верховної Ради України . – 2016, № 27, ст.521.

23. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 р.

№ 1788-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 3. – Ст. 10. 

24. Про охорону праці: Закон України від 14.10.1992 р. № 2694-ХІ (у

ред. Закону України від 21.11.2002 р № 229-IV) // Відомості Верховної Ради

України. – 1992. – № 49. – Ст. 668; 2003. – № 2. – Ст. 10.

25. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV //

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 45. – Ст. 358. 

26. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 р. № 5067-

VI // Офіційний вісник України. – 2012. – № 63. – Ст. 2565. 

27. Положення про Державну службу зайнятості : затверджено Указом

Президента України від 16.01.2013 р. № 19/2013 // Офіційний вісник України.

– 2013. – № 5. – Ст. 153.

28. Положення  про  медико-соціальну  експертизу:  затв.  Постановою

Кабінету  Міністрів  України  від  03.12.2009  р.  № 1317 //  Офіційний вісник

України. – 2009. – № 95. – Ст. 3265.

29. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати:

Постанова Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 р.  № 100 //  Урядовий

кур’єр. – 1995. – № 27. 

Література Основна

30. Право  соціального  забезпечення  України  [Текст]  :  підручник  /

[Пилипенко П. Д. та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. П. Д. Пилипенка ;

Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Ін

Юре, 2014. – 476 с. 

31. Право  соціального  забезпечення  в  Україні  :  підручник  /  

Т.  А.  Занфірова,  М.  І.  Іншин,  С.  М.  Прилипко  та  ін.;  за  заг.  ред.  

Т. А. Занфірової,  С.  М. Прилипка,  О. М. Ярошенка. – 2-ге вид. перероб. і

доповн. – Х. : ФІНН, 2012. – 640 с. 

32. Право соціального забезпечення  в  Україні  [Текст]  :  підручник /  [

О. М. Ярошенко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук О. М. Ярошенка ; Нац. юрид.



ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 4-те вид., перероб. і допов. – Харків : Право,

2015. – 455 с. 

33. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за

заг. ред. П.Д. Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232 с. 

34. Актуальні  проблеми  теорії  трудового  права  та  права  соціального

забезпечення [Текст] : монографія / [Чанишева Г. І. та ін.] ; за заг. ред. д-ра

юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України Г. І.  40 Чанишевої ; Нац. ун-т

«Одес. юрид. акад.». – Одеса : Фенікс, 2015. – 328 с. 

35. Андріїв В. В. Правовідносини із загальнообов’язкового державного

соціального страхування: теоретичний аспект / В. В. Андріїв,                         О.

В. Москаленко, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. – Х.: ФІНН, 2011. – 280 с. 

36. Бойко  М.  Д.  Право  соціального  забезпечення  України:  навч.

посібник / М.Д. Бойко. – 4-е вид., доп. та перероб. – Київ: Атіка, 2007. – 400 с.

37. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навч. посіб. – 2-

ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 663 с. 

38. Вишновецька С. В. Право соціального забезпечення України [Текст]

: навч.-метод. посіб.  /  С. В. Вишновецька,  І.  В.  Новосельська ;  Міжрегіон.

акад. упр. персоналом. – К. : Вид. дім «Персонал», 2009. – 320 с. 

39. Гарасимів  Т. З.  Словник  термінів  до навчальних  курсів  «Трудове

право» та «Право соціального забезпечення України» [Текст] /                       Т.

З. Гарасимів. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2003. – 176 с. 

40. Гарасимів Т. З.  Принципи права соціального забезпечення України /

Т. З. Гарасимів. –Дрогобич: Відродження, 2002. – 128 с.

41. Зайчук Б. О. Система пенсійного забезпечення :  сьогодні і  завтра

[Текст]  :  коментар  застосування  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове

державне  пенсійне  страхування»  /  Б.  О.  Зайчук  [и  др.]  ;  Пенсійний  фонд

України. – К. : Формат, 2004. – 346 с. 

42. Кучма О. Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права

соціального забезпечення України [Текст] : монографія / О. Л. Кучма ; Київ.

нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – К. : [б. в.], 2013. – 202 с. 



43. Лавріненко О. В. Право соціального забезпечення України [Текст] :

курс лекцій: у 2-х ч. / О. В. Лавріненко. – Донецьк : Донецький юридичний

ін-т Луганського держ. ун-ту внутрішніх справ, 2007 . – Ч.1. – 450 с.; Ч.2. –

412 с.

44. Пенсійне  та  соціальне  забезпечення  військовослужбовців,  осіб

рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та членів їх сімей

[Текст] : [довідник] / [В. І. Маценко та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук Є. М.

Польського, канд. юрид. наук, доц. В. М. Комарницького ; Упр. МВС України

в Луган. обл., Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ :

РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2011. – 479 с. 

45. Понікаров  В.  Д.  Пенсійне  та  соціальне  забезпечення  [Текст]  :

підручник для студ. вищих навч. закл. / В. Д. Понікаров, М. М. Топоркова ;

Харківський національний економічний ун-т. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 400

с. 

46. Право соціального забезпечення в Україні [Текст] : підруч. для студ.

юрид.  спец.  вищ.  навч.  закл.  /  [М.  І.  Іншин  та  ін.  ;  за  заг.  ред.  

С. М. Прилипка, О. М. Ярошенка] ; Держ. НДІ МВС України. – Х. : ФІНН,

2009. – 433 с. 

47. Прилипко С. М. Проблеми теорії права соціального забезпечення /

С. М. Прилипко. –Х. : ПП «Берека-Нова», 2006. – 264 c. 

48. Синчук С. М. Правовідносини соціального забезпечення: суб’єкти,

зміст, об’єкти [Текст] : монографія / С. М. Синчук ; Львів. нац. ун- т ім. Івана

Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 421 с. 

49. Сирота І. М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник

студентів вищих навч. закладів / І. М. Сирота; МОНУ; Одеська національна

юридична академія. – 7-е вид., переробл. й доп. – Харків : Одіссей, 2007. –

408 с. 



Додаток А

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА 

ГАЛУЗЕВИХ ЮРИДИЧНИХ НАУК

ЗАЛІКОВА КНИЖКА № ______

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

НА ТЕМУ № 1

«ПОНЯТТЯ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЙОГО

МІСЦЕ В СИСТЕМІ ПРАВА УКРАЇНИ»

СТУДЕНТА ІV КУРСУ ЗАОЧНОЇ

ФОРМИ НАВЧАННЯ

ГРУПА № ____

ІВАНОВА ІВАНА ІВАНОВИЧА

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК:

КРЕМЕНЧУК 2018



Додаток Б
Зразок заяви

на виконання контрольної роботи з права соціального забезпечення на тему,

що самостійно вибрав студент

Завідувачеві кафедри галузевих 

юридичних наук факультету права і 

гуманітарних наук КрНУ імені 

Михайла Остроградського

студента 4-го курсу заочної форми 

навчання зі спеціальності «Право»

Ющенка Івана Івановича

З А Я В А

Прошу  затвердити  тему  контрольної  роботи  «Пенсії  за  віком»  та

призначити науковим керівником П. І. Петренка.

Дата Підпис



Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної

дисципліни «Право соціального забезпечення» для студентів заочної форми

навчання зі спеціальності 081 – «Право» 

Укладач старш. викл. Л.Є. Даценко

                

Відповідальний  за  випуск  зав.  кафедри  галузевих  юридичних  наук

В. Л. Скрипник 

Підп.  до  др.________________.  Формат  60х84  1/16.  Папір  тип.  Друк

ризографія.

Ум. друк. арк. ___. Наклад______прим. Зам. №__________. Безкоштовно.

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету

 імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20,  м. Кременчук, 39600


	Вступ

