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ВСТУП

«Трудове  право  та  право  соціального  забезпечення»  є  галузями

вітчизняного права, які  належать до сфери соціального права та стали базою

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  та  гідність,  недоторканність  та  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
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погіршення  матеріального  й  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. 

Трудове право України є однією із провідних галузей у системі права,

яке на сучасному етапі під впливом нових соціально-економічних відносин

перебуває  у  стадії  реформування.  У  нинішніх  умовах  роль  і  значення

трудового  права  невпинно  зростає,  так  як  це  обумовлено  низкою

економічних,  соціальних  факторів  (зміна  трудової  правосуб’єктності

державних  підприємств,  господарських  товариств,  розвиток  товарно-

грошових відносин, виникнення проблем зайнятості населення). 

Мета викладання  навчальної  дисципліни  «Трудове  право  та  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;  умінь

правильного  застосування  приписів  нормативно-правових  актів  щодо

відносин у сфері праці та відносин, тісно пов'язаних із трудовими. 

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;  уміння  аналізувати  норми  трудового  законодавства;  уміння
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правильно  користуватися  правовою  термінологією;  застосовування  норм

трудового  права  у  практичних  ситуаціях  у  роботі  з  кадровим  ресурсом,

профспілками, партнерами, державними органами.

Згідно  з  вимогами освітньо-професійної  програми студенти  повинні:

знати: 

– основні  положення  доктрини  та  джерел  права  соціального

забезпечення;

– основні положення Конституції України, Кодексу законів про працю

України,  рішень  Конституційного  Суду  України,  постанов  Пленумів

Верховного  Суду  України  з  питань  застосування  трудового  законодавства,

стан судової практики;

– предмет,  метод,  систему  і  принципи  трудового  права,  зміст  його

основних інститутів, сферу дії законодавства про працю;

– правові механізми регулювання і забезпечення трудових відносин;

– правовий статус суб'єктів трудових відносин;

– порядок розгляду трудових спорів;

– міжнародно-правові стандарти у сфері праці; 

– предмет, метод, систему та 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 визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

– точно розуміти зміст правової норми;

– правильно  застосовувати  нормативний  матеріал  до  конкретних

відносин;

– тлумачити чинне трудове законодавство;
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– надавати  проведеній  роботі  належної  форми  (письмове  рішення,

складання документа тощо);

– аналізувати  тенденції  юридичної  практики та  оцінювати їх  з  точки

зору відповідності законодавства;

– правильно  застосовувати  норми права  соціального забезпечення  до

конкретних правових відносин;

– складати правові документи з питань соціального захисту;

– аналізувати  тенденції  юридичної  практики  з  права  соціального

забезпечення;

– обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм права соціального

забезпечення на практиці. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Трудове право та

право  соціального  забезпечення»  не  ізольована  від  інших  юридичних

дисциплін.  Її  успішне  засвоєння  ґрунтується  на  знаннях,  отриманих

студентами під час опанування положень навчальних курсів «Теорія держави

і  права»,  «Конституційне  право»,  «Цивільне  право»,  «Адміністративне

право»,  «Кримінальне  право».  Водночас  вивчення  права  соціального

забезпечення та трудового права стане основою для опанування студентами

таких навчальних дисциплін, як «Основи охорони праці», «Сімейне право»,

«Житлове право», «Екологічне право». 

 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ,
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СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
Денна форма Заочна форма

усього у тому числі усього у тому числі
л п се

м
інд с.

р.
л п се

м
інд с.

р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Змістовий модуль 1
Тема 1. Поняття 
трудового права, 
предмет, метод, система
і функції трудового 
права. Джерела 
трудового права

12 2 - 2 - 8 11,5 1 - 0,5 - 10

Тема 2. Принципи 
трудового права. 
Трудові 
правовідносини. 
Суб'єкти трудового 
права

12 2 - 2 - 8 11,5 1 - 0,5 - 10

Тема 3. Правове 
регулювання зайнятості
та працевлаштування

12 2 - 2 - 8 11,5 1 - 0,5 - 10

Тема 4. Соціальний 
діалог. Угоди з 
соціально-економічних 
питань та колективні 
договори

12 2 - 2 - 8 11,5 1 - 0,5 - 10

Тема 5. Міжнародне 
трудове право

12 2 - 2 - 8 11 1 - - - 10

Разом за змістовим 
модулем 1

60 10 - 10 - 70 57 5 - 2 - 50

Змістовий модуль 2

Тема 6. Поняття 
трудового договору. 
Порядок укладення 
трудового договору. 
Зміна умов трудового 
договору. Припинення 
трудового договору

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 7. Робочий час і 
час відпочинку. Оплата 
праці. Гарантійні і 

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11
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компенсаційні виплати
Тема 8. Правове 
забезпечення 
дисципліни праці. 
Матеріальна 
відповідальність сторін 
трудового договору

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 9. Охорона праці. 
Особливості правого 
регулювання праці 
окремих категорій осіб

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 10. Трудові спори.
Нагляд і контроль за 
додержанням 
законодавства про 
працю

12 2 - 2 - 8 12 1 - - - 11

Разом за змістовим 
модулем 2

60 10 - 10 - 40 62 5 - 2 - 55

Змістовий модуль 3
Тема 11. Загальні 
засади соціального 
забезпечення та історія 
його становлення

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 12. Джерела та 
принципи права 
соціального 
забезпечення

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 13. 
Правовідносини із 
соціального 
забезпечення

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 14. Соціальні 
ризики

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 15. Державні 
соціальні стандарти та 
нормативи соціального 
забезпечення

12 2 - 2 - 8 12 1 - - - 11

Разом за змістовим 
модулем 3

60 10 - 10 - 40 62 5 - 2 - 55

Змістовий модуль 4

Тема 16. Загальні 
засади 
загальнообов’язкового 
державного пенсійного 
страхування

12 2 - 2 - 8 12,5 1 - 0,5 - 11

Тема 17. Загальні умови 12 2 - 2 - 8 11,5 - - 0,5 - 11
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призначення пенсій у 
накопичувальній та 
недержавній пенсійних 
системах
Тема 18. Матеріальне 
забезпечення та 
соціальні послуги по 
загальнообов’язковому 
державному 
соціальному 
страхуванню

12 2 - 2 - 8 11,5 - - 0,5 - 11

Тема 19. Державні 
соціальні допомоги

12 2 - 2 - 8 11,5 - - 0,5 - 11

Тема 20. Соціальні 
послуги соціальне 
обслуговування і 
соціальні пільги

12 2 - 2 - 8 12 - - - - 12

Разом за змістовим 
модулем 4

60 10 - 10 - 40 59 1 - 2 - 56

Усього годин: 240 40 - 40 - 160 240 16 - 8 - 216

2 ПЕРЕЛІК СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Змістовий модуль 1

Семінарське заняття № 1
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Тема. Поняття трудового права, предмет, метод, система і функції

трудового права. Джерела трудового права

Мета: визначити  предмет регулювання трудового права, особливості

джерел трудового права,встановити яке місце займає трудове право в системі

права України.

Питання для обговорення

1. Трудове право України як самостійна галузь права, її співвідношення

з суміжними галузями права. 

2. Предмет трудового права. 

3. Класифікація відносин, що складають предмет трудового права. 

4. Метод трудового права та його особливості. 

5. Функції трудового права. 

6. Система трудового права як галузі права і науки. 

7. Співвідношення  системи  трудового  права  та  системи  трудового

законодавства. 

8. Поняття та види джерел трудового права і форми їх вираження.

9. Конституція України як основне джерело трудового права. 

10. Міжнародні  договори про працю,  конвенції,  рекомендації  МОП у

галузі праці, їх співвідношення з законодавством України. 

11. Кодекс законів про працю України. 

12. Закони та підзаконні нормативно-правові акти як джерела трудового

права.

Короткі теоретичні відомості

Основою предмета «Трудове право» є відносини,  що існують на базі

праці, яка характеризується певними ознаками:

 ‒ трудове право регулює відносини із праці, що має суспільну форму.

Не  регулюється  трудовим  законодавством  праця  у  власному

домогосподарстві, оскільки вона не породжує правових відносин;
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 ‒ трудове право регулює відносини, що функціонують на основі вільної

праці, відсутній примус у будь-якому вигляді. Тому не регулюються нормами

трудового  права  відносини,  що  виникають  із  відбування  покарання,

встановленого вироком суду;

 ‒ трудове  право  регулює  відносини  найманої  праці.  Наймана  праця

означає  те,  що  вона  здійснюється  особою,  яка  не  є  власником  майна

підприємства;

 ‒ трудове  право  регулює  відносини,  що  виникають  на  основі

колективної праці;

 ‒ трудове  право  регулює  відносини  з  організації  праці.  Кожен  із

працівників виконує трудову функцію та їх діяльність має бути узгодженою;

 ‒ трудове право регулює відносини із «живої праці». Ним регулюється

весь процес праці, а не тільки її результат;

 ‒ трудове  право  регулює  відносини  з  утилітарної  праці,  яка

виконується на результат,що має реалізуватися. Праця оплачується, працівник

регулярно отримує заробітну плату, визначену за встановленими нормами і

розцінками.

Метод трудового права  – це  сукупність засобів,  прийомів,  способів

юридичного впливу на поведінку учасників відносин у сфері праці.

Під  функціями  трудового  права слід  розуміти  основні  напрями

правового  впливу  на  суб’єктів  відносин  у  сфері  праці  для  забезпечення

призначення трудового права і законодавства.

Трудове  право,  крім  загально  правових  функцій –  регулятивної  і

охоронної, виконує захисну, економічну (або виробничу) і соціальну функцій.

Система трудового права – це об’єктивно необхідне поєднання норм

трудового права з їх одночасним внутрішнім розподілом на взаємопов’язані

та взаємодіючі правові інститути, що відображають реально існуючу систему

відносин  з  участі  у  суспільній  праці,  а  також пов’язані  з  нею наглядово-

контрольні й процесуальні відносини. 
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Джерела трудового права  це зовнішні форми вираження правових‒

норм, за допомогою яких забезпечується правове регулювання трудових та

тісно пов’язаних з ними суспільних відносин на підприємствах, установах,

організаціях чи у фізичних осіб, що використовують найману працю.

Ознаки  джерел  трудового  права  ‒ формальна  визначеність,

загальнообов’язковість, загальновідомість, внутрішня структурованість. 

         Джерела трудового права можна класифікувати: 

– за юридичною силою (закони та підзаконні акти);

– за сферою дії (централізовані та локальні); 

– за національною належністю (міжнародні і національні);

– за формою акта (закони, постанови, укази, положення, інструкції та

ін.); 

– за  правотворчим  органом  (Верховна  Рада  України,  Президент

України,  Кабінет  Міністрів  України,  міністерства  та  відомства,  органи

місцевого самоврядування ); 

– за  видом  суспільних  відносин,  які  вони  регулюють  (трудові

відносини,  відносини  щодо  зайнятості  та  працевлаштування,  відносини

розгляду трудових спорів тощо) та за іншими підставами.

Завдання до теми

Задача 1

До батьків  приїхали на свято п’ятеро їхніх дітей і  за  столом почали

з’ясовувати  на  кого  з  них  поширюється  трудове  законодавство.  Батько  –

механік  електростанції,  мати  –  працює  в  колективному

сільськогосподарському  підприємстві,  син  Олександр  –  капітан  річкового

пароплава,  донька  Марія  –  працює  продавцем  в  торговій  палатці  свого

чоловіка,  донька Катерина  –  вільний художник і  продає  свої  картини,  син

Володимир  –  військовослужбовець,  а  син  Іван  –  фермер,  його  жінка  –

домогосподарка.

На  кого  із  перелічених  осіб  поширюється  трудове  законодавство?

Аргументуйте відповідь.
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Задача 2

Бригадир Карпів уклав із виробничим кооперативом договір,  за яким

його бригада зобов’язувалася відремонтувати токарний станок і вентиляцію

цеху. Вартість роботи оцінена у 8 000 грн. Строк виконання — один місяць.

Після  закінчення  роботи  кооператив  відмовився  оплатити  всю  суму,

посилаючись на низьку якість ремонту. Карпів звернувся до суду. 

Яким законодавством повинен керуватися суд, вирішуючи цей спір?

Задача 1 

Збори  учасників  товариства  з  обмеженою відповідальністю,  створеного  за

участю  іноземного  інвестора,  затвердили  Положення  про  персонал

товариства, в якому передбачили: 

– учасники товариства зобов’язані працювати в товаристві;

– зайняття  відповідної  посади  учасником  товариства  обумовлюється

контрактом з генеральним директором товариства;

– робочий час учасників товариства не регламентується, а визначається

необхідністю отримання товариством прибутків;

– учасники товариства, крім отримання дивідендів, одержують за свою

працю заробітну плату;

– праця  найманих  працівників  регулюється  трудовим  законодавством

України.

Проаналізуйте  названі  вище  позиції  з  приводу  їхньої  відповідності

чинному законодавству, у тому числі трудовому.

Чи є зазначене положення джерелом трудового права?

Задача 3 

Романенко,  якого  було  звільнено  з  посади  за  систематичне

невиконання  без  поважних  причин  обов’язків,  покладених  на  нього

трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п.

З ст. 40 КЗпП України), звернувся до суду з позовом про поновлення на

роботі. 
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Суд відмовив  у  поновленні  на  роботі  на  тій  підставі,  що  позивач

дійсно  систематично  порушував  трудову  дисципліну,  і  за  перше

порушення  йому  було  оголошено  догану.  У  своєму  рішенні  суд,

встановлюючи факт систематичного порушення, посилався на п. 22 і п. 23

постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 р. № 9

«Про практику розгляду судами трудових спорів».

Чи може суд посилатися на зазначену постанову? Яка правова природа

таких  постанов?  Чи  є  постанови  Пленуму  Верховного  Суду  України

джерелами трудового права України?

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте трудове право,як самостійну галузь права.

2. Які суспільні відносини складають предмет трудового прав?

3. У чому полягають особливості методу трудового права?

4. Які функції виконує трудове право і у чому вони знаходять прояв?

5. Як трудове право взаємодіє із суміжними галузями права?

6. Що таке система трудового права та яка її структура?

7. Чи  можна  Закон  України  «Про  державний  бюджет»  вважати

джерелом трудового права? А Закон України «Про зайнятість населення»?

8. Чи  належать  до  джерел  трудового  права  затверджувані  на

підприємствах графіки відпусток? А посадові інструкції?

9. Чи є, на вашу думку, джерелом трудового права постанови Пленуму

Верховного Суду України?

10. Назвіть  статті  Конституції  України,  які  визначають  засади

регулювання трудових відносин у нашій державі.

11. Що  таке  акти  соціального  партнерства,  їх  види  та  чи  є  вони

джерелами трудового права?

12. У  чому  полягає  єдність  і  диференціація  правового  регулювання

праці та за якими підставами вона проводиться?

Питання для самостійного опрацювання

1. Поняття праці та її роль у житті суспільства.
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2. Основні  права  людини  у  сфері  праці:  міжнародні  стандарти  і

законодавство України.

3. Поняття  і зміст права на працю.

4. Значення  рішень  Конституційного  Суду  України  та  судових

роз’яснень Пленуму Верховного Суду України.
5. Акти соціального партнерства: угоди і колективні договори.
6. Локальні нормативно-правові акти:  поняття, види, особливості.
7. Сфера  дії  норм  трудового  права.  Дія  нормативних  актів  у  часі,

просторі та за колом осіб.
8. Єдність і диференціація правового регулювання праці.

Література: [1; 22; 25; 26].

Семінарське заняття № 2

Тема.  Принципи  трудового  права.  Трудові  правовідносини.

Суб'єкти трудового права

Мета: визначити  принципи  трудового  права,  поняття  трудових

правовідносин, їх склад та види, суб’єкти трудового права.

Питання для обговорення

1. Поняття принципів трудового права.
2. Поняття і значення принципів правового регулювання праці.
3. Основні принципи окремих інститутів трудового права.
4. Принципи окремих інститутів трудового права.
5. Поняття й ознаки трудових правовідносин.
6. Сторони і зміст трудових правовідносин.
7. Підстави вивчення, зміни та припинення трудових правовідносин.
8. Поняття суб’єктів трудового права. Їх класифікація.
9. Трудова  правосуб’єктивність  працівника:  виникнення,  зміст  і

припинення, випадки обмеження.
10. Роботодавець, як суб’єкт трудових правовідносин: ознаки трудової

провосуб’єктивності роботодавця.

Короткі теоретичні відомості

Принципи трудового права – це загальновизнані вихідні положення,

що визначають його сутність, зумовлюють єдність правового регулювання та

закономірності розвитку трудового права.
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Основні принципи трудового права:

– принцип забезпечення права на працю;
– принцип свободи праці і свободи трудового договору;
– принцип заборони примусової праці;
– принцип стабільності трудового договору;
– принцип  рівності  у  трудових  правах  та  заборони  дискримінації  у

сфері праці; 
– принцип свободи об'єднання.  

Трудові  правовідносини  – це  двосторонній  правовий  зв’язок  між

працівником та роботодавцем, що виникає на підставі трудового договору, і

зміст якого полягає у сукупності прав і обов’язків із виконання працівником

за винагороду роботи за певною професією.

Трудовим правовідносинам притаманні загальні ознаки:

– сторони  правовідносин  завжди  мають  суб’єктивні  права  і  несуть

юридичні обов’язки;

– правовідносини завжди являють собою двосторонній зв’язок;

– правовідносини є суспільними відношеннями, де права та обов’язки

сторін забезпеченні можливостями державного примусу;

– правовідносини виступають як конкретний правовий зв’язок.

Специфічними ознаками трудових правовідносин є те, що:

– вони виникають тільки з початком роботи за трудовим договором;

– вони не є індивідуальними, їх суб’єктами є працівник і роботодавець;

– юридичним змістом є сукупність прав та обов’язків суб’єктів;

– робота  за  трудовими  правовідносинами  виконується  працівником

особисто і він не вправі передоручати її іншому;

– робота  виконується  за  певною  професією,  спеціальністю,

кваліфікацією, посадою;

– працівник  підпорядковується  правилам  внутрішнього  трудового

розпорядку;

– оплата  праці провадиться на підставах,  визначених законодавством,

локальним регулюванням і договором сторін.
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Сторонами  (суб’єктами) трудових  правовідносин  є  працівник  та

роботодавець.

Найманий  працівник –  це  фізична  особа,  що  працює  за  трудовим

договором  на  підприємстві,  установі,  організації,  у  їх  об’єднаннях,  або  у

фізичних  осіб,  які  використовують  найману  працю,  тобто  ці  особи  не

залучені у відносини власності. Вони виконують роботу за певну винагороду.

Роботодавець – юридична особа (підприємство, установа, організація)

або  фізична  особа,  яка  в  межах  трудових  відносин  використовує  працю

фізичних осіб.

Завдання до теми

Задача 1

Іванов  працював  у  роботодавця   фізичної  особи  (суб’єкта‒

підприємницької  діяльності),  який  використовує  найману  працю.  Коли

після  закінчення  роботи  Іванов  звернувся  до  роботодавця  з  проханням

внести запис у трудову книжку про зазначений період роботи, той відмовив

у  цьому,  посилаючись  на  те,  що  трудові  книжки  ведуться  тільки  на

працівників, які працюють на підприємствах, в установах, організаціях. У

нього  немає  бланків  трудових  книжок,  він  не  знає,  як  правильно  їх

оформляти.

Іванов звернувся до юридичної  консультації  із  запитанням,  хто має

зробити  такий  запис  у  трудовій  книжці  та  завізувати  його.  Дайте

мотивовану відповідь.

Задача 2

Бригадир  Воронов  від  імені  бригади  уклав  угоду  із  селянським

господарством про те,  що бригада зобов’язується відремонтувати токарний

верстат, обладнання насосної станції, а також вентиляцію в клубі. Вся робота

оцінена  в  5000  грн.  Угоду  підписали  бригадир  і  голова  селянського

господарства.

Які  відносини  виникли  між  бригадиром  Вороновим  та  головою

селянського господарства?
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Контрольні питання

1. Чи  потребують  принципи  трудового  права  свого  юридичного

закріплення у нормах Кодексу законів про працю України?
2. Яке значення мають принципи у правовому регулюванні?
3. Віднайдіть у наведеному переліку найбільш правильне визначення,

що  характеризує  одного  з  головних  суб’єктів  трудових  правовідносин:

власник, уповноважений ним орган; роботодавець; фізична особа, юридична

особа, працедавець. Обґрунтуйте відповідь.
4. Чи  можна  вважати,  що всі  суб’єкти  трудового права  є  суб’єктами

трудових відносин? А правовідносин?
5. Уважно проаналізуйте зміст ст. 3 КЗпП України. Спробуйте віднайти

принаймні  два  варіанти  її  тлумачення  щодо  сфери  дії  трудового  права.

Наведіть їх.
Питання для самостійного опрацювання

1. Реалізація  принципів  правового  регулювання  праці  в  нормах

трудового законодавства.
2. Реалізація  принципів  трудового  права  в  актах  договірного

регулювання трудових відносин.

3. Поняття і види трудових колективів, їх правовий статус.

4. Повноваження  трудових  колективів,  їх  класифікація.  Органи

трудового колективу: порядок утворення, повноваження.

5. Право працівників на об’єднання у профспілки. Функції профспілок,

права і обов’язки профспілок. Гарантії прав профспілок.

Література: [2; 3; 5; 11; 17; 32].

Семінарське заняття № 3

Тема. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування

Мета: формування  знань,  умінь,  навичок,  застосування  щодо

зайнятості населення.

Питання для обговорення

1. Поняття зайнятості та її види.
2. Державна політика у сфері зайнятості.

20



3. Порядок реєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу

та безробітних.
4. Порядок працевлаштування окремих категорій громадян.
5. Правовий статус безробітного.
6. Органи, що здійснюють працевлаштування їх правовий статус.

Короткі теоретичні відомості

Безробітний –  особа віком від 15 до 70 років,  яка через  відсутність

роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як

джерела існування, готова та здатна приступити до роботи.

Зайнятість  –  це  не  заборонена  законодавством  діяльність  осіб,

пов’язана  із  задоволенням  їх  особистих  та  суспільних  потреб  з  метою

одержання доходу (заробітної плати) у грошовій  або іншій формі, а також

діяльність  членів  однієї  сім’ї,  які  здійснюють  господарську  діяльність  або

працюють у суб’єктів господарювання,  заснованих на їх  власності,  у  тому

числі безоплатно.

Статус безробітного може набувати:

1. Особа працездатного віку до призначення пенсії.
2. Інвалід,  який  не  досяг  встановленого  ст.  26  ЗУ  «Про

загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»  пенсійного  віку  та

отримує пенсію по інвалідності або соціальну допомогу.
3. Особа,  молодша 16-річного віку, яка працювала  і  була звільнена у

зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.
Статус безробітного надається за особистою заявою у разі відсутності

підходящої  роботи  з  першого  дня  реєстрації  у  територіальних  органах

Державної  служби  зайнятості,  незалежно  від  зареєстрованого  місця

проживання чи місця перебування.
Підходящою для безробітного вважається робота що відповідає освіті,

професії  (спеціальності),  кваліфікації  особи  з  урахування  доступності

транспортного  обслуговування,  встановленої  рішенням  місцевої  державної

адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. 

Завдання до теми

Задача 1
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У  районному  центрі  зайнятості,  звільненому  за  скороченням

чисельності  штату  працівників  (п.  1  ст.  40  КЗпП  України)  провізору

фармацевтичної  промисловості  Остапчуку  запропонували  достроково

перейти на пенсію за віком, оскільки у нього 35 років страхового стажу.

Він  від  цієї  пропозиції  відмовився,  просив  зареєструвати  його  як

безробітного і виплачувати йому допомогу по безробіттю.

Чи правомірна пропозиція центру зайнятості? Чи має право Остапчук

на реєстрацію та виплату допомоги?

Задача 2

Після  закінчення  вищого  навчального  закладу,  в  якому  Трошин

навчався  на  денному  відділенні  на  контрактній  основі,  він  не  зміг

самостійно  знайти  роботу.  Трошин  звернувся  до  служби  зайнятості  за

допомогою у працевлаштуванні за набутою спеціальністю.

За  яких  умов  Трошин  набуде  статусу  безробітного?  Чи  буде

надаватися йому допомога по безробіттю?

Контрольні питання

1. Наведіть визначення поняття зайнятості населення. Кого відносять до

зайнятого населення?

2. Які напрями державної політики у сфері зайнятості населення діють

в Україні?

3. Які  органи  в  Україні  здійснюють  політику  в  галузі  зайнятості  і

працевлаштування?

4. Які заходи щодо сприяння зайнятості населення передбачені чинним

законодавством?

5. Як здійснюється організація громадських та інших робіт тимчасового

характеру?

6. Як  здійснюється  діяльність  суб’єктів  господарювання,  які  надають

послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та за кордоном?

7. Кого  законодавство  визнає  безробітним?  Коли  надається  статус

безробітного?
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Питання для самостійного опрацювання:

1. Що таке підходяща робота?

2. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття.

3. Яку відповідальність за невиконання законодавства у сфер зайнятості

населення встановлено в Україні?

Література: [6; 7; 38; 44, с. 112 123].‒

Семінарське заняття № 4

Тема. Соціальний діалог. Угоди з соціально-економічних питань та

колективні договори

Мета: формування знань,  умінь,  навичок застосування законодавства

щодо укладення колективних договорів та угод.

Питання для обговорення

1. Поняття, сторони соціального діалогу.

2. Поняття і види угод із соціально-економічних питань. Зміст угод із

соціально – економічних питань.

3. Порядок укладення, зміни угод і контроль за їх виконанням.

4. Поняття  і  зміст  колективного  договору.  Сфера  укладення

колективних договорів. Сторони колективного договору.

5. Порядок  укладення  колективного договору, його реєстрація.  Строк

чинності  колективного  договору.  Контроль  за  виконанням  колективного

договору.

Короткі теоретичні відомості

Колективний договір –  це угода,  котра  укладається  для узгодження

інтересів на підприємстві, установі, організації незалежно від форм власності

і  господарювання,  що  використовують  найману  працю  і  мають  права

юридичної особи, між власником або уповноваженим ним органом (особою),

з одного боку, і виборчими органами первинних профспілкових організацій, а

в разі їх відсутності – представниками, вільно обраними на загальних зборах

найманих працівників  або  уповноваженими ними органів  –  з  другого,  яка
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містить  зобов’язання  сторін  щодо  врегулювання  трудових,  виробничих  та

інших  соціально  –  економічних  відносин  і  нормативні  положення,  які

встановлюють  умови  праці,  режими  робочого  часу  та  часу  відпочинку, а

також  додаткові  порівняно  із  законодавством  трудові,  соціально-побутові

пільги для працівників.

Положення  колективного  договору  поширюється  на  всіх  працівників

незалежно  від  того,  чи  є  вони  членами  професійної  спілки,  і  вони  є

обов’язковими  як  для  роботодавця,  так  і  для  працівників  підприємств,

установ, організацій.

Усі умови колективного договору поділяються на:

– інформаційні;

– зобов’язальні;

– нормативні;

– ті,  що  встановлюють  відповідальність  за  невиконання  умов

колективного договору.

Будь-яка  із  сторін  не  раніш як  за  3  місяці  до  закінчення  строку  дії

колективного договору, або у строки, визначені цими документами, письмово

повідомляє інші сторони про початок переговорів. Друга сторона протягом 7

днів  повинна розпочати  переговори.  Для  ведення  переговорів  і  підготовки

проекту колективного договору утворюється робоча комісія з представників

сторін. Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і

виноситься  на  розгляд  загальних  зборів  трудовим  колективом.  Після

схвалення  проекту  трудового  колективу  він  підписується  сторонами  не

пізніше як через 5 днів з моменту схвалення.

Контроль  за  виконанням  колективного  договору  проводиться

безпосередньо сторонами, що їх уклали. 

Завдання до теми

          Задача 1

У результаті  перевірок,  що проводились органами прокуратури,  було

виявлено, що у багатьох організаціях колективні договори або не укладалися
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через  відмову власників  чи  уповноважених ними органів  їх  укладати,  або

мали формальний характер.

У деяких колективних договорах  передбачалася можливість власника

або  уповноваженого  ним  органу  направляти  працівників  у  довгострокові

відпустки без збереження заробітної плати на період призупинення роботи у

зв’язку з відсутністю сировини або тимчасовою затовареністю продукцією.

Чи  обов’язкове  укладення  колективного  договору  власником  або

уповноваженим ним органом? У чому полягають особливості  колективно-

договірного регулювання? Чи законне включення до колективного договору

вказаної умови?

Задача 2

При  укладенні  колективного  договору  у  ТОВ  «Кишеня»  власник

запропонував профспілковій організації внести до нього такі положення:

– усі працівники при прийнятті на роботу мають проходити попередній

медичний огляд;

– заробітна  плата  буде  виплачуватися  один  раз  на  місяць  16 числа

кожного місяця;

– робоча  зміна  триватиме  8  годин,  а  переробки  компенсуватимуться

премією або додатковою відпусткою;

– працівники, які порушили трудову дисципліну, будуть притягатися до

відповідальності у вигляді штрафу;

– за  прогул  без  поважних  причин  працівникам  буде  скорочуватися

щорічна відпустка на кількість днів прогулу.

Голова  профспілкового  комітету  звернувся  до  юрисконсульта  з

проханням пояснити, наскільки ці пропозиції відповідають вимогам чинного

законодавства України. 

Висловите свою думку щодо цього.

Контрольні питання

1. Хто є сторонами колективного договору в акціонерному товаристві?
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2. Чи може стороння юридична особа бути представником роботодавця

під  час  проведення  переговорів  з  укладення  колективного  договору(ст.  12

КЗпП України)?

3. Чи укладається колективний договір у фермерському господарстві? А

в кооперативі?А у міністерстві? А з роботодавцями –  фізичними особами?

4. Скільки найманих працівників має працювати у роботодавця, що б з

ним можна було укласти колективний договір? Чи укладається колективний

договір, якщо у роботодавця працює один працівник?

5. Якщо  працівник  влаштувався  на  роботу  після  укладення

колективного договору, то чи поширюються положення останнього на цього

працівника?

Питання для самостійного опрацювання

1. Відповідальність за порушення угод із соціально-економічних питань

і колективних договорів.

2. Право роботодавців на свободу об’єднання: міжнародні стандарти та

законодавство України.

Література: [6; 12; 16; 30; 39, с. 214 228].‒

Семінарське заняття № 5

Тема. Міжнародне трудове право

Мета: формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  норм

міжнародного трудового права. 

Питання для обговорення

1. Поняття міжнародного трудового права,  історичні передумови його

становлення і розвитку.

2. Суб’єкти міжнародного трудового права та особливості їх правового

статусу (ООН і МОП).

3. Джерела міжнародного трудового права.

Короткі теоретичні відомості
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Відповідно до статті 9 Конституції України чинні міжнародні договори,

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною

національного законодавства України.

Міжнародно-правове  регулювання  праці –  це  встановлена

міжнародними договорами  (актами)  система  стандартів  щодо регулювання

праці, яку держави, що приєднались до відповідного міжнародного договору

(ратифікували  його)  використовують  у  національному  трудовому

законодавстві.

Міжнародна  організація  праці (МОП)  –  це  спеціалізована

міжнародна установа, заснована з метою міжнародного співробітництва для

забезпечення  тривалого  миру  та  ліквідації  соціальної  несправедливості

шляхом поліпшення  умов  праці.  Її  створено  28  червня  1991  року  під  час

проведення Паризької мирної конференції в рамках Версальського мирного

договору разом із Лігою Націй. МОП стала першим спеціалізованим органом

ООН, членом якої Україна є з 30 квітня 1954 року. Нині її членами є близько

180 держав.

Основними напрямами діяльності міжнародної організації праці є:

– розроблення і прийняття конвенцій і рекомендацій у сфері праці;

– надання технічної  допомоги країнам,  у тому числі  і  у  створенні  їх

національного трудового законодавства;

– навчання і освіта з питань, віднесених до її компетенції.

Завдання до теми

Задача 1

Керівник управління райдержадміністрації звернувся до юрисконсульта

з  питанням  про  правомірність  залучення  його  до  роботи  у  вихідні  дні

відповідно  до  статті  50  Закону  України  «Про  державну  службу».  Він

зазначив,  що  на  його  думку  порушується  Конвенція  МОП  №  29  про

примусову  чи  обов’язкову   працю  та   Конвенція  МОП  №  111  про

дискримінацію  в  галузі  праці  і  занять.  Яку  відповідь  повинен  надати

юрисконсульт?
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Задача № 2

Панов звернувся до суду із заявою про стягнення підвищеної оплати за

кожний час надурочної роботи. У заяві він зазначив, що Конвенція МОП №

47 про скорочення  робочого часу до сорока годин на тиждень ратифікована

09.06.1956 року , а він з 1980 по 1993 рік на підставі діючого законодавства

працював 41 годину на тиждень. Яке рішення повинен прийняти суд?

Контрольні питання

1. Дайте поняття і назвіть суб’єкти  міжнародного регулювання праці.

2. Охарактеризуйте основні джерела міжнародного регулювання праці.

3. Охарактеризуйте  значення  конвенції  і  рекомендацій  Міжнародної

організації праці.

Питання для самостійного опрацювання

1. Європейські  регіональні  стандарти  праці  (акти  Ради  Європи  і

Європейського Союзу).

2. Двосторонні  договори України про працевлаштування і  соціальний

захист працівників.

3. Трудові  права  громадян  України  за  кордоном  та  трудові  права

іноземців в Україні.

Література: [3; 4; 8; 18; 23].

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття № 6

Тема.  Поняття трудового договору. Порядок укладення трудового

договору. Зміна умов трудового договору. Припинення трудового договору

Мета: формування знань, умінь, навичок застосування норм трудового

законодавства щодо трудового договору, його видів, умов, форми та порядку

укладання. 

Питання для обговорення
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1. Поняття  і  значення  трудового  договору.  Відмінність  трудового

договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею.

2. Сторони трудового договору.

3. Зміст, форма, строк трудового договору.

4. Порядок укладення трудового договору.

5. Види трудового договору.

6. Правове регулювання ведення трудових книжок.

7. Поняття та види переведень на іншу роботу. Порядок переведення на

іншу роботу.

8. Переміщення  на  іншу  робоче  місце  і  його  відмінність  від

переведення.

9. Зміна істотних умов праці.

10. Загальна  характеристика  підстав  припинення  трудових

правовідносин, їх класифікація.

11. Поняття, підстави і порядок відсторонення від припинення трудових

правовідносин.

Короткі теоретичні відомості

Центральне  місце  в  механізмі  індивідуального  договірного

регулювання  умов  праці  посідає  трудовий  договір,  він  забезпечує

раціональну й ефективну реалізацію найважливіших соціально-економічних

прав громадян.

Трудовий  договір  має  як  економічне,  так  і  юридичне  значення.

Економічне  полягає  у  забезпеченні  потреб  його  сторін  –  працівника  та

роботодавця. Юридичне значення:

– він є найважливішим інститутом трудового права;

– він є важливою гарантією таких взаємопов’язаних трудових прав, як

право  на  працю,  право  на  обрання  виду  зайнятості  і  виключного  права

громадянина на розпорядження своїми здібностями до праці;

– він  є  умовою  для  застосування  до  працівника  трудового

законодавства;
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– він  є  підставою  виникнення  трудових  правовідносин  і  створює

юридичну базу для їх функціонування.

Трудовий договір – це угода між працівником і роботодавцем, за якою

працівник  зобов’язується   виконувати  роботу,  визначену  цією  угодою,  з

підпорядкування  внутрішньому  трудовому  розпорядку,  а  роботодавець

зобов’язується  виплачувати зарплату і забезпечувати умови праці, необхідні

для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним

договором і угодою сторін.

Працівником не може бути особа молодше 16 років.  Як виняток за

згодою одного із батьків, або особи, що його замінює , можуть прийматись

особи, які досягли 15 років. 

Роботодавцем – стороною трудового договору може бути як юридична,

так і фізична особа. Фізичні особи – роботодавці поділяються на:

– фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності  без створення

юридичних  осіб з правом найму працівників;

– фізичні  особи,  які  використовують  найману  працю,  пов’язану  з

наданням особистих послуг(кухарі, няньки, водії тощо).

Змістом  трудового  договору є  сукупність  умов,  що  встановлюють

взаємні права та обов’язки його сторін. Умови, встановлені угодою сторін,

поділяються на основні (необхідні) та додаткові (факультативні).

Трудова  функція є  угодою  сторін  трудового  договору  щодо  роду

роботи, яку зобов’язується виконувати працівник. Вона визначається шляхом

встановлення у трудовому договорі професії,  спеціальності,  кваліфікації  та

посади. 

Професія – це рід трудової діяльності людини, яка володіє комплексом

спеціальних  знань,  практичних  навичок,  одержаних   шляхом  спеціальної

освіти, навчання чи досвіду. 

Спеціальність – сукупність набутих шляхом спеціальної підготовки та

досвіду  роботи  знань,  набутих  шляхом  спеціальної  підготовки  та  досвіду
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роботи  знань,  умінь  і  навичок,  необхідних  для  виконання  певного  виду

трудової діяльності в межах даної професії.

Кваліфікація –  рівень  підготовленості,  майстерності,  ступінь

готовності  до  виконання  праці  за  певною  спеціальністю  чи  посадою,  що

визначається розрядом, класом  чи іншими атестаційними категоріями.

Посада – службове становище працівника, зумовлене колом його прав і

обов’язків  та характером відповідальності.

Трудова  книжка є  основним  документом  про  трудову  діяльність

працівника.

Переведенням на  іншу  роботу  вважається  доручення  працівникові

роботи,  що  не  відповідає  спеціальності,  класифікації,  посаді,  обумовленій

трудовим договором.

Примусова праця   це робота або служба, що вимагається від будь-‒

якої  особи  під  загрозою  якогось  покарання,  для  котрої  ця  особа  не

запропонувала добровільно своїх послуг.

Припинення  трудового  договору –  це  закінчення  дії  трудових

правовідносин  працівника  з  роботодавцем  у  всіх  випадках,  передбачених

законодавством про працю.

Розірвання  трудового  договору означає  припинення  трудових

правовідносин  одностороннім  волевиявленням  (чи  роботодавця,  чи

працівника, чи осіб, які не є стороною трудового договору).

Відсторонення  тимчасове недопущення працівника до виконуваної‒

роботи  у  випадках,  встановлених  законодавством,  із  збереженням  місця

роботи і, як правило, без збереження зарплати.

Завдання до теми

Задача 1

За поданою заявою і долученими документами 5 січня було видано

наказ про прийняття Сергієнка на роботу з 19 січня. 10 січня він звернувся

до відділу кадрів про повернення йому трудової книжки, оскільки знайшов

іншу  роботу.  Йому  відмовили,  пояснивши,  що  роботодавця  потрібно
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попередити  про  звільнення  за  два  тижні.  Оскільки  19  січня  Сергієнко

роботи  не  розпочав,  було  видано  наказ  про  його  звільнення  за  прогул.

Сергієнко звернувся з позовом до суду про зміну формулювання причини

звільнення. Вирішіть справу.

Задача 2

Приймаючи  Михайлова  на  роботу  зав.  складом,  роботодавець

попросив надати такі документи: 1) паспорт; 2) трудову книжку; 3) диплом

про  закінчення  ВНЗ;  4)  характеристику  з  місця  роботи;  5)  довідку  про

забезпечення  Михайлова  та  його  сім’ї  житлом;  6)  довідку  про  стан

здоров’я; 7) ідентифікаційний номер.

Чи  правомірна  дана  вимога  роботодавця?  Які  документи  є

обов’язковими  при  прийнятті  на  роботу,  а  які  можуть  надаватися  за

бажанням працівника?

Задача 3

Савченко  прохворіла  4  місяці  й  3  дні.  Директор  супермаркету

звільнив її за ч. 5 ст. 40 КЗпП України. У позовній заяві про поновлення

на роботі Савченко повідомила, що вона – єдиний працездатний член сім’ї

і на її утриманні після смерті чоловіка знаходяться двоє малолітніх дітей.

При  розгляді  справи  встановлено,  що  під  час  хвороби  Савченко  її

заміняла інша працівниця супермаркету.

Чи є підстави для звільнення  Савченко?  Як повинен вирішити справу

суд?

Контрольні питання

1. Чи можна розглядати трудовий договір як джерело (форму) трудового

права?

2. Яке практичне значення поділу умов трудового договору на необхідні

і факультативні?

3. Які підстави  визнання недійсними умов трудового договору?

4. Спробуйте розмежувати трудовий договір та договір підряду.
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5. Які наслідки недотримання письмової форми трудового договору, а

також вимог щодо реєстрації окремих видів трудового договору.

6. Чи можна працювати за сумісництвом та суміщенням одночасно?

7. Переведення  на  інше  підприємство  це  –  зміна  умов  трудового

договору чи його припинення?

8. Які наслідки відмови працівника від переведення на іншу роботу? А

у разі відмови від переміщення на інше робоче місце?

Питання для самостійного опрацювання

1. Особливості укладення окремих видів трудових договорів:

– із сезонними і тимчасовими працівниками;

– із  державними  працівниками  та  посадовими  особами  місцевого

самоврядування;

– із неповнолітніми;

– із роботодавцями – фізичними особами;

– на умовах суміщення і сумісництва.

2. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

3. Розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  роботодавця.  Порядок

розірвання.

4. Розірвання  трудового  договору  з  ініціативи  осіб,  які  не  є  його

сторонами.

5. Додаткові підстави припинення трудових правовідносин.

6. Порядок звільнення і проведення розрахунку. Вихідна допомога.

Література: [28; 33; 35; 40, с. 43 46].‒

Семінарське заняття № 7

Тема.  Робочий  час  і  час  відпочинку. Оплата  праці.  Гарантійні  і

компенсаційні виплати

Мета: ознайомити студентів із поняттями: робочий час, час відпочинку,

оплата праці, її функціями, принципами та методами правового регулювання

оплати праці, системою оплати праці.
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Питання для обговорення

1. Поняття і види робочого часу. Відмінності скороченого робочого часу

від неповного.

2. Режим робочого часу, його види.

3. Надурочні  роботи.  Випадки  та  порядок  залучення  до  робіт  понад

встановлену норму.

4. Гарантії для працівників з ненормованим робочим днем.

5. Облік робочого часу.

6. Право  на  відпочинок  та  його  гарантій.  Поняття  і  види  часу

відпочинку.

7. Поняття, функції і принципи оплати праці.

8. Методи правового регулювання оплати праці.

9. Мінімальна заробітна плата та індексація заробітної плати.

10. Тарифна система оплати праці.

11. Нормування праці.

12. Система оплати праці.

Короткі теоретичні відомості

Робочим  часом вважається  час,  протягом  якого  працівник  згідно  із

законодавством,  колективним  і  трудовим  договором,  з  підпорядкуванням

правилам  внутрішнього  трудового  розпорядку  повинен  виконувати  свої

трудові обов’язки на підприємстві, установі, організації або у фізичної особи-

роботодавця.

Трудове  законодавство  встановлює  такі  види  робочого  часу:

нормальної тривалості; неповний робочий час; скорочений робочий час.

У ст. 50 КЗпП України встановлено, що нормальна тривалість робочого

часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, як при п’яти,

так і при шестиденному робочому тижні.

Скорочена тривалість робочого часу  це вид робочого часу, який‒

встановлюється  законодавством  (ст.  51  КЗпП),  є  обов’язковим  для

роботодавця і оплачується як робочий час нормальної тривалості.
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Нічним вважається час з 10-ї години вечора до 6 години ранку.

Режим робочого часу  це розподілення часу роботи в межах доби чи‒

іншого календарного періоду. Він передбачає 5-ти або 6-ти денний робочий

тиждень, початок і  кінець робочого дня, час і  тривалість обідньої перерви,

число змін протягом облікового періоду.

Облік  робочого  часу означає  фіксацію  відпрацьованого  часу  і

з’явлення на роботу у встановлений час. Облік часу може бути поденним і

підсумованим.

Понаднормовими вважаються  роботи  понад  встановлену  тривалість

робочого  дня,  виконувані  за  розпорядженням  роботодавця  у  виняткових

випадках, визначених законодавством.

Час відпочинку  проміжок часу, протягом якого працівник згідно з‒

законодавством та локальними нормативними актами вільний від виконання

трудових обов’язків і який він має право використовувати на власний розсуд.

Відпустка  це  встановлена  законом,  колективним  договором  або‒

трудовим  контрактом  певна  кількість  календарних  днів  безперервного

відпочинку, які надаються працівникові роботодавцем у календарному році з

оплатою  або  без  оплати  їх  та  зі  збереженням  місця  роботи  (посади)  за

працівником на цей час.

Оплата праці  це встановлена угодою сторін (не нижче державного‒

мінімуму) та передбачена колективними договорами, угодами систематична

винагорода працівника за виконану роботу відповідно до трудового договору.

Заробітна плата є винагородою в грошовій формі, яку роботодавець

забов’язаний  виплачувати  працівникам  за  працю  за  кінцевим  результатом

роботи по заздалегідь  встановлених нормах за рахунок коштів,  зароблених

трудовим колективом, без обмеження її максимальними межами і яка не може

бути нижче мінімального встановленого державного розміру оплати праці.

Мінімальна заробітна плата  це законодавчо встановлений розмір‒

заробітної  плати  за  просту, некваліфіковану  працю,  нижче  якого  не  може
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проводитись  оплата  за  виконану  працівником  місячну,  погодинну  норму

праці.

Індексація заробітної плати  це встановлений законами та іншими‒

нормативно-правовими  актами  України  механізм  підвищення  грошових

доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодувати їм

подорожчання споживчих товарів і послуг.

Нормування  праці – це  розроблення  та  встановлення  у  порядку,

передбаченому законодавством, обґрунтованих нормативів і норм праці для

даного трудового процесу та певних виробничих умов.

Система  оплати  праці  це  сукупність  правил,  які  визначають‒

співвідношення  між  мірою  праці  і  мірою  винагороди  працівників.  Є  дві

основні системи оплати праці:  почасова і відрядна.

Завдання до теми

Задача 1

Бухгалтер  Семко повернулася із  відпустки по вагітності  і  пологах.

Тривалість  відпустки   126  календарних  днів.  Того  ж  дня  вона  подала‒

заяву про надання їй чергової відпустки. Адміністрація відмовила Семко

на тій підставі, що в цілому вона працювала на заводі менше 6 місяців.

Чи правомірна така відмова?

               Задача 1

Михайлов, який працював оператором газового обладнання, звернувся з

позовом про стягнення заробітної плати за понаднормову роботу. Місцевий

суд відмовив йому в позові на тій підставі, що позивач та інші працівники

працюють за графіком, який вони самі склали.

Чи правильне рішення суду? Яка робота вважається понаднормовою?

Як вона оплачується?

Контрольні питання

1. Які види робочого часу встановлено законодавством?

2. У чому полягає відмінність між скороченим та  неповним робочим

часом?
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3. В  яких  випадках  може запроваджуватись  робота  понад  нормальну

тривалість робочого часу?

4. Що таке відпустка та які її види?

5. Подумайте над терміном «оплата праці» і «заробітна плата». Як вони

між собою співвідносяться?

6. Яка  різниця  між  доплатами  і  надбавками?  Чи  можуть  вони

встановлюватися локальними актами?

7. Як оплачується праця в надурочний час?

8. Чи  буде  порушенням  трудового  законодавства  виплата  заробітної

плати один раз на місяць?

Питання для самостійного опрацювання

1. Соціальні відпустки та відпусти без збереження заробітної плати.

2. Відкликання  та перенесення відпусток . Оплата відпусток. 

3. Обчислення середньої заробітної  плати.

4. Гарантійні та компенсаційні виплати.

5. Відповідальність за порушення у сфері оплати праці.

Література: [2; 9; 20; 45, с. 150 153].‒

Семінарське заняття № 8

Тема.  Правове  забезпечення  дисципліни  праці.  Матеріальна

відповідальність сторін трудового договору

Мета: ознайомити  студентів  із  поняттям  «дисципліна  праці»  та

методами її забезпечення, із правовим регулюванням внутрішнього трудового

розпорядку, дисциплінарною відповідальністю.

Питання для обговорення

1. Поняття дисципліни  праці й методи  її забезпечення.

2. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку 

3. Поняття, види заохочень і порядок їх застосування 

4. Поняття і види дисциплінарної відповідальності працівників 
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5. Дисциплінарний  проступок  як  підстава  для  дисциплінарної

відповідальності. 

6. Стягнення  за  порушення  трудової  дисципліни:  види  і  порядок

застосування.

Короткі теоретичні відомості

Дотримання  трудової  дисципліни  забезпечується  шляхом  створення

необхідних  організаційних  та  економічних  умов  для  нормальної

високопродуктивної  праці;  свідомим  ставленням  до  праці;  методами

переконання, виховання, заохочення за сумлінну роботу. 

Внутрішній  трудовий  розпорядок визначає  організацію  та  порядок

роботи, а також пов’язані з цим права і обов’язки роботодавця і працівників.

Заохочення  за  працю –  це  публічне  визнання  заслуг  працівника  та

його успіхів у роботі.

Основні  види  заохочень:  оголошення  подяки,  видача  премій,

нагородження  коштовним  подарунком,  нагородження  почесною  грамотою,

занесення в Книгу пошани та на Дошку пошани.

Дисциплінарна  відповідальність працівників  є  одним  із  видів

юридичної відповідальності, що встановлена законодавством за протиправну

поведінку працівника.

Підставою  для  притягнення  до  дисциплінарної  відповідальності  є

дисциплінарний  проступок  – це  винне,  протиправне  невиконання  чи

неналежне виконання працівником своїх трудових обов’язків.

Відповідно до ст. 147 КЗпП України за порушення трудової дисципліни

до працівника застосовуються тільки один із заходів стягнення – догана чи

звільнення.

Завдання до теми

Задача 1
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При затвердженні правил внутрішнього трудового розпорядку ТОВ

«Зоря»  було  запропоновано  включити  до  переліку  дисциплінарних

стягнень  такі:  попередження;  догана;  позбавлення  відпустки  осіб,  які

здійснили прогули; штраф у розмірі до 150 грн. для осіб, які з’явилися на

роботі у нетверезому стані; звільнення.

Чи правомірна така пропозиція?

 

Задача 2

Вчитель-методист  Гулак  18  вересня  під  час  футбольного  матчу

перебував на трибуні стадіону і під час кожної невдалої атаки улюбленої

команди привселюдно лаявся нецензурними словами. Про цей факт стало

відомо дирекції школи, де він працював, і 25 вересня йому було оголошено

догану «за аморальну поведінку у громадському місці».

Вважаючи, що з ним повелися незаконно, Гулак 30 вересня написав

скаргу  до  голови  райвідділу  освіти  і  просив  зняти  догану,  оскільки

трудової дисципліни він не порушував.

У  результаті  тривалої  перевірки  фактів,  за  скаргою  Гулака

з’ясувалося, що останній неодноразово з’являвся на уроках у нетверезому

стані,  з  дружиною своєю  не  проживає,  сплачує  аліменти  на  двох  дітей,

нерідко  пристає  до  старшокласниць  із  залицяннями  тощо.  Все  це

підтверджувалося  поясненнями  учнів,  вчителів  школи  та  деякими

документами.

Після  того,  як  Гулак  відмовився  дати  письмове  пояснення  щодо

зібраних матеріалів, голова райвідділу освіти 4 листопада видав наказ про

звільнення  його  з  роботи  згідно  з  п.  3  ст.  41  КЗпП  України  «за

систематичне  вчинення  аморальних  проступків  у  побуті  і  на  роботі,  що

несумісні з виконанням ним виховних функцій».

Проаналізуйте  наведену  ситуацію  та  спробуйте  розібратися  в

термінах і правильності застосування заходів стягнення.

Контрольні питання
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1. Подумайте  над  термінами  «трудова  дисципліна»  і  «дисципліна

праці» Чи тотожні ці поняття? 

2. В якому порядку застосуються дисциплінарні стягнення?

3. Які  особливості  порядку  притягнення  до  дисциплінарної

відповідальності державних службовців встановлено законодавством?

4. Загальна характеристика матеріальної  відповідальності.  Поняття та

функції  матеріальної  відповідальності.  Підстави  та  види  матеріальної

відповідальності.

5. Визначення  розміру  шкоди,  заподіяної  працівником  та  порядок  її

відшкодування.

6. Відшкодування моральної шкоди у трудових відносинах.

7. Матеріальна відповідальність роботодавця перед працівником.

Література: [2; 13; 34; 37; 44, с. 97 105].‒

Семінарське заняття № 9

Тема.  Охорона  праці.  Особливості  правого  регулювання  праці

окремих категорій осіб

Мета: формування  знань,  умінь  та  навичок  застосування  норм  з

охорони праці у трудовому законодавстві.

Питання для обговорення

1. Поняття охорони праці.

2. Правове  регулювання  організацій  охорони   праці  на  виробництві.

Нормативно–правові акти з охорони праці.

3. Організація охорони праці на виробництві.

4. Навчання з питань охорони праці: види інструктажу.

5. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій.

6. Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.

Короткі теоретичні відомості

Ст. 43 Конституції України закріплює,що кожен має право на належні,

безпечні і здорові умови праці.

40



Здоров’я  –  це  стан  повного  фізичного,  душевного  і  соціального

благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів.

Охорона  праці –  це  система  правових,  соціально-економічних,

організаційно-технічних і лікувально–профілактичних засобів,  спрямованих

на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці

поділяються на: вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові.

На підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець

створює службу з охорони праці.  Якщо на підприємстві  працює менше 50

осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва

(суміщення)  особи,  які  мають  відповідну  підготовку.  А  якщо  кількість

працюючих   не  перевищує  20  осіб,  то  можуть  залучатись  сторонні

спеціалісти  на  договірних  засадах,  які  мають  виробничий стаж роботи  не

менше 3-х років і практичне навчання з охорони праці.

Особлива охорона праці жінок – установлена спеціальними нормами

система  правових  заходів,  яка  забезпечує  з  урахуванням  фізіологічних

особливостей жіночого організму, його материнської функції, безпечні умови

роботи для організму матері (майбутньої матері) та її потомства.

Завдання до теми

Задача 1

Матвійчук, повертаючись додому неосвітленою вулицею пізно вночі

після закінчення роботи, упав з велосипеда і зламав ногу. Свідками були

троє  працівників  заводу,  які  закінчили  роботу  разом  з  ним.  Вони

викликали  швидку  допомогу,  і  постраждалого  відвезли  до  лікарні.

Унаслідок  цієї  травми  Матвійчук  став  інвалідом другої  групи.  Скласти

акт  про  нещасний  випадок  на  заводі  відмовились,  пояснивши,  що  це

побутова травма.

Чи законною є відмова скласти акт про нещасний випадок?

Задача 2
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Лаборант  Вітко  відмовлялася  пройти  інструктаж  щодо  роботи  з

новими  реактивами,  які  надійшли  до  лабораторії.  Вона  без  поважних

причин  не  прийшла  на  інструктаж,  за  що  адміністрація  оголосила  їй

догану. Наступного дня після цього при змішуванні  реактивів  у Вітко в

руках вибухнула колба, і вона отримала великі опіки. 

Назвіть і проаналізуйте склад правопорушення у зазначеному випадку.

Чи несе власник відповідальність за цей нещасний випадок?

Контрольні питання

1. Спробуйте  розібратись  у  змісті  термінів:  охорона  праці,  охорона

здоров’я, безпека праці, техніка безпеки, виробнича санітарія.

2. Чи поширюються норми Закону України «Про охорону праці» лише

на найманих працівників?

3. Чи  є  різниця  між  правилами  з  охорони  праці  та  інструкціями  з

охорони праці?

4. Відповідно  до  медичного  висновку  працівник  потребував  надання

йому  легшої  роботи.  Роботодавець  запропонував  таку  працівникові,  але

останній відмовився від переведення. Чи має право роботодавець звільнити

працівника?

5. Працівники  до  досягнення  21  року  щороку  повинні  проходити

обов'язковий  медичний  огляд.  Чи  повинна  21  –  річна  особа  проходити

попередній медичний огляд під час прийняття на роботу?

6. Чи  може  роботодавець  звільнити  працівника  у  разі  незадовільних

результатів під час повторної перевірки знань з охорони праці.

Питання для самостійного опрацювання

1. Порядок  розслідування  та  обліку  нещасних випадків,  професійних

захворювань,  виробничих  аварій  на  підприємствах,  в

установах, організаціях.    

2. Особливості правового регулювання праці жінок, неповнолітніх, осіб

зі зниженою працездатністю та осіб, які поєднують працю з навчанням.    

Література: [2; 22; 26; 31; 32].
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Семінарське заняття № 10

Тема.  Трудові  спори.  Нагляд  і  контроль  за  додержанням

законодавства про працю

Мета: ознайомити  студентів  з  поняттям  та  видами  трудових  спорів,

страйком та порядком його проведення.

Питання для обговорення

1. Поняття і види трудових спорів, причини їх виникнення.

2. Індивідуальні  трудові  спори.  Порядок  розгляду  індивідуальних

трудових спорів.

3. Організація  комісії  по  трудових  спорах,  її  компетенція.  Порядок

виконання рішень КТС.

4. Колективні трудові спори: предмет, сторони, момент виникнення.

5. Органи  та  порядок  вирішення  колективних  трудових  спорів.

Національна  служба  посередництва  й  примирення,  її  роль  у  вирішенні

колективних спорів.

6. Поняття страйку та порядок його проведення.

Короткі теоретичні відомості

Трудові спори – це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів

розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин щодо застосування

законодавства  про  працю та  встановлення  нових  чи  зміни  існуючих  умов

праці, що передані на розгляд уповноваженого юрисдикційного органу.

Причини  трудових  спорів –  це  негативні  чинники,  що  виникають

через різне оцінювання сторонами спору порядку здійснення суб’єктивного

трудового права або виконання трудового обов’язку.

Індивідуальні  трудові  спори –  це  неврегульовані  розбіжності  між

працівником  і  роботодавцем  щодо  укладення,  виконання  та  розірвання

трудового договору, дотримання норм трудового договору, дотримання норм

трудового  законодавства,  які  стали  предметом  розгляду  юрисдикційного

органу.
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Порядок  розгляду  трудового  спору –  законодавчо  встановлена  для

компетентного  юрисдикційного  органу  форма  процесу  розгляду  трудового

спору,  починаючи  з  прийняття  заяви  з  приводу  спору  і  закінчуючи

ухваленням рішення за нею.

Колективний   трудовий  спір  (конфлікт)  ‒ це  розбіжності,  що

виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

 ‒ встановлення нових, або зміни існуючих умов праці та виробничого

побуту;

 ‒ укладення і зміни колективного договору, угоди;

 ‒ виконання колективного договору, угоди або окремих її положень;

 ‒ невиконання вимог законодавства про працю.

Колективний трудовий конфлікт розглядається:

1. Примирною  комісією  –  органом,  призначеним  для  вироблення

рішення,  що може задовольнити  сторони колективного трудового спору та

складаються з представників сторін;

2. Трудовим арбітражем – це органом,  який складається із  залучених

сторонами колективного  трудового  спору  фахівців,  інших  осіб  і   ухвалює

рішення по суті спору.

Страйк –  це  тимчасове,  колективне,  добровільне  припинення  роботи

працівниками  підприємства  з  метою  вирішення  колективного  трудового

спору.

Завдання до теми

Задача 1

Попов 18 вересня був звільнений з роботи і в цей же день отримав

трудову книжку, але у видачі належних йому при звільненні грошей було

відмовлено  через  те,  що  він  не  здав  спецодяг  та  інструмент.  Після

звернення  до КТС Попов 29 жовтня подав до суду позов про стягнення

відрахованої  суми  й  середнього  заробітку  за  час  вимушеного  прогулу,

викликаного затримкою розрахунку з ним при звільненні, бо це позбавило
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його  можливості  переїхати  в  іншу  місцевість  і  влаштуватися  там  на

роботу.

Як здійснюється розрахунок зі звільненим? Як провадиться розрахунок

зі звільненим при наявності спору про розмір належних працівникові сум? Як

суд повинен вирішити спір?

  Задача 2

Директор  спортклубу  «Локомотив»  ВАТ  «Пресмаш»  звільнив  з

роботи  директора  басейну  Лівенцова  за  скороченням  штату.  Лівенцов

звернувся до суду з позовом про поновлення на роботі. Під час розгляду

спору  з’ясувалося,  що  виборний  орган  первинної  профспілкової

організації  на  своєму  засіданні  від  7  вересня  2006  р.  не  дав  згоди  на

звільнення Лівенцова.

Яке рішення повинен винести суд?

Контрольні питання

1. Чи  тотожні  поняття  «колективні  трудові  спори»  та  «колективні

трудові конфлікти»?

2. Чи  може  колективний  трудовий  спір  виникнути  з  ініціативи

роботодавця?

3. Що таке локаут?

4. Як довго може тривати страйк? Чи доцільно в законодавчому порядку

врегулювати максимальну тривалість страйку?

5. У яких випадках страйк визнається недійсним?

6. Спробуйте пояснити, чому у складі КТС має бути не менше половини

робітників?

Питання для самостійного опрацювання

1.  Поняття  нагляду  і  контролю  за  додержанням  законодавства  про

працю.

2. Державний та громадський контроль за додержанням законодавства

про працю.

Література: [2; 22; 36; 45, с. 205 213].‒
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Змістовий модуль 3

Семінарське заняття № 11

Тема.  Загальні  засади  соціального  забезпечення  та  історія  його

становлення

Мета: визначити місце права соціального забезпечення у системі права

України.

Питання для обговорення

1. Значення соціального забезпечення в соціальній державі.
2. Функції соціального забезпечення. 
3. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення.
4. Історія становлення та розвитку права соціального забезпечення. 
5. Предмет права соціального забезпечення.
6. Метод права соціального забезпечення.
7. Система права соціального забезпечення.
8. Місце права соціального забезпечення у системі права України

Короткі теоретичні відомості

Термін  «право  соціального  забезпечення»  вживається  у  трьох

значеннях:  по-перше,  як  галузь  національного права України;  по-друге,  як

наука;  по-третє,  як  навчальна  дисципліна  в  системі  юридичної  освіти.  Як

галузь  права  право  соціального  забезпечення являє  собою  систему

правових  норм,  що  регулюють  суспільні  відносини  з  матеріального

забезпечення,  надання соціальних послуг за  рахунок спеціально створених

фінансових  джерел  особам,  які  зазнали  соціального  ризику.  Право

соціального забезпечення як наука становить систему об’єктивних знань

про поняття,  розвиток,  закономірності,  принципи самостійної  галузі  права.

Право  соціального  забезпечення  як  навчальна  дисципліна –  це

систематизовані  відповідно до навчальної  програми знання щодо предмета

правового регулювання норм цієї галузі права та їх особливостей. 
Під  час   визначення  предмета  права  соціального  забезпечення

необхідно  мати  на  увазі,  що  крім  власне  соціально-забезпечувальних

відносин  до  сфери  правового  регулювання  цієї  галузі  належать  ще  деякі

самостійні  види суспільних відносин,  які  покликані  забезпечити  існування
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соціально-забезпечувальних відносин. Такими, зокрема, є соціально-страхові

відносини та відносини, пов’язані із  встановленням юридичних фактів, що є

підставою для реалізації  особою права на соціальне забезпечення.  Останні

прийнято називати процедурними відносинами. 
Процедурними  відносинами у  сфері  соціального  забезпечення

вважаються такі відносини, які виникають та існують під час визначення і

встановленні  юридичних  фактів,  що  є  необхідними  для  існування

матеріальних відносин соціального забезпечення. 
Соціально-страховими вважаються  відносини,  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,  котрі

потребують соціального забезпечення. 
Cоціально-забезпечувальні відносини,  які  виступають  основою

(ядром)  предмета  права  соціального  забезпечення,  не  є  однорідними  і

поділяються на декілька відносно самостійних видів суспільних відносин. 

Завдання до теми 

Задача 1
28 червня 2012 року,  перебуваючи у щорічній відпустці, громадянин С.

втопився.  На  утриманні  громадянки  С.  (його  дружини)  залишилося  двоє

дітей: син Володя – 6 років та дочка Оксана – 1 рік. На даний час громадянка

С.  перебуває у відпустці у  зв’язку з  доглядом за дитиною до трьох років.

Проаналізуйте ситуацію та дайте відповіді на такі запитання:  хто матиме

право на пенсію у зв’язку  з  втратою годувальника? До якого державного

органу необхідно звернутися громадянці С.?
Задача 2
К. працював на заводі 26 років. 2015 року йому виповнилося 59 років.

У зв’язку зі скороченням кількості працівників він був звільнений з роботи.

К.  звернувся  до  відділення  Фонду  загальнообов’язкового  державного

соціального страхування на випадок безробіття із заявою про реєстрацію його

безробітним  і  виплату  допомоги  в  разі  безробіття.  У  Фонді  відмовили  з

поясненням, що К. є передпенсійного віку і має право на пенсію. 
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Які  завдання  Фонду  загальнообов’язкового  державного  соціального

страхування на випадок безробіття?Чи правомірною є відмова Фонду? Куди

можна оскаржити відмову Фонду?

Контрольні питання

1. Розкрийте зміст права на соціальне забезпечення.
2. Яка мета та основні ознаки соціальної держави?
3. Як співвідноситься соціальне забезпечення та соціальний захист?
4. Назвіть функції соціального забезпечення, розкрийте їх  зміст.
5. Які  суспільні  відносини  охоплює  предмет  право  соціального

забезпечення?
6. Що таке метод права соціального забезпечення, які його особливості?
7. Що розуміється під системою права соціального забезпечення?
8. Чим відрізняється система галузі ПСЗ від системи.

Питання для самостійного опрацювання

1. Право людини на соціальний захист як суб’єктивне право особи. 

2.  Конституційні  гарантії  здійснення  права  на  соціальний  захист  в

Україні. 

3. Співвідношення понять соціальне забезпечення та соціальний захист.

Література: [10; 15; ; 41, с. 98 107].‒

Семінарське заняття № 12

Тема. Джерела та принципи права соціального забезпечення

Мета: формування знань щодо джерел та принципів право соціального

захисту. 

Питання для обговорення

1. Поняття і види джерел права соціального забезпечення. Класифікація

джерел права соціального забезпечення. 

2. Конституція  України  –  основне  джерело  права  соціального

забезпечення. 

3. Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення.

4. Закони України – провідні джерела права соціального забезпечення.

5. Підзаконні акти в системі джерел права соціального забезпечення. 

48



6. Значення актів Конституційного Суду України та судової практики в

правовому регулювання відносин у сфері соціального забезпечення. 

7. Акти  соціального  партнерства  як  джерела  права  соціального

забезпечення. 

8. Поняття та види принципів права соціального забезпечення.

9. Загальна характеристика принципів права соціального забезпечення. 

10. Всезагальність права на соціальне забезпечення. 

11. Залежність права на соціальне забезпечення від соціального ризику. 

12. Соціальне страхування. 

13. Гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи. 

14. Відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам.

Короткі теоретичні відомості

Право  соціального  забезпечення  як  система  загальнообов’язкових

правил  і  норм  знаходить  своє  зовнішнє  вираження  у  формі  відповідних

юридичних  документів  −  законів,  підзаконних  актів,  міжнародних  пактів,

конвенцій,  двосторонніх  та  багатосторонніх  договорів.  Саме  ці  акти  і  є

зовнішньою формою вираження права соціального забезпечення,  і  тому їх

називають формами права. 

Оскільки  серед  законів  України  найвищу  силу  має  Конституція

України,  у  першу  чергу  слід  зупинитися  на  з’ясуванні  сутності  права

громадян на соціальний захист, закріпленого ст. 46.  

 Характеризуючи закони як джерело права соціального забезпечення,

важливо  виходити  із  їх  поділу  на  конституційні  та  звичайні.  До

конституційних  законів  належать  акти,  ухвалені  передусім  на  виконання

положень  ст.  46  Конституції  України.  Це  закони  «Про  основи  соціальної

захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Основи законодавства України

про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»,  «Про державну

соціальну  допомогу  малозабезпеченим  сім’ям»,  «Про  загальнообов’язкове

державне  соціальне  страхування  на  випадок  безробіття».  Звичайні  закони

можуть  бути  або  повністю присвячені  регулюванню відносин  соціального
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забезпечення,  як,  наприклад,  Закон  України  «Про  формування  Фонду  для

здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та

соціального захисту населення», або ж вони можуть стосуватися іншої сфери,

але містити окремі норми щодо соціального забезпечення. Такими, зокрема, є

Закони України «Про державну службу»,  «Про наукову і  науково-технічну

діяльність» тощо. 

Чільне  місце  у  структурі  джерел  права  соціального  забезпечення

займають підзаконні нормативно-правові акти. Перша позиція тут традиційно

належить указам Президента  України.  Нормативні  акти органів виконавчої

влади  мають  вторинний,  похідний  характер  та  спрямовані  на  виконання

законів − актів вищої юридичної сили.

У  структурі  джерел  права  соціального  забезпечення  можна  віднайти

також  незначну  кількість  нормативно-правових  актів  органів  місцевого

самоврядування.  Ці  органи  видають  та  затверджують  нормативні  акти  в

межах  своїх  повноважень  з  питань  соціального  захисту,  що  віднесені  до

їхнього відання і фінансуються з місцевих бюджетів. Прикладом можуть бути

положення щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам

населення та деякі інші акти. 

Завдання до теми

Задача 1

Громадянка Л. є матір’ю дітей віком 3 і 5 років. У березні 2015 р. за

рішенням міграційних органів їй надано статус біженця. Вона звернулася до

місцевих органів соціального захисту про надання допомоги відповідно до

Закону  України  «Про  державну  допомогу  сім’ям  з  дітьми»,  а  також  про

оформлення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Чи  має  Л.  право  на  призначення  соціального  забезпечення  за

законодавством України? У чому полягає принцип всезагальності права на

соціальне забезпечення?

Задача 2
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Громадянка П. займається підприємницькою діяльністю без створення

юридичної  особи.  За  несплату  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове

державне соціальне страхування на неї було накладено штрафні санкції.

Чи матиме вона право на допомогу у зв’язку з  вагітністю і пологах та

по  догляду  за  дитиною,  якщо  не  сплачуватиме  єдиний  внесок  на

загальнообов’язкове  державне соціальне страхування? Якими нормативно-

правовими  актами  регулюється  порядок  сплати  внесків  на

загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття «джерела ПСЗ».

2. Види джерел права соціального захисту.

3. Яке значення для правового регулювання соціального забезпечення

має Конституція України?

4. Міжнародні документи – джерело ПСЗ.

5. Що  становить  собою  Міжнародна  організація  праці,  які  її  цілі  й

завдання у сфері соціального забезпечення населення?

6. Яке  значення  для  правового  регулювання  відносин  у  сфері

соціального забезпечення мають підзаконні акти?

7. У чому полягає солідарність у соціальному забезпеченні?

8. Назвіть  види принципів  ПЗС,  розкрийте  зміст  основних галузевих

принципів ПЗС.

9. Перелічіть принципи окремих інститутів ПЗС.

Питання для самостійного опрацювання

1.  Значення  рішень  Конституційного  Суду  України  та  керівних

роз’яснень Пленуму Верховного Суду України для однакового застосування

усіма  підприємствами,  установами,  організаціями  та  судовими  органами

чинного законодавства про соціальне забезпечення. 

2.  Дія  нормативно-правових  актів,  які  є  джерелами  соціального

забезпечення, у часі, просторі та за категоріями громадян.
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3.  Принципи  загальнообов’язкового  державного  соціального

страхування. 

4. Принципи недержавного соціального забезпечення. 

5. Принципи державної соціальної допомоги.

Література: [13; 15; 19; 36; 40, с. 24 29].‒

Семінарське заняття № 13

Тема. Правовідносини із соціального забезпечення

Мета: формування  знань,  умінь  щодо  правовідносин  із  права

соціального забезпечення.

Питання для обговорення

1. Поняття й система правовідносин із соціального забезпечення. 

2. Суб’єкти,  об’єкт  і  зміст  правовідносин  щодо  соціального

забезпечення. 

3. Підстави  виникнення,  зміни  і  припинення  правовідносин  із

соціального забезпечення.

4. Поняття та види страхового стажу.  

5. Обчислення страхового стажу. 

6. Підтвердження страхового (трудового) стажу. 

7. Поняття суб’єктів права соціального забезпечення, їх класифікація.

8. Суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення. 

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

забезпечення.

Короткі теоретичні відомості

Основою  всієї  системи  правовідносин  соціального  забезпечення

вважаються  соціально-забезпечувальні  правовідносини.  Це

правовідносини  щодо  матеріального  забезпечення  громадян,  які  зазнали

впливу соціального  ризику. Саме  завдяки  їм  відбувається  реалізація  права

особи  на  отримання  будь-якого  з  видів  соціального  забезпечення.

Характерною  рисою  соціально-забезпечувальних  правовідносин  є  їх  так
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звана персоніфікація (індивідуалізація). Вона виражається у тому, що обсяг

права на соціальне забезпечення конкретної особи (наприклад, розмір пенсії)

зумовлюється  саме  її  періодом  трудової  діяльності  та  сплатою  страхових

внесків,  розміром  середнього  заробітку,  відсотком  втрати  працездатності,

сімейним  станом,  кількістю  утриманців  тощо.  Ознакою  соціально-

забезпечувальних відносин є також аліментарність, яка полягає у тому, що

матеріальне  забезпечення  громадян  здійснюється  переважно  на

безеквівалентній  основі,  без  попереднього  та  подальшого  відшкодування

сплачених коштів або наданих пільг чи послуг. 

Структура  правовідносин  із  соціального  забезпечення  традиційно

складається  із  суб’єктів,  об’єкту  та  змісту.  Об’єктами соціально-

забезпечувальних правовідносин уважаються конкретні матеріальні блага,  з

приводу яких вони виникають. До них належать: пенсії, соціальні допомоги,

соціальні пільги та соціальне обслуговування.  Суб’єктами правовідносин з

соціального забезпечення є фізична особа та державний орган, які є носіями

суб’єктивних прав та обов’язків. 

Зміст  правовідносин з  соціального  забезпечення  становлять

суб’єктивні юридичні права й обов’язки. 

Суб’єктивне право – це передбачена для уповноваженої особи в цілях

задоволення  його  інтересів  міра  можливої  поведінки,  яка  забезпечена

юридичними обов’язками інших осіб. 

Юридичний обов’язок – це міра необхідної поведінки, що приписана

зобов’язаній особі та забезпечена можливістю державного примусу, якій вона

повинна слідувати в інтересах уповноваженої особи.

Завдання до теми

Задача 1

У лютому 2015 року 4-річний син М. отримав важку травму, а через два

роки  він  був  визнаний  дитиною-інвалідом.  М.  звільнилася  з  роботи  для
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догляду за сином, який згідно з медичним висновком потребував постійного

стороннього  догляду.  Громадянка  М.  звернулася  в  органи  праці  та

соціального  захисту  із  заявою  про  призначення  їй  відповідних допомог, а

також у районне відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії. 

Чи є син М. суб’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин? Які

правовідносини і між ким виникли у цьому випадку? Що є об’єктом указаних

відносин? Назвіть компетенцію органу праці та соціального захисту у сфері

соціального забезпечення. 

Задача 2

У громадянки Л. 2016 року помер чоловік, який працював токарем на

заводі.  У  неї  залишилося  двоє  дітей:  дочка  14  років  і  син-студент  денної

форми  навчання  –  20  років.  Після  похорону  Л.  звернулася  до  районного

органу  праці  та  соціального  захисту  із  заявою  про  виплату  допомоги  на

поховання, а також про призначення їй пенсії в разі втрати годувальника. 

Хто  у  цьому  випадку  виступає  суб’єктом  права  на  допомогу  і  на

пенсію?  Які  органи  призначають  допомогу  на  поховання  і  пенсію  в  разі

втрати годувальника? Назвіть джерела фінансування виплати допомоги на

поховання та пенсії в цій задачі. 

Контрольні питання

1. Дайте  визначення  поняття  «правовідносин  із  соціального

забезпечення».

2. Які існують види правовідносин із соціального забезпечення?

3. Розкрийте зміст соціально – правових, соціально – забезпечувальних,

процедурних правовідносин із соціального забезпечення. 

4. Наведіть підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин із

соціального забезпечення.

Питання для самостійного опрацювання

1. Фізичні  особи  як  учасники  соціально-забезпечувальних

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

забезпечувальних правовідносин.

3. Недержавні установи як суб’єкти правовідносин у сфері соціального

забезпечення.

Література: [21; 26; 28; 30].

Семінарське заняття № 14

Тема. Соціальні ризики

Мета: ознайомити  студентів  із  поняттям  соціального  ризику,  його

основними видами.

Питання для обговорення

1. Поняття,  ознаки  та  види  соціальних  ризиків.  Класифікація

соціальних ризиків. 

2. Непрацездатність як соціальний ризик. 

3. Види непрацездатності. 

4. Об’єктивно-фізіологічна та об’єктивно-юридична непрацездатність.

5. Загальна характеристика постійної непрацездатності. 

6. Поняття, ознаки та порядок установлення стійкої непрацездатності.

7. Інвалідність: поняття, причини, види. 

8. Загальна характеристика груп інвалідності. 

9. Порядок установлення інвалідності. 

10. Втрата годувальника як соціальний ризик. 

11. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості.

12. Бідність, межа бідності, глибина бідності.

Короткі теоретичні відомості

Соціальний  ризик –  це  закріплена  законодавством  і  визначена

суспільством  соціально  значимою  обставина  об’єктивного  характеру,  з

настанням  якої  громадяни  (та  члени  їх  сімей)  втратили  тимчасово  або

назавжди  засоби  до  існування,  потребують  додаткового  соціального

забезпечення, не можуть самостійно її уникнути. 
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Соціальні  ризики  являють  собою  зазвичай  явища  об’єктивного

характеру. Їх  настання  не  залежить  від  волі  особи  та  не  є  наслідком  дій

останньої.  Негативні  наслідки  соціальних  ризиків  не  можуть  бути  усунуті

нею  самостійно  через  зовнішні  чинники,  а  не  з  будь-яких  суб’єктивних

причин. Наслідками настання соціальних ризиків є обмеження чи порушення

життєдіяльності  людини,  що  зумовлює  її  соціальну  та  матеріальну

незахищеність.  Важливою  ознакою  соціальних  ризиків  є  те,  що  вони

потребують  закріплення  у  законодавстві  саме  як  обставини,  унаслідок

настання  яких  особа  може потребувати  допомоги  держави чи суспільства.

Система  соціальних  ризиків  не  є  сталою,  вона  динамічно  змінюється  із

розвитком суспільства та проголошеними ним цінностями. 

 Видами  соціальних  ризиків  є: традиційні  та  нетрадиційні;

загальносоціальні, професійні та державно-політичні; страхові та нестрахові.

Юридичне значення має поділ юридичних ризиків за їх змістом. При цьому

виділяють  такі  ризики:  непрацездатність,  безробіття  (часткове  безробіття),

втрата годувальника та малозабезпеченість.

 Малозабезпеченість як  соціальний  ризик  визначає  неспроможність

особи чи сім’ї з огляду на об’єктивні чинники забезпечити середньомісячний

сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму в державі. 

 Розглядаючи  такий  вид  соціального  ризику  як  непрацездатність,

потрібно  звернути  увагу,  на  те  що  розрізняють  об’єктивно-фізіологічну

непрацездатність,  тобто  за  станом  здоров’я  чи  у  разі  неповноліття,  та

об’єктивно-юридичну,  коли  на  законодавчому  рівні  дозволяється  не

працювати з досягненням певного віку. 

Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р. визначає

безробіття як  соціально-економічне  явище,  за  якого  частина  осіб  не  має

змоги  реалізувати  своє  право  на  працю  та  отримання  заробітної  плати

(винагороди) як джерела існування. 

Завдання до теми

Задача 1
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Працівник  підприємства  Л.  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 Л. 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. Орім того

у Л. відсутній медичний висновок, який підтверджував би стан здоров’я Л. та

необхідність переведення його на легшу роботу. Л.  звернувся до адвоката,

який пояснив, що після лікування Л. повинен був звернутися до МСЕК для

встановлення ступеня втрати працездатності. Саме такий висновок і містить

трудорекомендації конкретній особі. Дайте правову оцінку цій ситуації.

Який соціальний ризик спостерігається у цьому випадку? Який порядок

його встановлення? Чи може працівник самостійно звернутися до МСЕК

для огляду?

Задача 2

Сім’я Г. складається з чотирьох осіб: чоловік – працює бухгалтером у

ТОВ  «Бригада»,  і  отримує  мінімальну  заробітну  плату,  встановлену   на

поточний період; дружина – перебуває у відпустці у зв’язку з доглядом за

дитиною до досягнення нею 3 років;  2 сини – віком 2–4  роки. Сім’я має

земельну ділянку для ведення особистого підсобного господарства  площею

0,25 га та 0,85 га. 

Чи має право сім’я Г. на отримання статусу малозабезпеченої?Який

порядок визнання осіб малозабезпеченими?

Контрольні питання

1. Дайте  визначення  та  сформулюйте  ознаки  поняття  «соціальний

ризик». Яке місце соціального ризику в системі юридичних фактів ПСЗ?
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2. Дайте  визначення  понять  «непрацездатність»,  «тимчасова

непрацездатність»,  «постійна  непрацездатність».  Де  в  законодавстві

закріплені ці поняття?

Питання для самостійного опрацювання

1. Непрацездатність як соціальний ризик. 

2. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості.

Література: [14; 21; 41, с. 217 235].‒

Семінарське заняття № 15

Тема.  Державні  соціальні  стандарти  та  нормативи  соціального

забезпечення

Мета: ознайомити  студентів  з  поняттям  та  принципами формування

державних стандартів, соціальних норм і нормативів.

Питання для обговорення

1. Поняття та принципи формування державних соціальних стандартів,

державних соціальних гарантій, соціальних норм і нормативів. 

2. Прожитковий  мінімум  –  базовий  державний  соціальний  стандарт:

поняття, значення у сфері соціального забезпечення. 

3. Система та класифікація соціальних нормативів.  

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

5. Проблеми фінансового забезпечення державних соціальних гарантій

на рівні державних соціальних стандартів. 

Короткі теоретичні відомості

Державні  соціальні  стандарти –  це  законодавчо  встановлені

нормативи  мінімальних  розмірів  матеріальних  та  інших  благ,  що

забезпечують певній особі необхідний для неї достатній рівень життя. 

Базовими  величинами,  на  основі  яких  встановлюється  державні

соціальні стандарти, є соціальні норми та нормативи. Вони у свою чергу,

поділяються на:

 ‒ нормативи споживання;

58



 ‒ нормативи забезпечення;

 ‒ нормативи доходу. 

Прожитковий  мінімум –  вартісна  величина  достатнього  для

забезпечення  нормального  функціонування  організму  людини,  збереження

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

непродовольчих  товарів  та  мінімального  набору  послуг,  необхідних  для

задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості. 

Державні  соціальні  гарантії –  це  визначені  загалами  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 нижчого від визначеного в державі державного соціального апарату

прожиткового мінімуму. 

Завдання до теми

Громадянка  М.  одержувала  допомогу  по  догляду  за  дитиною  до

досягнення  нею  трирічного  віку.  Коли  їй  виповнилося  півтора  роки,  М.

прийняли на роботу на посаду бухгалтера на умовах неповного робочого дня.

При цьому орган праці та соціального захисту населення припинив виплату

такої  допомоги.  М.  заперечувала  щодо  цього,  оскільки  вважала,  що

одержувач  державної  допомоги  у  зв’язку  з  доглядом  за  дитиною  до

досягнення нею трирічного віку втрачає на неї право винятково у випадку

роботи на умовах нормального чи скороченого робочого часу.

Назвіть  підстави  припинення  виплати  допомоги  по  догляду  за

дитиною до досягнення  нею трирічного віку. Чи правомірно М. позбавили

права на таку допомогу? Дайте юридичну консультацію М.

К.  розлучена  і  сама  виховує  дитину  віком  14  років.  Працюючи

економістом,  вона  отримує  заробітну  плату  3700  грн,  а  також  отримує

аліменти на дитину в розмірі 700 грн. Вона звернулася до районного відділу

праці  та  соціального  захисту  із  запитанням,  чи  має  право  на  отримання

допомоги для догляду за дитиною? 
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На отримання якої допомоги матиме право К.? Обчисліть розмір цієї

допомоги.

Контрольні питання

1. Дайте визначення понять «державні соціальні стандарти», «соціальні

нормативи», «соціальні гарантії».

2. Назвіть принципи формування державних соціальних стандартів.

3. Запропонуйте критерії класифікацій соціальних нормативів.

4. Визначте  визначення  поняття  «рівень  забезпечення  прожиткового

мінімуму» та його значення при обчисленні розміру соціальних витрат.

5. Який  нормативно-правовий  акт  регулює  питання  державних

соціальних стандартів та державних соціальних гарантій?

6. Дайте визначення поняття «прожитковий мінімум».

7. У  чому  полягає  нормативний  метод  обчислення  прожиткового

мінімуму в Україні?

Література: [1; 7; 12; 28].

Змістовий модуль 4

Семінарське заняття № 16

Тема.  Загальні  засади  загальнообов’язкового  державного

пенсійного страхування

Мета: ознайомити  студентів  з  системою  пенсійного  забезпечення  в

Україні, поняттям та видами пенсій.

Питання для обговорення

1. Система пенсійного забезпечення в Україні. 

2. Правовий  статус  застрахованих  осіб.  Правовий  статус

страхувальників. Страхові внески. 

3. Поняття і види пенсій у солідарній пенсійній системі. 

4. Пенсії  за  віком.  Загальні  умови,  порядок  призначення  і  виплати

пенсій за віком. 

5. Пенсії по інвалідності: поняття, види, умови призначення. 
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6. Пенсії  у  зв’язку  з  втратою  годувальника:  поняття,  умови

призначення. 

7. Члени  сім’ї,  які  мають  право  на  пенсію  у  зв’язку  з  втратою

годувальника.

8. Спеціальне пенсійне забезпечення. 

9. Поняття й оформлення документів для призначення пенсій. Строки

призначення та перерахунку пенсій. Індексація пенсій. 

Короткі теоретичні відомості

9 липня 2003 р. Верховна Рада прийняла два пенсійних закони − «Про

загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»  та  «Про  недержавне

пенсійне  забезпечення»,  які  докорінно  змінили  систему  пенсійного

забезпечення  та  мали  за  мету привести  її  у  відповідність  до міжнародних

стандартів і досвіду розвинених країн з ринковою економікою. 

Вивчення теми доцільно розпочати із детального аналізу приписів норм

ст.  26  Закону  України  «Про  загальнообов’язкове  державне  пенсійне

страхування»,  яка  визначає  загальні  умови  призначення  пенсії  за  віком.

Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60

років та наявності страхового стажу не менше 15 років. При цьому необхідно

враховувати, що до досягнення вказаного пенсійного віку, право на пенсію за

віком  мають  жінки  1961  року  народження  і  старші  за  умови  поетапного

(щороку по 6 місяців) підвищення пенсійного віку. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  заходи  щодо  законодавчого

забезпечення  реформування  пенсійної  системи»  від  8  липня  2011  р.

максимальний  розмір  пенсії  не  може  перевищувати  десяти  прожиткових

мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність, а мінімальний

розмір пенсії за віком встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для

осіб,  які  втратили  працездатність  за  наявності  109  страхового  стажу

відповідно  35  та  30  років  для  чоловіків  і  жінок.  За  наявності  страхового

стажу  меншої  тривалості,  ніж  передбачено  Законом,  пенсія  за  віком

61



встановлюється  в  розмірі,  пропорційному  наявному  страховому  стажу,

виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.

Пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що

спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального

захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з

дитинства)  за  наявності  визначеного  Законом  України  «Про

загальнообов’язкове  державне  пенсійне  страхування»  страхового  стажу.

Якщо  інвалідність  настала  в  період  проходження  строкової  військової

служби,  то  пенсія  по  інвалідності  призначається  особі  незалежно  від

наявності страхового стажу.

Пенсія у зв’язку з  втратою годувальника – це щомісячна грошова

виплата з Пенсійного фонду України, яка призначається у разі смерті особи

непрацездатним членам сім’ї, які знаходились на його утриманні. 

Завдання до теми

Задача 1

Громадянин П., який працює менеджером на приватному підприємстві

«Глобус»,  у  січні  перебував  у  відпустці  без  збереження  заробітної  плати

тривалістю 14 календарних днів. За цей місяць із його заробітної плати було

сплачено  страховий  внесок  до  пенсійного  фонду  в  сумі  меншій,  ніж

мінімальний страховий внесок. 

Який розмір мінімального страхового внеску? Які правила обчислення

страхового  стажу?  Чи  зарахують  цей  період  до  страхового  стажу

громадянина П.? 

Після смерті громадянина Н. у нього залишилися батьки – пенсіонери,

які  проживають у Білорусії,  дружина віком 38 років,  яка не працює, і  син

віком  17  років,  який  навчається  в  «Кременчуцькому  національному

університеті» на заочному відділенні. 

Чи  мають  право  члени  сім’ї  громадянина  Н.  на  пенсію  у  зв’язку  з

втратою годувальника? Визначте розмір і період виплати цієї пенсії.

Контрольні питання
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1. Назвіть рівні системи пенсійного забезпечення в Україні.

2. На  яких  принципах  базуються  загальнообов’язкове  державне

пенсійне страхування?

3. Хто  підлягає  загальнообов’язковому  державному  пенсійному

страхуванню?

4. Які права і обов’язки належать застрахованим особам?

5. Хто є страхувальниками і які права і обов’язки їм належать?

6. Що таке страхові внески і який порядок їх сплати?

7. Дайте визначення пенсій у солідарній пенсійній системі й назвати їх

види.

8. Які умови й порядок призначення пенсій за віком? А по інвалідності

та у разі втрати годувальника?

Питання для самостійного опрацювання

1. Право на пенсійне забезпечення як складова конституційного права

на соціальний захист.

2. Відмінності пенсії за віком від пенсій за вислугу років.

3. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності

або відновлення працездатност1.

4. Члени сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого

годувальника.

5. Період,  на  який  призначається  пенсія  у  зв’язку  з  втратою

годувальника. 

Література: [14; 18; 19; 21; 32].

Семінарське заняття № 17

Тема.  Загальні  умови  призначення  пенсій  у  накопичувальній  та

недержавній пенсійних системах

Мета: ознайомити  студентів  з  накопичувальною  та  недержавною

пенсійними системами.
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Питання для обговорення

1. Накопичувальна система пенсійного страхування. 

2. Види пенсійних виплат з коштів накопичувальної системи пенсійного

страхування. 

3. Довічні пенсії. 

4. Правовий статус Накопичувального пенсійного фонду. 

5. Принципи і системи недержавного пенсійного забезпечення.

6. Поняття і види недержавних пенсійних фондів. 

7. Пенсійні внески. 

8. Пенсійна система і пенсійний контракт. 

9. Пенсійні виплати і порядок їх здійснення. 

Короткі теоретичні відомості

Накопичувальний  пенсійний  фонд  –  це  цільовий  позабюджетний

фонд,  який  створюється  відповідно  до  Закону  «Про  загальнообов’язкове

державне  пенсійне  страхування»  від  9  липня  2003  р.,  акумулює  страхові

внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних

рахунках  та  інвестуються  з  метою  отримання  інвестиційного  доходу  на

користь  застрахованих  осіб,  пенсійні  активи  якого  використовуються  для

оплати  договорів  страхування  довічних  пенсій  або  одноразових  виплат

застрахованим  особам,  а  у  випадках,  передбачених  Законом,  членам  їхніх

сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені Законом. 

Страхові  внески  до  Накопичувального  фонду  сплачуватимуться

застрахованими особами, яким на день запровадження перерахування таких

внесків виповниться не більше 35-ти років. 

Законом  встановлено,  що  максимальний  розмір  внеску  до

Накопичувального  фонду  не  може  перевищувати  7  %  суми  заробітку

(доходу). 

Видами пенсійних виплат за рахунок коштів Накопичувального фонду,

що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках  є 
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 ‒ довічні  пенсії  (довічна  пенсія  з  установленим  періодом;  довічна

обумовлена пенсія; довічна пенсія подружжя); 

 ‒ одноразова виплата. 

Довічна пенсія з установленим періодом – це щомісячна виплата, яка

здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом десяти

років з дня її призначення. 

Довічна обумовлена пенсія – це щомісячна виплата, яка здійснюється

протягом життя пенсіонера. У разі якщо загальна сума довічної обумовленої

пенсії,  виплачена  пенсіонеру  на  момент  смерті,  є  меншою,  ніж  сума,

обумовлена в договорі  страхування довічної  пенсії  на час  його укладення,

різниця  коштів  між  зазначеними  сумами  виплачується  спадкоємцям,

зазначеним у договорі страхування довічної пенсії або визначеним відповідно

до Цивільного кодексу України. 

Довічна  пенсія  подружжя −  щомісячна  виплата,  яка  здійснюється

протягом життя пенсіонера, а після його смерті − його чоловіку (дружині),

який (яка) досяг пенсійного віку, протягом його життя. Застрахована особа

має право вільного вибору одного із зазначених видів довічних пенсій.

Суб’єктів  у  системі  добровільного  пенсійного  забезпечення  можна

поділити на шість груп: 

 ‒ органи,  що  здійснюють  недержавне  пенсійне  забезпечення  −

недержавні  пенсійні  фонди,  страхові  організації,  які  уклали  договори

страхування довічної  пенсії,  страхування ризику настання інвалідності  або

смерті,  а  також  банківські  установи,  які  уклали  договори  про  відкриття

пенсійних депозитних рахунків; 

 ‒ засновники  недержавних  пенсійних  фондів  −  юридичні  та  фізичні

особи; 

 ‒ учасники  недержавного  пенсійного  забезпечення  і  особи,  які

приймають  участь  в  недержавному  пенсійному  забезпеченні  в  інтересах

інших осіб, до яких слід віднести: учасників та вкладників пенсійних фондів,

страхувальників,  які  уклали  договори  страхування  довічної  пенсії,
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страхування  ризику  настання  інвалідності  або  смерті,  у  тому  числі  і  в

інтересах  третіх  осіб,  вкладники  пенсійних  депозитних  рахунків,  а  також

роботодавці-платники пенсійних фондів; 

 ‒ органи  забезпечення  діяльності  недержавних  пенсійних  фондів:

адміністратори пенсійних фондів, компанії з управління активами, зберігачі; 

 ‒ органи  контролю  за  здійсненням  недержавного  пенсійного

забезпечення:  Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулювання  у

сфері  ринків  фінансових  послуг, Національна  комісія  з  цінних  паперів  та

фондового  ринку,  Антимонопольний  комітет  України,  Національний  банк

України, а також аудитори; 

 ‒ особи,  які  здійснюють  допоміжну  діяльність  у  сфері  недержаного

пенсійного  забезпечення:  саморегулівні  організації  та  особи,  які  надають

консультативні  та  агентські  послуги  у  сфері  недервжавного  пенсійного

забезпечення.

Завдання до теми

Громадянин  К.  із  Полтави  звернувся  до  Полтавського  обласного

управління Пенсійного фонду України за роз’ясненням: «Працюю на заводі, а

у вільний від роботи час займаюся підприємницькою діяльністю. Окрім того,

я пенсіонер. Отримав два листи від Пенсійного фонду, який вимагає, щоб я

сплачував страхові внески від підприємницького доходу. На мою думку, я не

повинен сплачувати внески, оскільки я пенсіонер, окрім того завод за мене

сплачує внески на пенсійне страхування з фонду оплати праці, а також із мого

заробітку вираховують також внески до Пенсійного фонду.

Чи  законна  вимога  працівників  Пенсійного  фонду?  Який  порядок

сплати страхових внесків суб’єктами підприємницької діяльності? Складіть

роз’яснення, посилаючись на діюче законодавство.

Контрольні питання

1. Охарактеризуйте правове становище Накопичувального фонду.

2. Що є джерелом формування коштів Накопичувального фонду, куди

вони спрямовані?
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3. Що становить система недержавного пенсійного забезпечення?

4. На яких принципах здійснюється недержавне пенсійне забезпечення?

5. Дати визначення недержавних пенсійних фондів і назвати їх види. 

6. Як створюються недержавні пенсійні ради?

7. Що таке пенсійний контракт?

Питання для самостійного опрацювання

1. Порядок  ведення  персоніфікованого обліку  учасників  недержавних

пенсійних фондів.

2. Одноразова пенсійна виплата. 

3. Договір страхування довічної пенсії.

Література: [14; 18; 19; 21; 32].

Семінарське заняття № 18

Тема.  Матеріальне  забезпечення  та  соціальні  послуги  по

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню

Мета: ознайомити  студентів  з  матеріальним  забезпеченням  та

соціальними послугами по загальнообов’язковому державному соціальному

страхуванню на випадок безробіття,  нещасного випадку на виробництві та

професійного захворювання, тимчасової втрати працездатності.

Питання для обговорення

1. Матеріальне  забезпечення  та  соціальні  послуги  по

загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню від нещасного

випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання,  які  спричинили

втрату працездатності. 

2. Поняття та загальний порядок розслідування нещасного випадку на

виробництві. 

3. Поняття  та  загальний  порядок  розслідування  професійного

захворювання. 
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4. Матеріальне  забезпечення  та  соціальні  послуги  по

загальнообов’язковому  державному  соціальному  страхуванню  у  зв’язку  з

тимчасовою втратою працездатності. 

5. Допомога по тимчасовій непрацездатності. 

6. Допомога по вагітності та пологах. 

7. Допомога на поховання. 

8. Оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних

закладів після перенесених захворювань і травм. 

9. Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність. 

10. Матеріальне  забезпечення  та  соціальні  послуги  по

загальнообов’язковому державному страхуванню на випадок безробіття.

11. Поняття безробіття, часткового безробіття. 

12. Порядок визнання громадянина безробітним. 

13. Допомога по безробіттю,  розміри та порядок її виплати. 

14. Коло громадян, що мають право на допомогу в разі безробіття.

15. Строки виплати допомоги. 

16. Порядок  обчислення  середньої  заробітної  плати  для  розрахунку

виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

Короткі теоретичні відомості

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок

безробіття –  це  система  прав,  обов’язків  і  гарантій,  яка  передбачає

матеріальне  забезпечення  на  випадок  безробіття  з  незалежних  від

застрахованих осіб обставин та надання соціальних послуг за рахунок коштів

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України

на випадок безробіття. 

 Страховик – це Фонд загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття. 

Страхувальниками є  роботодавці  та  інші  особи,  які  відповідно  до

цього Закону зобов’язані сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове

державне соціальне страхування. 
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Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на

умовах  трудового  договору  (контракту),  цивільно-правового  договору,

включаючи тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також

тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень, та

на  інших  підставах,  передбачених  законодавством  про  працю,

військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи, які

забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи – підприємці.

Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття, видається

свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке

є єдиним для всіх видів соціального страхування.

 Відповідно  до  Закону  України  «Про  зайнятість  населення»  видами

забезпечення є: 

 ‒ допомога  по  безробіттю,  у  тому  числі  її  одноразова  виплата  для

організації безробітним підприємницької діяльності; 

 ‒ допомога  на  поховання  у  разі  смерті  безробітного  або  особи,  яка

перебувала на його утриманні. 

Видами соціальних послуг є: 

 ‒ професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у

професійно-технічних  та  вищих  навчальних  закладах,  у  тому  числі  в

навчальних  закладах  центрального  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує

державну  політику  у  сфері  зайнятості  населення  та  трудової  міграції,  на

підприємствах, в установах, організаціях;

 ‒ профорієнтація; 

 ‒ пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні,  у тому

числі  шляхом  організації  громадських  робіт  для  безробітних  у  порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України; 

 ‒ надання роботодавцям, які працевлаштовують громадян, компенсації

відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»; 
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 ‒ надання  роботодавцям  −  суб’єктам  малого  підприємництва,  які

працевлаштовують  безробітних,  компенсації  відповідно  до  Закону  України

«Про зайнятість населення»; 

 ‒ надання  громадянам  віком  старше  45  років,  страховий  стаж  яких

становить  не  менше  15  років,  ваучера  для  підтримання  їх

конкурентоспроможності  шляхом перепідготовки,  спеціалізації,  підвищення

кваліфікації  за  професіями  та  спеціальностями  для  пріоритетних  видів

економічної діяльності; 

 ‒ інформаційні  та  консультаційні  послуги,  пов’язані  з

працевлаштуванням.  

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та

професійного  захворювання −  самостійний  вид  загальнообов’язкового

державного  соціального  страхування,  за  допомогою  якого  здійснюються

соціальний захист, охорона життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової

діяльності. 

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

працівника небезпечного виробничого чинника чи середовища, що сталися у

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

здоров’ю або настала смерть. 

До професійного захворювання належить захворювання, що виникло

внаслідок професійної діяльності застрахованого та зумовлюється виключно

або переважно впливом шкідливих речовин і  певних видів робіт та інших

факторів,  пов’язаних  з  роботою.  Перелік  професійних  захворювань

затверджений постановою Кабінету Міністрів від 8 11. 2000 р. № 1662. 

Завдання до теми

Задача 1 

До центру зайнятості з проханням про реєстрацію і надання допомоги

по безробіттю звернувся  громадянин Н.  Працівник центру, який  проводив

співбесіду відмовив йому у реєстрації та призначенні допомоги у зв’язку з
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безробіттям оскільки Н. є інвалідом ІІ групи, а тому не підлягає реєстрації у

центрі  зайнятості  та  не  може бути суб’єктом права  на  страхові  допомоги.

Окрім цього він вважав, що вітчизняне законодавство передбачає й інші види

забезпечення  інвалідів,  а  тому  призначати  йому  допомогу  у  зв’язку  з

безробіттям не потрібно. 

Чи правомірні дії працівника центру зайнятості? Чи можуть інваліди

визнаватися  безробітними  та  набувати  права  на  допомогу  у  зв’язку  з

безробіттям? Чи мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям особи,

які одержують пенсію у зв’язку з інвалідністю? 

Задача 2

Безробітний К. звернувся до центру зайнятості із проханням здійснити

йому одноразову виплату допомоги у зв’язку з безробіттям для організації

підприємницької діяльності. Однак К. було відмовлено, оскільки з’ясувалось,

що  за  12  місяців,  які  передували  безробіттю  він  вже  був  зареєстрований

суб’єктом підприємницької  діяльності,  а  тому не має  право на  одноразову

виплату допомоги у зв’язку з безробіттям. Безробітний К. з цим не погодився,

оскільки  підприємницьку  діяльність  припинив  з  власної  ініціативи,  а  до

центру зайнятості звернувся через неспроможність самостійно знайти роботу.

Хто  має  право  на  одноразову  виплату  допомоги  у  зв’язку  з

безробіттям? У яких випадках особі може бути відмовлено в одноразовій

виплаті допомоги у зв’язку з безробіттям? Дайте правовий аналіз ситуації. 

Контрольні питання

1. Назвіть  види  матеріального  забезпечення  та  соціальні  послуги  за

загальнообов’язковими державним соціальним страхуванням від нещасного

випадку на виробництві та хронічного захворювання, які спричинили втрату

працездатності.

2. Назвіть види матеріального забезпечення та соціальні  послуги,  що

надаються за 30 ДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

3. Допомога по тимчасовій непрацездатності.
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4. Назвіть види матеріального забезпечення та соціальні  послуги,  що

надаються за 30 ДСС на випадок безробіття.

5. Допомога безробітному.

Питання для самостійного опрацювання

1. Принципи  страхування  від  нещасного  випадку  і  гарантії

забезпечення прав застрахованих осіб.

2. Порядок установлення ступеня втрати працездатності потерпілим на

виробництві.

Література: [20; 25; 33; 35].

Семінарське заняття № 19

Тема. Державні соціальні допомоги

Мета: ознайомити студентів з видами державних соціальних допомог.

Питання для обговорення

1. Поняття і види державних соціальних допомог. 

2. Державні допомоги сім’ям з дітьми. 

3. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

4. Державна  допомога  особам  з  інвалідністю  з  дитинства  й  дітям  з

інвалідністю.  

5. Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію

та особам з інвалідністю.

6. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи.

7. Поняття та особливості житлових субсидій. 

8. Правові засади призначення житлових субсидій. 

9. Державні допомоги ветеранам війни і праці. 

10. Інші державні соціальні допомоги.

Короткі теоретичні відомості

Серед характерних рис соціальних допомог виділяють такі: 
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 ‒ вони  мають  аліментарний  характер,  оскільки  призначаються

безоплатно  і  не  пов’язані  з  трудовою  діяльністю  особи  чи  сплатою  нею

страхових внесків; 

 ‒ основним  джерелом їх  виплати  є  кошти  Державного чи  місцевого

бюджетів.  Переважно для виплати цих допомог кошти надходять у вигляді

субвенцій до місцевих бюджетів; 

 ‒ перелік  категорій  осіб,  які  мають  право  на  такі  допомоги,

визначається законами України; 

 ‒ вони надаються з  метою матеріальної  підтримки малозабезпечених

або для компенсації  (часткової  чи повної)  витрат, які  понесені  у  зв’язку з

настанням соціального ризику; 

 ‒ розмір  допомог,  як  правило,  співвідноситься  з  величиною

прожиткового  мінімуму  або  з  гарантованим  рівнем  забезпечення  такого

мінімуму; 

 ‒ їх призначення має так званий адресний характер. 

Найбільш поширеними видами державних соціальних допомог є:

 ‒ державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію,

та інвалідам; 

 ‒ допомоги малозабезпеченим; 

 ‒ допомоги дітям з інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства;

 ‒ допомоги на догляд за особами з інвалідністю внаслідок психічного

захворювання; 

 ‒ державні допомоги сім’ям з дітьми; 

 ‒ субсидії на оплату житлово-комунальних послуг; 

 ‒ державна допомога на поховання; 

 ‒ інші види допомог.

Серед  видів  державних  соціальних  допомог  вагоме  місце  займають

також  державні допомоги сім’ям з дітьми.  Право на їх отримання мають

громадяни  України,  іноземці  та  особи  без  громадянства,  які  постійно

проживають  в  Україні  та  не  застраховані  у  системі  загальнообов’язкового
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державного  соціального  страхування,  у  сім’ях  яких  виховуються  та

проживають неповнолітні діти. Відповідно до Закону України «Про державну

допомогу  сім’ям  з  дітьми»  від  21  листопада  1992  р.  громадянам

призначаються такі види державної допомоги сім’ям з дітьми: 

 ‒ допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; 

 ‒ допомога при народженні дитини; 

 ‒ допомога при усиновленні дитини; 

 ‒ допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

 ‒ допомога на дітей одиноким матерям. 

Завдання до теми

Задача 1

М.,  учасник ліквідації  аварії  на  Чорнобильській  АЕС,  є  інвалідом II

групи внаслідок впливу радіоактивного випромінювання, пенсіонер. 10 липня

2016 р. він помер, не використавши чергової путівки на санаторно-курортне

лікування і  не отримавши за невикористану путівку грошової  компенсації.

Син  звернувся  до  управління  у  справах  захисту  населення  від  наслідків

Чорнобильської  катастрофи  із  заявою  про  виплату  зазначеної  компенсації

йому як єдиному спадкоємцю. 

Який  порядок  надання  путівок  на  санаторно-курортне  лікування

особам,  віднесеним  до  числа  постраждалих  внаслідок  Чорнобильської

катастрофи?  Кому  і  на  яких  підставах  виплачується  компенсація  за

невикористану путівку на санаторно-курортне лікування? Чи має право син

на отримання зазначеної компенсації? 

Задача 2

Громадянин  Ф.  отримував  пенсію  за  віком  на  пільгових  умовах  за

Списком № 2 у розмірі максимальному, передбаченому законодавством для

даної категорії пенсіонерів. На його утриманні знаходиться дружина-інвалід і

онучка  7  років,  мати  і  батько якої  загинули  у  авіакатастрофі.  Ф.,  за  його

заявою був поміщений у будинок-інтернат для престарілих та інвалідів. Після

цього йому припинили виплачувати пенсію, оскільки він у будинку-інтернаті
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перебував  на  повному  державному  забезпеченні,  а  дружині  і  внучці

виплачується  допомога  як  малозабезпеченим.  Ф.  звернувся  до  районного

відділення Пенсійного фонду, однак там йому пояснили, що вся пенсія його

перераховується до будинку-інтернату. 

Який  порядок  поміщення  інвалідів  у  будинки-інтернати  для

престарілих  та  інвалідів?  Який  порядок  виплати  пенсій  особам,  які

перебувають  у  будинках-інтернатах  для  престарілих  та  інвалідів?  Чи

правомірні дії Пенсійного фонду? 

Контрольні питання

1. Дайте визначення поняття «державна соціальна допомога».

2. Визначити види державної соціальної допомоги.

3. Який порядок призначення і вимоги допомоги у зв’язку з вагітністю і

на пологи?

4. Який  порядок  призначення  і  вимоги  допомоги  у  зв’язку  з

народженням дитини?

5. Який порядок призначення і вимоги допомоги на дітей, над якими

встановлено опіку чи піклування? А у разі усиновлення дитини?

6. Який  порядок  призначення  і  вимоги  допомоги  на  дітей  одиноким

матерям?

7. Який порядок призначення і вимоги державної соціальної допомоги

малозабезпеченим сім’ям?

Література: [4; 10; 11; 13].

Семінарське заняття № 20

Тема.  Соціальні  послуги  соціальне  обслуговування  і  соціальні

пільги

Мета: ознайомити  студентів  з  соціальними  послугами,  пільгами  на

соціальні обслуговування в Україні.

Питання для обговорення

1. Сучасний стан системи соціальних послуг. 
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2. Поняття і види соціальних послуг, форми їх надання. 

3. Порядок надання й отримання соціальних послуг. 

4. Поняття, види та принципи соціального обслуговування. 

5. Соціальне обслуговування громадян похилого віку.

6. Поняття й ознаки соціальних пільг, їх класифікація. 

7. Види соціальних пільг за змістом. 

8. Житлово-побутові пільги. 

9. Медико-реабілітаційні соціальні пільги. 

10. Пільги у сфері транспортного обслуговування населення.

11. Проблема впорядкування та фінансування пільг.

Короткі теоретичні відомості

У Законі України «Про соціальні послуги» соціальне обслуговування

розглядається  як  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.

До суб’єктів яким надається соціальне обслуговування належать: 

 ‒ особи похилого віку, які не можуть себе самостійно обслуговувати;

 ‒ діти; 

 ‒ інваліди або інші особи, які втратили працездатність; 

 ‒ малозабезпечені сім’ї; 

 ‒ безробітні; 

 ‒ особи, які постраждали від техногенних катастроф. 

Соціальне  обслуговування  застрахованим  громадянам  надається

органами  відповідних  фондів  загальнообов’язкового  соціального

страхування. Що ж до незастрахованих громадян, а також тих випадків, коли

соціальне обслуговування надається не у зв’язку із соціальним страхуванням,

то його здійснюють відповідні державні та уповноважені державою органи.

Це  −  територіальні  центри  соціального  обслуговування  пенсіонерів  та

одиноких непрацездатних громадян; відділення соціальної допомоги вдома;
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спеціальні будинки- інтернати для престарілих та інвалідів; дитячі будинки-

інтернати;  будинки-інтернати  для  громадян  похилого  віку  та  інвалідів;

геріатричні  пансіонати;  пансіонати  для  ветеранів  війни  і  праці;

психоневрологічні інтернати, тимчасові притулки для дорослих та тимчасові

притулки для неповнолітніх тощо. 

Завдання до теми

Задача 1

Громадянка  Т.  є  постраждалою  від  Чорнобильської  катастрофи  

ІІ категорії. 25 квітня 2016 р. вона звернулась із рецептом для безоплатного

придбання  лікарських  препаратів  у  приватну  аптеку  «Медик».  Однак  їй

відмовили, мотивуючи тим, що право безоплатного та пільгового придбання

ліків  може  бути  використано  тільки  у  разі  їх  придбання  у  закладах  та

установах охорони здоров’я, які фінансуються з бюджету. 

Проаналізуйте  вказану  ситуацію.  Якими  нормативними  актами

врегульовано питання безоплатного придбання ліків громадянами? 

Задача 2

Громадянка Л. звернулася до управління праці та соціального захисту

населення  з  проханням  призначити  їй  субсидію  на  оплату  житлово-

комунальних послуг. У заяві вона вказала, що є приватним підприємцем та

проживає  у  власному  будинку  з  трьома  неповнолітніми дітьми.  Її  чоловік

тривалий  час  перебуває  за  кордоном,  тому  довідки  про  його  доходи  вона

надати  не  може.  Їй  відмовили  у  наданні  субсидій  на  оплату  житлово-

комунальних послуг з  підстав здійснення нею підприємницької  діяльності.

Окрім цього було встановлено, що разом з нею проживає її мати, яка працює

та  одержує  пенсію  у  зв’язку  з  інвалідністю.  Л  пояснила,  що  її  мати

зареєстрована за іншою адресою, тому вказувати її доходи не потрібно, а з

чоловіком вона давно не підтримує ніяких відносин.

Назвіть суб’єкта та підстави надання субсидій на оплату житлово-

комунальних  послуг.  У  яких  випадках  така  субсидія  не  надається?

Розв’яжіть  проблему.
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Контрольні питання

1. Яким вимогам повинна відповідати система надання соціальних 

послуг?

2. Які види соціальних послуг, у чому полягає їх зміст?

3. Кому надаються безоплатні соціальні послуги?

4. Хто здійснює облік безоплатних осіб?

Питання для самостійного опрацювання

1. Принципи надання соціальних послуг.

2. Права і обов’язки надавачів та отримувачів соціальних послуг. 

3. Волонтерська діяльність в сфері соціальних послуг. 

4. Поняття соціального статусу особи. 

5. Соціальний захист біженців.

Література: [4; 7; 19; 39, с. 15 29].‒

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

І СЕМЕСТР, ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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1. Поняття та предмет права соціального забезпечення.

2. Метод права соціального забезпечення.

3. Відмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей

права. 

4. Система права соціального забезпечення. 

5. Функції права соціального забезпечення.

6. Поняття й види джерел права соціального забезпечення.

7. Конституція  України  –  головне  джерело  права  соціального

забезпечення.

8. Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення. 

9. Закони України в системі джерел права соціального забезпечення.

10. Підзаконні акти в системі джерел права соціального забезпечення. 

11. Значення актів Конституційного Суду України та судової практики в

правовому регулюванні відносин у сфері соціального забезпечення.

12. Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення

13. Поняття і значення принципів права соціального забезпечення.

14. Класифікація принципів права соціального забезпечення.

15. Галузеві принципи соціального забезпечення та їх зміст. 

16. Принципи окремих інститутів права соціального забезпечення. 

17. Організаційно-правові форми і види соціального забезпечення.

18. Загальна  характеристика  основних  видів  загальнообов’язкового

державного соціального страхування.

19. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

20. Недержавні організаційно-правові форми соціального забезпечення.

21. Поняття,  ознаки  та  особливості  правовідносин  із  соціального

забезпечення.

22. Види правовідносин із соціального забезпечення. 

23. Загальна  характеристика  та  види  матеріально-забезпечувальних

правовідносин із соціального забезпечення.
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24. Загальна  характеристика  та  види  процедурних  правовідносин  із

соціального забезпечення.

25. Структура правовідносин із соціального забезпечення.

26. Підстави  виникнення,  зміни  та  припинення  правовідносин  із

соціального забезпечення

27. Поняття і види страхового стажу.

28. Загальний страховий стаж і його значення.

29. Спеціальний страховий стаж, його види та значення.

30. Порядок встановлення та обчислення страхового стажу. 

31. Порядок підтвердження страхового (трудового) стажу

32. 32.Поняття та види соціального ризику.

33. Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності.

34. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості

35. Право  громадян  на  матеріальне  забезпечення  за

загальнообов’язковим  державним  соціальним  страхуванням  на  випадок

безробіття. 

36. Принципи,  суб’єкти  та  об’єкти  загальнообов’язкового державного

соціального страхування на випадок безробіття.

37. Особи, які підлягають страхуванню на випадок безробіття.

38. Види матеріального забезпечення на випадок безробіття.

39. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги

за  загальнообов’язковим  державним  соціальним  страхуванням  у  зв’язку  з

тимчасовою втратою працездатності.

40. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

41. Види  матеріального  забезпечення  та  соціальних  послуг  за

загальнообов’язковим  державним  соціальним  страхуванням  у  зв’язку  з

тимчасовою втратою працездатності.

42. Страхові  випадки,  умови  надання  допомоги  по  тимчасовій

непрацездатності та тривалість її виплати. 
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43. Поняття  та  загальна  характеристика  загальнообов’язкового

державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. 

44. Поняття  нещасного  випадку  та  професійного  захворювання.

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.

45. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.

46. Загальна характеристика солідарної системи загальнообов’язкового

державного пенсійного страхування.

47. Загальна  характеристика  накопичувальної  системи  пенсійного

страхування.

48. Загальна  характеристика  системи  недержавного  пенсійного

забезпечення.

49. Поняття та ознаки пенсій як виду соціального забезпечення.

50. Види пенсій та умови їх призначення.

51. Пенсії за віком у солідарній системі.

52. Пенсії по інвалідності в солідарній системі.

53. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.

54. Пенсійні виплати.

55. Пенсії за вислугу років. 

56. Поняття й види недержавних пенсійних фондів.

57. Довічна пенсія (довічний ануїтет).

58. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького

і рядового складу органів внутрішніх справ.

59. Пенсійне забезпечення державних службовців.

60. Пенсійне забезпечення службових осіб прокуратури та суддів.

61. Пенсійне  забезпечення  наукових  (науково-педагогічних)

працівників.

62. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

63. 63.Пенсійне  забезпечення  громадян,  які  постраждали  внаслідок

Чорнобильської катастрофи.    
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64. Порядок обчислення пенсій.

65. Порядок призначення, перерахунку та виплати пенсій.

66. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог.

67. Загальні  правила  призначення  та  виплати  державних  соціальних

допомог

68. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

69. Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію,

та інвалідам

70. Державні допомоги сім’ям з дітьми.

71. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

72. Одноразова допомога при народженні дитини.

73. Допомога на дітей, які перебувають під опікою і піклуванням.

74. Допомога на дітей одиноким матерям.

75. Порядок звернення за допомогами сім’ям з дітьми.

76. Відповідальність  за  недотримання  законодавства  про  державні

соціальні допомоги.

77. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.

78. Поняття і види соціальних послуг та форми їх надання.

79. Організація діяльності з надання соціальних послуг.

80. Соціальні служби та соціальні установи в Україні.

81. Права і обов’язки надавачів та отримувачів соціальних послуг.

82. Волонтерська діяльність у сфері соціальних послуг.

83. Соціальні  послуги  центрів  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та

молоді

84. Соціальні послуги для бездомних громадян та безпритульних дітей.

85. Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів.

86. Поняття, ознаки та види соціальних пільг.

87. Соціальні  пільги  інвалідам,  ветеранам  праці  та  особам  похилого

віку,  ветеранам  війни,  особам,  які  постраждали  внаслідок  нацистських

переслідувань. 
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88. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи.

89. Соціальний захист біженців. 

90. Соціальний захист жертв політичних репресій.

ІІ СЕМЕСТР, ТРУДОВЕ ПРАВО

1. Поняття  та  значення  трудового  договору.  Відмінність  трудового

договору від суміжних цивільно-правових договорів, пов’язаних із працею.

2. Сторони, зміст і форма трудового договору.

3. Випробування при прийнятті на роботу.

4. Загальний порядок укладення трудового договору. Фактичний допуск

до роботи.

5. Гарантії для працівників при укладенні трудового договору.

6. Правове  регулювання  ведення  трудових  книжок.  Інструкція  про

порядок ведення трудових книжок працівників.

7. Строковий трудовий договір та особливості його укладення.

8. Контракт як різновид трудового договору. Зміст, форма та сфера його

застосування.

9. Особливості  укладення  трудового  договору  з  сезонними  та

тимчасовими працівниками.

10.  Правове регулювання сумісництва та суміщення.

11.  Особливості  укладення  трудового  договору  з  іноземними

громадянами.

12.  Особливості  укладення  трудового  договору  роботодавцями  –

фізичними особами.

13.  Переведення працівника на іншу постійну роботу.

14.  Переведення працівників на іншу тимчасову роботу.

15.  Правове регулювання переміщень працівників.

16.  Конституційні  гарантії  заборони  примусової  праці  та  правове

регулювання переведень за трудовим правом.
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17.  Зміна істотних умов праці: порядок проведення, правові наслідки.

18.  Умови  та  підстави  припинення  трудового  договору  та  їх

класифікація.

19.  Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.

20. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

21.  Припинення  трудового  договору  за  ініціативою  осіб,  які  не  є

стороною трудового договору. Переважне право на залишення на роботі при

вивільненні  працівників  у  зв’язку  із  змінами  в  організації  виробництва  і

праці.

22.  Гарантії для працівників при розірванні трудового договору.

23.  Порядок  звільнення  і  проведення  розрахунку. Вихідна  допомога

при звільненні.

24.  Відсторонення працівника від роботи: підстави та умови.

25.  Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством.

26.  Правове регулювання неповного і скороченого робочого часу.

27.  Правове регулювання надурочних робіт.

28.  Режим робочого часу та його види за трудовим правом.

29.  Спеціальні режими робочого часу та їх правове забезпечення.

30.  Поняття та види часу відпочинку за трудовим правом.

31.  Поняття та види відпусток за трудовим законодавством.

32.  Щорічна  основна  відпустка  і  порядок  її  надання.  Перенесення

відпустки.

33.  Щорічні додаткові відпустки, їх види, порядок надання.

34.  Додаткові відпустки працівникам у зв’язку з навчанням. Соціальні

відпустки. Творчі відпустки.

35.  Відпустки без збереження заробітної плати і порядок їх надання.

36. Поняття, структура та джерела виплати заробітної плати.

37.  Тарифна система та її елементи.

38.  Система оплати праці.

39.  Державне регулювання заробітної плати.
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40.  Мінімальна заробітна плата як державна гарантія оплати праці.

41.  Гарантійні виплати за трудовим правом.

42.  Компенсаційні  виплати  за  трудовим  правом.  Інструкція  про

службові відрядження в межах України і за кордон.

43.  Порядок обчислення середнього заробітку. Постанова КМУ  

№100 від 08.02.1995 р.

44.  Гарантії права працівників на оплату праці та обмеження утримань

у заробітній платі. ЗУ «Про оплату праці».

45.  Порядок  виплати  заробітної  плати.  Обмеження  утримань  із

заробітної плати.

46.  Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Трудові

обов’язки працівників і роботодавця.

47.  Заохочення працівників за добросовісну працю: правові засади.

48.  Поняття  і  види  дисциплінарної   відповідальності  працівників.

Підстава і умови дисциплінарної відповідальності працівників.

49.  Порядок застосування дисциплінарних стягнень.

50.  Спеціальна дисциплінарна відповідальність за трудовим правом.

51.  Поняття,  значення,  функції  матеріальної  відповідальності  сторін

трудового договору.

52.  Підстава  та  умови  матеріальної  відповідальності  працівників.  Її

відмінності від цивільно-правової відповідальності.

53.  Види матеріальної відповідальності працівників.

54.  Визначення розміру шкоди, яка підлягає відшкодуванню та порядок

відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

55.  Підстава, умови і види матеріальної відповідальності роботодавця

за шкоду, заподіяну працівнику.

56.  Відшкодування моральної шкоди у трудових правовідносинах.

57.  Поняття  і  зміст  охорони  праці  за  трудовим  правом  її  правове

регулювання.

58.  Організація охорони праці на підприємстві.
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59. Охорона праці жінок, молоді.

60.  Розслідування  та  облік  нещасних  випадків,  професійних

захворювань і аварій, пов’язаних з виробництвом.

61.  Органи нагляду і контролю за охороною праці, їх повноваження.

Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

62.  Поняття, види та причини виникнення трудових спорів.

63.  Порядок  утворення  КТС  та  організація  роботи  і  розгляд

індивідуальних трудових спорів у КТС.

64.  Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді.

65.  Поновлення на роботі незаконно звільнених працівників та оплата

за вимушений прогул.

66.  Поняття, види та сторони колективних трудових спорів.

67.  Примирні процедури при вирішенні колективних трудових спорів.

68.  Участь  Національної  служби  посередництва  і  примирення  у

вирішенні колективних трудових спорів.

69.  Правове регулювання проведення страйку.

70.  Основні  права  людини  у  сфері  праці:  міжнародні  стандарти  і

законодавство України.

71.  Право на працю - найважливіше право людини - учасника процесу

праці. Поняття і зміст права на працю.

72.  Поняття  трудового  права.  Предмет  трудового  права  України:

індивідуальні та трудові колективні відносини.

73.  Поняття та особливості методу трудового права.

74.  Функції трудового права України.

75.  Система  трудового  права,  її   структура.  Система  трудового

законодавства.

76.  Місце трудового права у системі права України.

77.  Поняття принципів трудового права, їх класифікація.

78.  Поняття, види, особливості джерел трудового права.
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79.  Поняття  та  види  соціального  партнерства.  Форми  соціального

партнерства.

80.  Поняття та сфера укладення колективних угод.

81.  Поняття та порядок укладення колективного договору.

82.  Сторони та зміст колективного договору. 

83.  Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та за категоріями

працівників.

84.  Суб’єкти  міжнародного  трудового  права  та  особливості  їх

правового статусу (ООН та МОП).

85.  Джерела міжнародного трудового права.

86.  Поняття трудових правовідносин та їх структура.

87.  Правосуб’єктивність учасників у трудових правовідносинах.

88.  Правове становище працівників у трудових правовідносинах.

89.  Роботодавці як суб’єкти трудових правовідносин. Характеристика

ЗУ «Про організації роботодавців».

90.  Участь профспілок у трудових правовідносинах. Охарактеризувати

загальні  положення  ЗУ  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії

діяльності». 

91.  Основи  правового  регулювання  зайнятості  населення  і

працевлаштування. Характеристика ЗУ «Про зайнятість населення».

92.  Охарактеризувати основні положення ЗУ «Про основи соціальної

захищеності інвалідів в Україні».

4 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
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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.
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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

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Максимальна  сума  балів,  які  може  набрати  студент,  становить  100

балів, із яких:

89



10 балів – відвідування та робота на лекціях;

20 балів – за індивідуальну роботу;

30  балів  –  (ділиться  на  кількість  практичних  (семінарських)  занять)  –

опитування (виступ і активна участь на кожному практичному занятті);

10  балів  –  за  контрольну  роботу  (в  семестр  проводиться  2  контрольні

роботи);

20 балів – підсумковий модульний контроль;

Індивідуальна  робота  студентів  передбачає:  участь  у  роботі

студентського  наукового  гуртка  (проблемної  групи),  студентських

конференціях, конкурсах, олімпіадах; написання рефератів та їх презентацію;

анотацію прочитаної додаткової літератури; бібліографічний опис літератури.

Вибір виду індивідуальної роботи студент здійснює за власними інтересами,

попередньо узгодивши з викладачем. Індивідуальна робота оцінюється від 0

до 20 балів. 

Контрольну роботу студенти виконують у формі тестів, колоквіуму або

письмових відповідей на 3–4 запитання за темами, які були вже розглянуті на

семінарських заняттях.

Реферати готуються за  темами,  що зазначені  в  модулі.  Тему та  план

реферату  студент  узгоджує  із  викладачем,  який  проводить  заняття.

Оптимальний обсяг реферату – 15 20 сторінок.‒

Підсумковий модульний контроль (ПМК) – проводиться на останньому

практичному (семінарському) занятті у письмовій формі, зміст якого охоплює

весь курс навчальної дисципліни. 
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