
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ  

І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  081 – «ПРАВО» 

ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР» 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



 
 

Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Право соціального захисту»  для студентів денної та 

заочної форм навчання за напрямом 081 – «Право» освітнього ступеня 

«Бакалавр» 

 

 

 

 

 

 

Укладач старш. викл. Л. Є. Даценко 

Рецензент к. ю. н., доцент О. В. Плескун 

 

 

Кафедра галузевих юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

Протокол №___від____________________ 

Голова методичної ради________проф. В. В. Костін 



 
 

 

ЗМІСТ 

Вступ……………..…………………………………………………………….4 

1Теми та погодинний розклад лекцій, практичної та самостійної 

роботи….......................................................................................................................7 

2 Перелік тем практичних занять та самостійної роботи…………………10 

Семінарське заняття № 1 Загальні засади соціального забезпечення й 

історія його становлення ……………………………………...………………...…10 

Семінарське заняття № 2 Джерела та принципи права соціального 

забезпечення...............................................................................................................15 

Семінарське заняття № 3 Правовідносини із соціального забезпечення...26 

Семінарське заняття № 4 Соціальні ризики …………………….………....33 

Семінарське заняття № 5 Державні соціальні стандарти та нормативи 

соціального забезпечення………...……………………………………………...38 

Семінарське заняття № 6 Загальні засади загальнообов’язкового 

державного страхування ………………………………………………………..…42 

Семінарське заняття № 7 Загальні умови призначення пенсії у 

накопичувальній та недержавній пенсійних системах.………..……………….50 

Семінарське заняття № 8 Матеріальна та соціальні послуги по 

загальнообов’язковому державному страхуванню……….…………….………..59 

Семінарське заняття № 9 Державні соціальні допомоги……………….....71 

Семінарське заняття № 10 Соціальні послуги соціальне обслуговування і 

соціальні пільги………………………………………………………………….....79 

3 Питання до іспиту………………………………………………………...90 

4 Критерії оцінювання………………………………………………………94 

Список літератури…………………….…………………………………......97 

 

 

 



 
 

 

ВСТУП 

Право соціального забезпечення є однією з галузей вітчизняного права, 

що належить до сфери соціального права та стала базовою для підготовки 

фахівців, зайнятих у сфері праці та соціального захисту населення.   

Перехід суспільства до ринкових відносин, загостривши соціальні 

проблеми, поставив у центр громадської думки подальший розвиток 

соціального захисту населення, кінцевою метою якого є надання кожному 

члену суспільства незалежно від його соціального походження, національної 

або расової належності можливості вільно розвиватися, реалізовувати свої 

здібності. 

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

честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною 

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

спрямованість діяльності держави та її органів. Право на соціальний захист 

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

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

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 

втрати годувальника, безробіття з незалежних від неї обставин, а також у 

старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується 

загальнообов’язковим соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків 

громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших 

джерел соціального забезпечення, створення мережі державних, комунальних, 

приватних закладів для догляду за непрацездатними.  

Соціальне забезпечення населення становить собою сукупність 

створюваних і гарантованих державою економічних, організаційних і правових 

заходів, спрямованих на компенсацію або мінімізацію наслідків погіршення 

матеріального 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.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» полягає в отриманні студентами теоретичних знань у сфері 

соціального забезпечення; набутті практичних навичок застосування правових 

норм, що регламентують ці відносини; формуванні правосвідомості та правової 

культури у майбутніх юристів.  

Основними завданнями навчанням дисципліни є вивчення студентами 

основних категорій, принципів та інститутів права соціального забезпечення; 

напрямів 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; 

уміння вирішувати практичні ситуації у сфері соціального забезпечення.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

– основні положення доктрини та джерел права соціального забезпечення;  

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

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

– сферу дії законодавства про соціальне забезпечення та  тенденцій його 

розвитку в умовах ринкової економіки;  

– стан судової практики. 

уміти:  

– володіти понятійно-категоріальним апаратом права соціального 

забезпечення;  

– правильно застосовувати норми права соціального забезпечення до 

конкретних правових відносин; 



 
 

– тлумачити чинне законодавство; 

– складати правові документи з питань соціального захисту; 

– аналізувати тенденції юридичної практики; 

– 

забезпечення на практиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ  

ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Назви 

змістових 

модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п Сем інд. с.р. л п сем. інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1 Загальні положення права соціального забезпечення 

Тема 1 За-

гальні заса-

ди 

соціального 

забезпечен-

ня та 

історія його 

встановлен-

ня. 

12 2 – 2 – 8 12 1 – 1 – 10 

Тема 2 

Джерела та 

принципи 

права 

соціального 

забезпечен-

ня. 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 3 

Правовідно

сини із 

соціального 

забезпечен-

ня. 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 4 

Соціальні 

ризики. 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 5 

Державні 

соціальні 

стандарти 

та 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 



 
 

нормативи 

соціального 

забезпечен-

ня. 

Всього по 

1-му 

модулю: 

60 10 – 10 – 40 60 3 – 3 – 54 

Змістовий модуль 2. Організаційно-правові форми соціального 

забезпечення в Україні 

Тема 6 

Загальні 

засади 

загально-

обов’язково

го 

державного 

пенсійного 

страхуван-

ня 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 7 

Загальні 

умови 

призначен-

ня пенсій у 

накопичува

льній та 

недержав-

ній 

пенсійних 

системах. 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Змістовий модуль 3. Захист прав окремих учасників виконавчого 

провадження 

Тема 8. 

Матеріаль-

не 

забезпечен-

ня та 

соціальні 

послуги 

щодо  

загально-

обов’язко–

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вого 

державно-

го 

соціально-

го 

страхуван-

ню 

Тема 9 

Державні 

соціальні 

допомоги 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Тема 10. 

Соціальні 

послуги, 

соціальне 

обслугову-

вання і 

соціальні 

пільги. 

12 2 – 2 – 8 12 0,5 – 0,5 – 11 

Усього по 

2-му 

модулю 

60 10 – 10 – 40 60 3 – 3 – 54 

Усього 

годин: 
120 20 – 20 – 80 120 6 – 6 – 108 



 
 

2 ПЕРЕЛІК ТЕМ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ 

Семінарське заняття № 1 

Тема Загальні засади соціального забезпечення й історія його 

становлення 

Мета: визначити місце права соціального забезпечення у системі права 

України, знати предмет, метод.  

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 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. Спільним, що їх 

об’єднує в одну групу і завдяки чому вони розглядаються як єдиний вид 

суспільних стосунків, є визначені законом соціальні ризики, з настанням яких у 

особи виникає право на соціальне забезпечення. Зміст права на соціальний 

захист, що проголошується у ст. 46 Конституції України, дає підстави для 

виділення у структурі соціально-забезпечувальних відносин трьох окремих їх 

різновидів: пенсійних відносин; відносин щодо надання матеріальних допомог 

та відносин щодо надання соціальних послуг. 

Предметом права соціального забезпечення є комплекс якісно однорідних 

суспільних відносин, що існують у сфері соціального забезпечення осіб, які 



 
 

зазнали соціального ризику (соціально – забезпечувальні відносини), а також 

пов’язані з ними процедурні та соціально-страхові відносини.  

Важливе значення для характеристики будь-якої галузі права, крім 

предмета правового регулювання, має і метод, тобто специфічний спосіб 

впливу держави (законодавця) на відповідні суспільні відносини. Аналіз 

правових засобів, за допомогою яких право соціального забезпечення здійснює 

регламентацію відповідних суспільних відносин, а також способів 

нормотворчості (централізований і децентралізований) дає можливість зробити 

висновок, що ця галузь права має переважно імперативні засади регулювання, 

забезпечені переважно централізованим способом прийняття правових норм. 

Цей висновок випливає з аналізу основної схеми побудови соціально-

забезпечувальних правовідносин, яка полягає в існуванні правового зв’язку: 

людина – компетентний орган, що надає той чи інший вид соціального 

забезпечення. Той факт, що в межах правовідносин соціального страхування в 

цьому зв’язку виступає не держава, а відповідний фонд соціального 

страхування, ситуації принципово не змінює. У цих відносинах практично 

відсутня рівність сторін за винятком деяких з них, наприклад щодо 

добровільного пенсійного страхування.  

Для з’ясування характеру методу права соціального забезпечення, 

потрібно розглянути їх особливості: 1) поєднання централізованого, 

регіонального і локального регулювання за збереження централізованим 

головної ролі; 2) поєднання нормативних і договірних засобів впливу, тобто 

особливе поєднання імперативного і диспозитивного методів у правовому 

регулюванні; 3) специфічність правового статусу суб’єктів правовідносин, а 

також обумовленість виникнення, зміни та припинення цих правовідносин 

певними юридичними фактами; 4) необхідність волевиявлення громадянина на 

реалізацію свого права на соціальне забезпечення і рішення відповідного 

органу про надання громадянину такого права; 5) наявність у суб’єктів 

правовідносин істотних повноважень, відсутність субординації і 



 
 

підпорядкування один одному; 6) поєднання різноманітних джерел 

фінансування забезпечення.  

Опрацьовуючи питання щодо системи права соціального забезпечення, 

необхідно враховувати те, що ця система являє собою науково обґрунтований, 

об’єктивно існуючий зв’язок інститутів і норм, які складають самостійну галузь 

права. У системі права соціального забезпечення традиційно виділяють 

Загальну і Особливу частини. Відповідно, кожна із цих частин містить властиві 

їй правові інститути, а останні, у свою чергу, складаються з норм права, які є 

найнижчою ланкою внутрішньої структури галузі права. Загальна частина 

містить норми про предмет права, предмет науки, принципи, джерела, 

організаційні форми забезпечення. Особлива частина права соціального 

забезпечення включає норми, які регулюють умови надання, форми та розміри 

видів соціального забезпечення, порядок їх встановлення, захист порушених 

прав у сфері соціального забезпечення тощо. 

Від системи права соціального забезпечення слід відмежовувати систему 

законодавства щодо соціального забезпечення, яка являє собою сукупність 

взаємопов’язаних між собою нормативно-правових актів, покликаних 

забезпечити відповідну сферу суспільних відносин. 

Завдання до теми  

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.? 

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.  

1) Які завдання Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття?  

2) Чи правомірною є відмова Фонду?  

3) Куди можна оскаржити відмову Фонду? 

3. Громадянин А., якому виповнилося 15 років, був звільнений згідно 

з ч.1 ст.40 КЗпП   України  з  ТОВ   «ПОЛІС» 18 травня 2017 року. Через 10 

днів він звернувся до Державної служби зайнятості з проханням зареєструвати 

його як безробітного. Проте у задоволенні його заяви було відмовлено.  

Чи правомірна була відмова? Відповідь обґрунтуйте. 

Контрольні питання 

1.Яка мета та основні ознаки соціальної держави? 

2. Розкрийте зміст права на соціальне забезпечення. 

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 

Самостійна робота 

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. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми 

Тести 



 
 

1. Функцію з соціального захисту громадян і з соціального забезпечення в 

Україні здійснює:  

а) держава; 

б) Комітет міністрів Ради Європи;  

в) підприємство; 

г) установа. 

2. Предметом права соціального забезпечення є: 

а) суспільні відносини, що пов’язані з трудовою діяльністю людини на 

підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності чи у 

фізичної особи, та її участь у суспільній організації праці;  

б) соціальний захист, матеріальне забезпечення та обслуговування насамперед 

непрацездатних громадян;  

в) суспільні відносини, які виникають під час укладання договорів цивільно-

правового характеру;  

г) майнові та деякі особисті немайнові відносини. 

3. Система права соціального забезпечення являє собою: 

а) сукупність нормативно-правових актів;  

б) сукупність об’єктивно взаємопов’язаних правових інститутів і норм, 

розміщених у структурно визначеній послідовності відповідно до специфіки 

суспільних відносин, що підлягають регулюванню;  

в) сукупність законів;  

г) сукупність законів і підзаконних нормативно-правових актів. 

Література: [1, 2, c. 18–20; 3, c. 11–22;  4, c. 9–15; 5, c. 36–40, 6]. 

Семінарське заняття № 2 

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.  

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 

. Вивчення джерел права соціального забезпечення доцільно розпочати 

із аналізу їх особливостей, які визначаються, насамперед тією обставиною, що 

право соціального забезпечення належить до сфери соціального права, норми 

якого спрямовані на забезпечення захисту осіб, що зазнали впливу соціальних 



 
 

ризиків. До таких особливостей належать: 1) наявність серед джерел права 

соціального забезпечення України документів договірного характеру, 

ухвалених на міжнародному рівні, оскільки соціальний захист людини 

перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти та провідних міжнародних 

організацій; 2) для джерел права соціального забезпечення характерна 

множинність, так як відносини соціального забезпечення врегульовані 

великою кількістю нормативних актів. Серед них – як акти 

загальнодержавного, так і місцевого (локального) значення; 3) серед джерел 

права соціального забезпечення особливе місце належить актам Міністерства 

соціальної політики України; 4) наявність серед джерел права соціального 

забезпечення актів, які ухвалюються органами соціального страхування; 5) 

вагоме значення у системі джерел права соціального забезпечення відіграють 

закони про Державний бюджет на поточний рік; 6) наявність у змісті багатьох 

нормативно-правових актів норм з технічним змістом; 7) для джерел права 

соціального забезпечення властивою є значна міра диференціації правового 

регулювання.  

Продовжуючи дослідження джерел права соціального забезпечення, 

потрібно розглянути їх класифікацію за різними критеріями. Особливу увагу 

слід звернути на те, що найбільш загальним є поділ усіх джерел права 

соціального забезпечення на дві великі групи за юридичною природою норм, 

що містяться в актах, які регулюють відносини соціального забезпечення. 

Йдеться про акти договірного характеру та нормативно-правові акти. При 

цьому важливо усвідомити, що систему договорів − джерел права соціального 

забезпечення України становлять: а) міжнародні договори (міжнародно-

правові акти), які уклала, до яких приєдналася чи щодо яких у порядку 

правонаступництва підтвердила свої повноваження Україна; б) договори, 

укладені у сфері соціального партнерства як результат колективних 

переговорів. Це договори, що крім регулювання трудових відносин, містять 

положення, які стосуються соціального забезпечення. При визнанні вагомої 

ролі договорів у системі джерел права соціального забезпечення України, все 



 
 

ж варто підкреслити, що більш поширеним джерелом цієї галузі права 

продовжує залишатися нормативно-правовий акт. Характеристику 

нормативно-правових актів з права соціального забезпечення можна також 

здійснити на підставі їх класифікації. І для цього існують найрізноманітніші 

критерії. Це може бути класифікація за суб’єктами ухвалення; за юридичною 

силою нормативно-правових актів; за сферою дії; за ступенем загальності 

правових норм; за характером волевиявлення; за правовими інститутами; за 

часом дії тощо. Особливу увагу слід приділити характеристиці джерел права 

соціального забезпечення за їх юридичною силою. 

 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.  Важливим є 

проголошення у Конституції України положення, що «пенсії, інші види 

соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають 

забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, 

встановленого законом». 

 Характеризуючи закони як джерело права соціального забезпечення, 

важливо виходити із їх поділу на конституційні та звичайні. Конституційні 

закони приймаються з питань, безпосередньо врегульованих Основним 

Законом і на його виконання. Усі інші закони називаються звичайними та 

мають об’єктом регулювання відносини соціального забезпечення, які не 

випливають безпосередньо із конституційних положень. 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 

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 Кабінету Міністрів 

України, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади теж 

містять приписи правового характеру, якими затверджуються різного роду 

положення, методики, інструкції, правила тощо. 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. Ухвалами органів місцевого самоврядування 

затверджуються місцеві бюджети, які зазвичай передбачають фінансування 

витрат на соціальне забезпечення. 

Розглядаючи особливості права соціального забезпечення як галузі 

права, слід звернути увагу на принципи правового регулювання, оскільки без 

урахування відправних ідей функціонування системи соціального захисту, які 

вирізняються універсальністю, вищою імперативністю, загальним суспільним 

значенням у сфері правового регулювання соціально-забезпечувальних та 

соціально-страхових відносин права, неможливо правильно тлумачити й 

застосовувати його норми. Для з’ясування сутності правової природи 

принципів права соціального забезпечення важливо з’ясувати їх ознаки, з-



 
 

поміж яких основними є такі: 1) принципи права є найбільш загальними, 

вихідними положеннями, ідеями, які мають фундаментальне значення при 

регулюванні соціально-забезпечувальних правовідносин; 2) принципи 

визначають спрямованість, зміст інститутів права соціального забезпечення; 

3) принципи виражають переважаючі в даній державі правові ідеї, які 

складають завдання інституту соціального забезпечення; 4) принципи 

поширюються на всі правовідносини, що складають предмет відповідної 

галузі права; 5) принципи прямо або опосередковано відображені в нормах 

права. Принципи (засади) права соціального забезпечення як галузі 

вітчизняного права − це такі засадничі ідеї, які визначають сутність цієї 

системи правових норм і спрямовані на створення достатнього рівня 

правового захисту громадян, що зазнали впливу соціальних ризиків. 

 Принципи права закріплені в Конституції України, міжнародних 

правових актах щодо соціального забезпечення, законах України й інших 

нормативно-правових актах, випливають зі змісту норм із соціального 

забезпечення. Право соціального забезпечення ґрунтується на 

загальноправових, міжгалузевих, галузевих та інституційних принципах. До 

загальноправових принципів, які визначають регулятивні властивості норм 

права соціального забезпечення та впливають на характер соціально-

забезпечувальних правовідносин належать: принцип визнання прав людини 

найвищою цінністю; принцип верховенства права; принцип юридичної 

рівності усіх громадян перед законом і судом; принцип соціальної 

справедливості; принцип пріоритету норм міжнародного права; принцип 

гуманізму; принцип законності тощо. 

 Принципи соціального права, що більше відомі як міжгалузеві 

принципи, є свого роду проміжною (сполучною) ланкою між 

загальноправовими та галузевими принципами. Вони базуються на перших і 

виступають основою для формування інших, відображаючи при цьому 

специфіку всіх галузей, які формують соціальне право загалом. До них 

належать такі принципи: право на захист від безробіття; право на охорону 



 
 

здоров’я; піклування держави та підтримка сім’ї, материнства, дитинства; 

право літніх громадян, інвалідів на соціальних захист; право на захист від 

злиденності та ін. На цих принципах ґрунтується усе соціальне право. Вони 

визначають сутність цієї правової спільності і в той же час виступають 

основою для виділення з них більш конкретних засад, на яких зрештою 

формуються окремі галузі, що входять до складу соціального права. 

 Варто більш детально зупинитися на характеристиці загальних 

(галузевих) принципів права соціального забезпечення. Загальні принципи 

права соціального забезпечення як галузі права можна поділити на змістовні 

та формальні. Змістовні принципи формулюють загальні засади змісту права 

на соціальне забезпечення. Формальні принципи відображають якість 

юридичного механізму забезпечення такого права. До змістовних принципів 

належать такі: всезагальність соціального забезпечення; всебічність 

(універсальність) соціального захисту; рівність прав і можливостей та 

заборона дискримінації; диференціація умов та рівня соціального 

забезпечення; наукова та економічна обґрунтованість соціальних стандартів; 

незменшуваність змісту та обсягу прав у сфері соціального забезпечення при 

прийнятті нових законів; державна гарантованість прав у сфері соціального 

забезпечення. До формальних принципів можна віднести принцип збереження 

прав у галузі соціального забезпечення; принцип захисту законних сподівань; 

принцип юридичної ясності; принцип реальності проголошених прав; 

принцип судового захисту права людини на соціальне забезпечення. 

 Правове регулювання відносин з кожного виду соціального 

забезпечення має свої специфічні принципи, які закріплюються у відповідних 

законах. Звернувшись до Законів України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», «Про соціальні послуги», «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» студентам потрібно розглянути відповідні інституційні 

принципи 



 
 

 Врахування висновків теорії права дає змогу зробити висновок, що 

принципи права соціального забезпечення виражаються у таких нормах: 

принципи-аксіоми (наприклад, юридичне визнання права кожної людини на 

соціальний захист); принципи-дефініції (наприклад, встановлення змісту 

таких правових понять, як «соціальний захист», «соціальне страхування», 

«пенсія» тощо); норми-принципи, які безпосередньо встановлюють вихідні 

положення у певній галузі (підгалузі, інституті) права (солідарність при 

розподілі коштів на соціальний захист, заборона дискримінації, рівність 

тощо); норми- доктрини, які у сукупності проголошують і започатковують 

концептуальні теоретичні засади щодо розв’язання у певний організаційно-

правовий спосіб проблем у сфері соціального захисту (норми Концепції 

соціального забезпечення населення України, Основних напрямів пенсійної 

реформи, соціальної політики тощо). 

Завдання до теми 

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

1) Чи має Л. право на призначення соціального забезпечення за 

законодавством України? 

2) Перерахуйте принципи права соціального забезпечення. 

3) У чому полягає принцип всезагальності права на соціальне 

забезпечення? 

2. 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. 



 
 

1) 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? 

2) Якими нормативно-правовими актами регулюється порядок сплати 

внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування? 

3. Громадянка К. займається адвокатською діяльністю. У жовтні 2016 

року вона народила дитину.  

1) Чи є вона суб’єктом права на соціально-забезпечувальні виплати або 

послуги? 

2) Назвіть, вид соціального забезпечення, на який має право громадянка 

К.?  

3) До якого органу повинна звернутися громадянка К. для його 

призначення?  

4) За рахунок яких джерел фінансується цей вид соціального 

забезпечення? 

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? 

9. Назвіть і розкрийте зміст основних галузевих принципів ПЗС. 

10. Перелічіть принципи окремих інститутів ПЗС. 

Самостійна робота 



 
 

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. 

3. Принципи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування.  

4. Принципи недержавного соціального забезпечення.  

5. Принципи державної соціальної допомоги. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 

Тести 

 

1 Джерела права соціального забезпечення за ступенем узагальненості 

поділяються на такі види: 

 а) комплексні та спеціальні;  

б) комплексні та базові; 

 в) комплексні та консолідовані; 

 г) комплексні та кодифіковані. 

2. Зазначте вік, до якого згідно з Конвенцією про права дитини людина 

вважається дитиною:  

а) 16 років;  

б) 18 років; 

 в) 21 рік;  

г) 14 років. 

3. Основним джерелом права соціального забезпечення є:  

а) нормативно-правовий акт;  

б) нормативно-правовий договір;  

в) правовий звичай;  



 
 

г) судовий прецедент. 

4. Зазначте нормативний акт, у нормах якого закріплений принцип 

права на соціальний захист і встановлені види соціального забезпечення:  

а) Конституція України; 

 б) Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття»;  

в) Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»;  

г) Закон України «Про зайнятість населення» 

5. Законом, який забезпечує гарантування соціальним забезпеченням 

гідного рівня життя особи та реалізацію державою конституційної гарантії 

громадян на достатній життєвий рівень, є: 

 а) Закон України «Про колективні договори і угоди»;  

б) Закон України «Про зайнятість і працевлаштування»;  

в) Закон України «Про прожитковий мінімум»;  

г) Закон України «Про оплату праці» 

6. Закон України «Про соціальні послуги» встановлює такі принципи:  

а) надання соціальних послуг на підставі адресності та без урахування 

індивідуального підходу;  

б) надання соціальних послуг на підставі адресності та індивідуального 

підходу;  

в) надання соціальних послуг на загальних підставах без урахування 

індивідуального підходу;  

г) доступності та відкритості; 

д) дотримання стандартів якості при наданні соціальних послуг 

Література: [1-8; 5, c. 63–70; 6, c. 12–15; 58, c. 55–60; 65, с. 43–55]. 

 

 

 

 



 
 

Семінарське заняття № 3 

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 

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. Спільним, що їх 

об’єднує в одну групу і завдяки чому вони розглядаються як єдиний вид 

суспільних стосунків, є визначені законом соціальні ризики, з настанням яких у 

особи виникає право на соціальне забезпечення. Зміст права на соціальний 

захист, що проголошується у ст. 46 Конституції України, дає підстави для 

виділення у структурі соціально-забезпечувальних відносин трьох окремих їх 

різновидів: пенсійних відносин; відносин щодо надання матеріальних допомог 

та відносин щодо надання соціальних послуг.     

   Правовідносинами соціального забезпечення слід уважати не тільки 

соціально-забезпечувальні відносини, а й соціально-страхові відносини та 

відносини, пов’язані зі встановленням юридичних фактів, що є підставою для 

реалізації особою права на соціальне забезпечення (процедурні відносини). 

Важливо підкреслити, що основою всієї системи правовідносин соціального 

забезпечення вважаються соціально-забезпечувальні правовідносини. Це 

правовідносини щодо матеріального забезпечення громадян, які зазнали впливу 

соціального ризику. Вони є визначальними для галузевих правовідносин. Саме 

завдяки їм відбувається реалізація права особи на отримання будь-якого з видів 

соціального забезпечення. Це типові правовідносини матеріального характеру, 

всі інші правовідносини цієї системи відіграють допоміжну роль. Характерною 

рисою соціально-забезпечувальних правовідносин є їх так 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. 

Це істотно відрізняє соціально – забезпечувальні правовідносини від подібних 

правовідносин, характерних для інших галузей права. 



 
 

Соціально-страховими правовідносинами як різновидом галузевих 

правовідносин соціального забезпечення є врегульовані нормами права 

соціального забезпечення відносини щодо набуття особою (працівником, 

самозайнятою особою чи прирівняними законодавством до них осіб) правового 

статусу соціально – застрахованої особи, перебування в ньому та формування 

страхового стажу чи соціального капіталу застрахованої особи як необхідної 

якісної та кількісної передумови реалізації права на соціальне забезпечення. 

Соціально-страхові правові відносини покликані забезпечити належний рівень 

фінансування та обліку соціальних коштів, необхідних для матеріального 

забезпечення громадян. Соціально-страхові правовідносини мають властиве 

лише їм соціальне призначення – створюють можливість особі сформувати 

один із необхідних для реалізації права на соціальне забезпечення за 

програмами загальнообов’язкового державного соціального страхування 

юридичних фактів – страховий стаж особи. Страховий стаж (як сукупність 

періодів сплати страхових внесків) є своєрідним відображенням часткової 

участі особи у формуванні загальнообов’язкової державної системи соціального 

страхування та слугує підставою для обчислення її майбутніх виплат. 

 Основне функціональне призначення процедурних правовідносин 

полягає в організації практичної реалізації права громадян на матеріальне 

забезпечення. Основу змісту процедурних правовідносин становлять взаємні 

права і обов’язки учасників цих правових відносин. На уповноважений орган 

покладається обов’язок встановити юридичний факт та призначити за наявності 

всіх необхідних об’єктивних підстав і документів, що їх підтверджують, той чи 

інший вид забезпечення, на який претендує і має право громадянин. Особа ж 

має право звернутися із заявою до компетентного органу про встановлення 

відповідних юридичних фактів та призначення належного їй виду соціального 

забезпечення. 

 Соціально – страхові та процедурні правові відносини мають 

допоміжний характер стосовно матеріальних соціально – забезпечувальних 

правовідносин. При цьому вони або передують основним матеріальним 



 
 

правовідносинам (щодо встановлення юридичних фактів, сплати страхових 

внесків, реєстрації учасників відповідного соціального фонду тощо), або ж 

існують одночасно з ними, супроводжуючи їх упродовж усього строку 

існування таких правовідносин (щодо зміни групи інвалідності чи у зв’язку зі 

зміною виду соціального забезпечення). 

  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. Такими, зазвичай, є визначені законодавством 

види соціального забезпечення. 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. Існують також правовідносини, у яких 

суб’єктом виступає сім’я, а не фізична особа. Це пенсійні правовідносини у 

випадку втрати годувальника; правовідносини з приводу надання допомоги 

малозабезпеченим сім’ям. Але представлення одним із членів сім’ї інтересів 

інших не позбавляє права останніх бути самостійними учасниками цих 

правовідносин Необхідно звернути увагу на те, що суб’єктів права соціального 

забезпечення необхідно відмежовувати від суб’єктів соціально - 

забезпечувальних правовідносин передусім тому, що не всі суб’єкти права 

соціального забезпечення можуть бути суб’єктами соціально - 

забезпечувальних правовідносин. Щоб бути учасником правовідносин з 

соціального забезпечення, громадянин повинен мати правосуб’єктність, зміст 

якої складають два структурні елементи − правоздатність та дієздатність. Зміст 

правовідносин з соціального забезпечення становлять суб’єктивні юридичні 

права й обов’язки. Суб’єктивне право – це передбачена для управомоченої 

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 



 
 

управомоченої особи. У соціально-забезпечувальному правовідношенні 

суб’єктивними правами завжди наділена фізична особа, а юридичні обов’язки 

покладено на відповідний державний орган або інших уповноважених 

державою суб’єктів.  

  Наука права соціального забезпечення факти, які лежать в основі 

соціально – забезпечувальних правовідносин, називає юридичними складами, 

виділяючи при цьому три необхідні елементи юридичного фактичного складу 

(окремі юридичні факти). Це передусім об’єктивні обставини (факти), а також 

волевиявлення особи на отримання конкретного виду соціального забезпечення 

і рішення компетентного органу про призначення відповідного виду 

соціального забезпечення. Кожен із цих юридичних фактів, що у сукупності 

формують юридичний склад, є необхідним для виникнення соціально – 

забезпечувальних правовідносин. Відсутність хоча б одного з елементів цього 

ланцюжка виключає можливість становлення правових відносин. Варто 

зазначити, що традиційна класифікація юридичних фактів за правовими 

наслідками на правовстановлюючі, правозмінюючі та правоприпиняючі у сфері 

соціального забезпечення є до певної міри умовною. Тут за певних обставин 

один і той самий юридичний факт може мати різні правові наслідки. Так, 

смерть пенсіонера припиняє правовідносини з матеріального забезпечення 

пенсією за віком і може стати підставою для призначення виплати у зв’язку із 

втратою годувальника. 

Завдання до теми 

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 

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 в районне відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії.  

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



 
 

2) Які правовідносини і між ким виникли у цьому випадку? Що є 

об’єктом указаних відносин?  

3) Назвіть компетенцію органу праці та соціального захисту у сфері 

соціального забезпечення.  

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.  

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

пенсію?  

2) Які органи призначають допомогу на поховання і пенсію в разі втрати 

годувальника?  

3) Назвіть джерела фінансування виплати допомоги на поховання та 

пенсії в цій задачі.  

3. К. працював на заводі 26 років. 2015 року йому виповнилося 59 років. 

У зв’язку з 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.  

1) Які завдання Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття?  

2) Чи правомірною є відмова Фонду?  

3) Куди можна оскаржити відмову Фонду? 

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. 

Самостійна робота 

1. Фізичні особи як учасники соціально-забезпечувальних 

правовідносин.  

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

забезпечувальних правовідносин.  

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

забезпечення. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 

Тести 

1. Правовідносини соціального забезпечення за кількісним складом 

суб’єктів є:  

а) простими; 

б) складними; 

в) змішаними;  

г) особливими 

2. Характерною рисою соціально-забезпечувальних правовідносин є:  

а) персоніфікація;  

б) допоміжний характер; 

в) другорядність;  

г) однотипність. 

3. До видів соціально-забезпечувальних відносин належать:  

а) пенсійні; 

б) допомогові; 

в) страхові;  

г) правовідносини щодо надання соціальних пільг і обслуговування;  



 
 

д) процесуальні 

Література: [1; 7, с. 15–21; 13, с. 25–32; 14, с. 45-47; 18, с. 31–41; 19, с. 

36–55; 56, с. 8–53; 62, с.45–51]. 

Семінарське заняття № 4 

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  

Поняття «соціальний ризик» розглядається у літературі в широкому (як 

такий, що властивий суспільству) та вузькому (пов’язаний з основними 

умовами життєдіяльності людини) значенні. І саме це, останнє, вузьке 

трактування соціального ризику застосовується правом соціального 

забезпечення для позначення обставин, які об’єктивно порушують 

життєдіяльність особи та пов’язані із соціально-економічними чинниками в 

державі. 



 
 

 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. Для з’ясування сутності соціального ризику 

необхідно проаналізувати ознаки, які відображають його природу як інституту 

права соціального забезпечення. 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. Важливо 

розуміти, що настання соціального ризику є потенційно можливим для кожної 

людини. Вони обов’язково або як правило трапляються чи можуть трапитися за 

певних обставин. 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. 

 Так, поняття «малозабезпеченість» уперше отримало законодавче 

закріплення у Законі України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. 

 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. Окрім того, важливе значення має поділ 

непрацездатності за тривалістю в часі на постійну, стійку та тимчасову. 

Юридичним фактом, що покладено  в основу постійної непрацездатності особи, 

є досягнення нею пенсійного віку або, з огляду на його соціальну природу, − 

старість. Непрацездатність може бути і стійкою. Вона визначається медико- 

соціальними експертними комісіями на відповідний термін або безстроково. 

Юридичними фактами, що визначають настання стійкої втрати працездатності 

особи, є: 1) встановлення групи інвалідності; 2) встановлення групи 

інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності; 3) встановлення 

ступеня втрати професійної працездатності. Ще одним соціальним ризиком є 

тимчасова непрацездатність особи. Вона передбачає неспроможність особи 

здійснювати трудову діяльність унаслідок короткотривалих обставин 

об’єктивного характеру. 

 Розглядаючи такий соціальний ризик як безробіття, доцільно звернутися 

до норм Закону України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 р., який 

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. Безробіття як соціальний ризик, що має 

самостійне правове значення, полягає у відсутності у працездатної особи 

працездатного віку роботи з об’єктивних причин. Факт безробіття 

констатується на підставі Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20 березня 2013 р. Громадяни, що зареєстровані як 

безробітні, отримують допомогу як в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, так і в системі державної підтримки. 

Тому безробіття є страховим і нестраховим соціальним ризиком. Закон України 



 
 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття» вперше на законодавчому рівні закріпив часткове безробіття як 

один із видів соціальних ризиків. Таким уважається вимушене тимчасове 

скорочення нормальної або встановленої законодавством України тривалості 

робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру 

через тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з 

причин економічного, технологічного, структурного характеру. 

Завдання до теми 

1. 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. 

1) Який соціальний ризик спостерігається у цьому випадку?  

2) Який порядок його встановлення?  

3) Чи може працівник самостійно звернутися до МСЕК для огляду? 

2. У березні поточного року на підприємстві проводилися зміни в 

організації виробництва і праці, внаслідок чого у частини працівників 

змінилися істотні умови праці. Громадянин Ц. відмовився працювати за таких 

умов, через що трудовий договір із ним було припинено. Він звернувся до 

державної служби зайнятості із заявою про реєстрацію його як безробітного 

на умовах передбачених для осіб, які втратили роботу з незалежних від них 

обставин. Однак йому відмовили в такій реєстрації, пояснивши, що Ц. 

пропустив встановлений термін для реєстрації в центрі зайнятості. Ц. пояснив, 



 
 

що після звільнення на другий день захворіла 7-річна донька, яку він 

змушений був доглядати, оскільки виховує її без матері.  

1) Який порядок реєстрації громадян як безробітних?  

2) Які обставини визнаються втратою роботи з незалежних від 

працівника причин?  

3) Чи правомірні дії державної служби зайнятості?  

3. 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.  

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

2) 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? 

2. Дайте визначення понять «непрацездатність», «тимчасова 

непрацездатність», «постійна непрацездатність». Де в законодавстві 

закріплені ці поняття? 

Самостійна робота 

1. Непрацездатність як соціальний ризик.  

2. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 

Тести 

1. Соціально-фізіологічний стан людини, що зумовлений втратою чи 

зменшенням природних функцій організму або зниженням професійної 

кваліфікації та неможливістю здійснення трудової діяльності відповідно до 

суспільно значимих вимог, − це:  



 
 

а) малозабезпеченість;  

б) не фаховість;  

в) непрацездатність;  

г) інвалідність. 

2. Виділяють такі групи інвалідності:  

а) І, ІІ, ІІІ, ІV групи;  

б) І, ІІ (ІІ-А і ІІ-Б), ІІІ групи;  

в) І (І-А і І-Б), ІІ, ІІІ групи;  

г) І, ІІ, ІІІ, ІV, V групи. 

3. З огляду на організаційно-правову форму соціального забезпечення, 

соціальні ризики класифікують на такі види:  

а) страхові та нестрахові;  

б) страхові та додаткові;  

в) загальні та спеціальні;  

г) основні та додаткові. 

Література: [11, c. 13–17; 13, с. 27–30; 17, с. 8–10; 30, с. 33–34; 35, с. 20–

23;  37, с. 40–42; 40, с. 7–11; 52, с. 25–29; 70, с. 17–36; 71, с.73–74]. 

Семінарське заняття № 5 

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; 

- 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.  

Міжнародний досвід знає декілька способів визначення прожиткового 

мінімуму: статистичних, соціологічний, ресурсний, комбінований , відносний, 

нормативний. 

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 

1. 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. 

1) Назвіть підстави припинення виплати допомоги по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку.  

2) Чи правомірно М. позбавили права на таку допомогу? Дайте юридичну 

консультацію М. 

2. 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?  

1) На отримання якої допомоги матиме право К.? 

2)  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 

Самостійна робота 

 1. Дайте визначення поняття «державні соціальні стандарти». 

 2. Які блага передбачає достатній життєвий рівень? 

 3. Який нормативно-правовий акт регулює питання державних 

соціальних стандартів та державних соціальних гарантій? 

 4. Що таке державні соціальні гарантії?  

5. Які ви знаєте основні державні соціальні гарантії? 



 
 

 6. Що ви розумієте під соціальними нормами і нормативами? 

 7. З якою метою встановлюють державні соціальні стандарти і 

нормативи? 

8. За якими принципами формуються державні соціальні стандарти і 

нормативи? 

 9. У якому порядку формуються, встановлюються та затверджуються 

державні соціальні стандарти і нормативи? 

10. Дайте визначення поняття «прожитковий мінімум». 

 11. У чому полягає нормативний метод обчислення прожиткового 

мінімуму в Україні? 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 

Тести 

 І. Державні соціальні стандарти — це: 

 а) встановлені на кожний визначений період мінімальні розміри 

матеріальних та інших благ, які гарантують соціально-прийнятий рівень їх 

споживання та призначені для встановлення обов’язкового мінімуму витрат 

(бюджетних, коштів підприэмств) на такі цілі; 

 б) встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами 

соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких ¬ визначаються рівні 

основних державних соціальних гарантій; 

 в) обидві відповіді правильні; 

г) правильних відповідей немає. 

 2. Державні соціальні гарантії — це: 

 а) показники необхідного споживання продуктів харчування, 

непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, 

житлово-комунальними, соціально-культурними послугами; 

б) встановлені законами мінімальні розміри оплати праці, доходів 

громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів 



 
 

соціальних виплат, встановлені законами та іншими нормативно-правовими 

актами, які забезпечують рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму; 

 в) обидві відповіді правильні; 

 г) правильних відповідей немає. 

 3. Прожитковий мінімум — це 

 а) закріплена законодавством та визнана суспільством соціально 

значущою обставина об’єктивного характеру, з настанням якої громадяни 

(члени їхніх сімей) можуть втратити тимчасово або назавжди засоби до 

існування чи потребують додаткового матеріального забезпечення, та не 

можуть самостійно їх уникнути;  

 б) грошова одноразова або періодична соціальна виплата, що не залежить 

від попередньої трудової діяльності й надається у випадках та на умовах, 

передбачених чинним законодавством, з метою підтримки малозабезпечених 

осіб, а також компенсації додаткових витрат, які були понесені ними у разі 

настання соціального ризику за рахунок коштів Державного чи місцевих 

бюджетів; 

 в) вартісна величина достатнього для забезпечення нормального 

функціонування організму людини, збереження її здоров’я набору продуктів 

харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів та 

мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних 

і культурних потреб особи; 

 г) усі відповіді правильні; 

 д) правильних відповідей немає. 

Література: [1, c. 2–7; 2, с. 9–15; 3, с. 25–36; 22,  с. 54–56; 54, с. 36–37]. 

Семінарське заняття № 6 

Тема  Загальні засади загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.  

Мета: ознайомити студентів з системою пенсійного забезпечення в 

Україні, поняттям та видам 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.  

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 

Починаючи вивчення теми  слід виходити із розуміння того, що в умовах 

значного збільшення коштів на пенсійне забезпечення з одночасним 

зменшенням працездатного населення традиційні солідарні пенсійні системи, 

які були найпоширенішими і застосовувалися донедавна у 139-ти країнах світу, 

повсюдно зазнали фінансової кризи. Тому наприкінці XX та на початку XXI ст. 

усі держави світу розпочали пенсійні реформи, у тому числі США та країни 

Європи. У країнах з перехідною економікою Центральної та Східної Європи 

пенсійна реформа стала важливою складовою усього процесу перетворень. Ще 

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. Якщо за 

попереднім законодавством пенсія надходила з одного джерела і становила 

державну пенсію у вигляді твердого відсотка заробітку залежно від стажу 

роботи, але, за загальним правилом, не більше 75 % від середнього заробітку 



 
 

особи, то нова пенсійна система складається з трьох рівнів. Перший рівень − 

солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

(далі − солідарна система), що базується на засадах солідарності й 

субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за 

рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбачених 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». У 

світовій практиці такий варіант пенсійного забезпечення називають системою 

«сплачуй на ходу». Пенсійні виплати при цьому здійснюються за рахунок 

страхових внесків, які обов’язково чи добровільно сплачуються працюючими 

громадянами (їх роботодавцями) та акумулюються у Пенсійному фонді 

України. Пенсійні кошти не є об’єктом приватної власності осіб, що їх 

сплачують, а тому в разі їх смерті використовуються іншими учасниками 

фонду. Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні 

становлять систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Другий та третій рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять 

систему накопичувального пенсійного забезпечення. 

Прийняттям 8 липня 2011 р. Закону України «Про заходи щодо 

законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», який вступив в 

дію з 1 жовтня 2011 року, було започатковано новий етап реформування 

пенсійної системи, в результаті чого було змінено механізм пенсійного 

забезпечення.  

Реформування пенсійних відносин продовжується. Так, 2 березня 2015 

року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» № 213-VІІІ. 

Зазначеним Законом, зокрема, передбачено: 1) поступове (протягом 10 років – 

кожного року на 6 місяців) підвищення пенсійного віку на 5 років для жінок, 

яким призначаються пенсії за віком на пільгових умовах і пенсії за вислугу 

років; 2) поступове (упродовж 10 років на 6 місяців за рік) збільшення 

страхового стажу, необхідного для призначення таких пенсій і для чоловіків і 

для жінок на 5 років, при цьому необхідна тривалість пільгового стажу 



 
 

залишається без змін; 3) для окремих категорій (яким пенсії призначаються 

незалежно від віку, зокрема, для працівників льотного і льотно-випробного 

складу, працівників, які здійснюють управління повітряним рухом, а також 

працівників освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортсменів та 

артистів) на 5 років поступове збільшення необхідного стажу вислуги років 

(кожного року на 6 місяців); 4) тимчасове (з 1.04.2015 р. по 31.12.2015 р.) 

обмеження виплати пенсій працюючим пенсіонерам. Згідно Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного 

забезпечення» від 2 березня 2015 року №213-VІІІ Пенсійний фонд України з 1 

червня 2015 року припинив призначення спеціальних пенсій депутатам, 

міністрам, суддям, прокурорам, митникам, податківцям та іншим чиновникам. 

Пенсії зазначеним категоріям призначаються відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Ця норма не 

стосується науковців та військовослужбовців 

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. 

Насамперед ці умови стосуються віку та страхового стажу. 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. Варто звернути увагу на визначені законодавцем 

вимоги до максимального та мінімального розміру пенсії за віком. 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 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. Слід 

звернути увагу, що пенсія по інвалідності призначається незалежно від того, 

коли настала інвалідність: у період роботи, до влаштування на роботу чи після 

припинення роботи. При цьому особи, визнані інвалідами після досягнення 

пенсійного віку, мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років 

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. Важливо 

звернути увагу на те, що головною відмінною рисою даного різновиду пенсії 

від усіх інших є те, що пенсійне забезпечення членів сім’ї померлого носить 

похідний характер від права на пенсію померлого годувальника та залежить від 

тривалості його суспільно корисної діяльності.  

Варто звернути увагу, що у пенсійному законодавстві, на відміну, 

наприклад, від спадкового права, у якому встановлюється мінімальна 

тривалість утриманства (не менш ніж рік до смерті померлого), жодних 

термінів і строків утриманства не встановлюється. Також не має значення, у які 

періоди життя годувальника надавалася допомога: чи це відбувалося 

безпосередньо перед смертю годувальника, чи протягом тривалого часу. Факт 

спільного проживання утриманця разом із померлим годувальником не є 

підставою для автоматичного визнання факту утриманства. Адже під час 



 
 

спільного проживання утриманство може й не мати місця. Члени сім’ї 

померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним 

джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, мають право, 

за бажанням, перейти на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Слід взяти 

до уваги, що усиновлені діти мають право на пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника нарівні з рідними дітьми. Водночас слід враховувати, що 

відповідно до п.1 ст.239 Сімейного кодексу України скасування усиновлення 

тягне за собою такі правові наслідки, як припинення на майбутнє прав та 

обов’язків, що виникли у зв’язку з усиновленням між дитиною та 

усиновлювачем та його родичами. А це означає, що ці особи щодо одного 

позбавляються права на пенсійне забезпечення у випадку втрати годувальника. 

Пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника 

нарівні з рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків. 

Неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, 

зберігають це право і в разі їх усиновлення 

Важливо засвоїти, що положення Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які стосуються сім’ї 

померлого, відповідно поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісно 

відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку. 

Пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання, призначаються 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування». Відповідно до ст. 46 Закону України «Про пенсійне 

забезпечення» сім’я, яка має право на пенсію в разі втрати годувальника, може 

звертатися за призначенням пенсії в будь-який час після смерті або 

встановлення безвісної відсутності годувальника без обмеження будь - яким 

строком.   

Завдання до теми 

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.  

1) Який розмір мінімального страхового внеску?  

2) Які правила обчислення страхового стажу?  

3) Чи зарахують цей період до страхового стажу громадянина П.?  

2. У липні 2016 року у віці 52 роки помер громадянин Н., який з вересня 

1986 р. до липня 1996 р. працював механіком на авіаремонтному заводі, із 

серпня 1996 р. до грудня 2001 – інженером цього самого заводу. Із січня 2001 р. 

він працював головним інженером авіаремонтного заводу. На його утриманні 

перебували дружина віком 50 років, яка отримувала пенсію у зв’язку з роботою 

у шкідливих умовах, донька віком 18 років – студентка І курсу денної форми 

навчання, і брат віком 45 років – інвалід ІІ групи внаслідок нещасного випадку 

на виробництві.  

1) Які умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника?  

2) Чи мають право члени сім’ї Г. на пенсію у зв’язку з втратою 

годувальника? 

3) У якому розмірі їм може бути призначена пенсія?  

3. 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.  

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

втратою годувальника?  

2) Визначте розмір і період виплати цієї пенсії. 

Контрольні питання 

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? 

Самостійна робота 

1. Принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

2. Право на пенсійне забезпечення як складова конституційного права на 

соціальний захист. 

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

 4. Мінімальний розмір пенсії за віком 

5. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності.           

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

або відновлення працездатност1. 

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

годувальника. 

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

годувальника.  

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 

Тести 

1. Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування мають особи, які досягли:  

а) 15-річного віку;  

б) 16-річного віку;  

в) 17-річного віку; 



 
 

 г) 18-річного віку. 

2. Величина, що визначається для обрахування страхового стажу під час 

обчислення розміру пенсії у солідарній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування,  це:  

а) коефіцієнт страхового стажу;  

б)страховий стаж;  

в) трудовий (страховий) стаж;  

г) коефіцієнт трудового стажу.  

3. Система пенсійного забезпечення України складається: 

 а) з двох рівнів;  

б) з трьох рівнів;  

в) з чотирьох рівнів;  

г) з п’яти рівнів. 

Література: [1, c. 12–15; 7, с. 22–23; 13, с.14–20; 15, с. 22–24; 18, с. 25–26; 

19, с. 24–25; 23, с. 45–56; 24, с. 51–52; 33, с. 25–32; 34, с. 11–12; 35, с. 25–33; 38, 

с. 25–27; 46, с. 6–8; 50, с. 3–7; 51, с. 12–15; 57, с. 2–7; 64, с. 25–32]. 

Семінарське заняття № 7 

Тема  Загальні умови призначення пенсій у накопичувальній та 

недержавній пенсійних системах.  

Мета: ознайомити студентів з накопичувальною та недержавною 

пенсійними системами . 

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 

Накопичувальна система як другий рівень пенсійної системи була 

запроваджена Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», прийнятого 9 липня 2003 р. Однак відповідно до Прикінцевих 

положень цього Закону його норми стосовно Накопичувального фонду почнуть 

діяти з дня набрання чинності законом про запровадження перерахування 

страхових внесків до Накопичувального фонду. Тобто про це має бути ухвалено 

спеціальний закон. Накопичувальна система загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування базується на засадах накопичення коштів 

застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування 

витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат 

на умовах та в порядку, передбачених законом. 

Накопичувальний пенсійний фонд – це цільовий позабюджетний   фонд, 

який створюється відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування», 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. Слід звернути увагу, що ця ланка пенсійної системи 

включена в систему загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Водночас не всі громадяни зобов’язані скористатися нею. 

Страхові внески до Накопичувального фонду сплачуватимуться 

застрахованими особами, яким на день запровадження перерахування таких 

внесків виповниться не більше 35-ти років. При цьому особи, які на день 

перерахування страхових внесків до Накопичувального фонду, не досягли 35-

річного віку, можуть за власним бажанням сплачувати такі внески за договором 



 
 

про добровільну участь у накопичувальній системі пенсійного страхування. 

Особи, які досягли пенсійного віку, крім випадків відстрочення часу 

призначення пенсії за віком, не зможуть бути платниками страхових внесків до 

Накопичувального фонду. Особи, які братимуть участь у накопичувальній 

пенсійні системі, сплачуватимуть страхові внески до Накопичувального фонду. 

Законом встановлено, що максимальний розмір внеску до Накопичувального 

фонду не може перевищувати 7 % суми заробітку (доходу). Водночас особи, які 

не сплачуватимуть внески до Накопичувального фонду, повинні сплачувати їх 

до Пенсійного фонду. Розміри внесків мають встановлюватися Верховною 

Радою України щорічно. 

Слід звернути увагу, що перерахування страхових внесків до 

Накопичувального фонду здійснюватиметься в разі одночасного підвищення 

заробітної плати застрахованій особі та лише після виконання таких умов: 1) 

забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в розмірі, передбаченому 

частиною третьою ст. 46 Конституції України (ця вимога вже виконана Законом 

України від 23 грудня 2004 р. № 2291); 2) збалансованості бюджету Пенсійного 

фонду відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 3) 

створення інституційних компонентів функціонування накопичувальної 

системи пенсійного страхування, у тому числі: повного впровадження системи 

персоніфікованого обліку та створення системи автоматизованого звітування 

щодо стану накопичувальних пенсійних рахунків застрахованих осіб з 

урахуванням стану пенсійних активів; 4) створення програмно - технічного 

комплексу для системи збирання страхових внесків до Накопичувального 

фонду, сумісного із системою електронних переказів банків; 5) прийняття 

законодавчих актів, необхідних для функціонування накопичувальної системи 

пенсійного страхування; 6) призначення всіх членів Ради Накопичувального 

фонду; 7) проведення тендерів та укладання договорів з компаніями з 

управління активами, зберігачем та аудитором Накопичувального фонду; 8) 

набуття досвіду роботи системи недержавного пенсійного забезпечення; 9) 

забезпечення фінансування з державного бюджету втраченої частини страхових 



 
 

коштів у солідарній системі у зв’язку з перерахуванням частини страхових 

внесків до Накопичувального фонду. 

Видами пенсійних виплат за рахунок коштів Накопичувального фонду, 

що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках  є 1) довічні пенсії 

(довічна пенсія з установленим періодом; довічна обумовлена пенсія; довічна 

пенсія подружжя); 2) одноразова виплата. Право на отримання довічної пенсії 

або одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду, 

облікованих на накопичувальному пенсійному рахунку особи, виникає в неї з 

досягненням пенсійного віку, а в разі відстрочення часу призначення пенсії за 

віком − з дня закінчення строку відстрочення дати призначення пенсії за віком 

у солідарній системі. Розмір довічної пенсії розраховується страховою 

організацією актуарно, виходячи з суми оплати договору страхування довічної 

пенсії, з урахуванням майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного 

страховою організацією, видатків, пов’язаних з подальшим інвестуванням 

зазначених сум, та з урахуванням середньої для чоловіків і жінок величини 

тривалості життя. Виплата довічної пенсії здійснюється у строки і в порядку, 

що визначені договором страхування довічної пенсії. Договір страхування 

довічної пенсії укладається між учасником накопичувальної системи 

пенсійного страхування та страховою організацією відповідно до законодавства 

про страхову діяльність з урахуванням вимог, передбачених Законом України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», після досягнення 

учасником накопичувальної системи пенсійного віку. У разі якщо договір 

страхування довічної пенсії не укладено внаслідок смерті застрахованої особи 

чи визнання її безвісно відсутньою або оголошення померлою, територіальний 

орган Пенсійного фонду або адміністратор недержавного пенсійного фонду 

вживають заходів до виплати спадкоємцям належних застрахованій особі 

коштів. У разі якщо сума належних учаснику накопичувальної системи 

пенсійного страхування на момент набуття права на пенсію пенсійних активів 

не досягає мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору 

страхування довічної пенсії, визначеної Національною комісією, що здійснює 



 
 

державне регулювання у сфері фінансових послуг, то ця особа (а в разі її смерті 

− члени її сім’ї чи спадкоємці) має право на отримання одноразової виплати. На 

вимогу застрахованої особи одноразова виплата здійснюється також в разі 

виїзду цієї особи за кордон на постійне місце проживання. 

Окремо слід розглянути види довічних пенсій, до яких належать: довічна 

пенсія з установленим періодом, довічна обумовлена пенсія та довічна пенсія 

подружжя. Довічна пенсія з установленим періодом – це щомісячна виплата, 

яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше ніж протягом 

десяти років з дня її призначення. У разі смерті пенсіонера право на отримання 

призначеної довічної пенсії протягом установленого періоду мають спадкоємці, 

зазначені в договорі страхування довічної пенсії або визначені відповідно до 

Цивільного кодексу України. 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. 

Вивчення теми слід розпочати із з’ясування основних законів та інших 

нормативно-правових актів, які на сьогодні регулюють недержавне пенсійне 

забезпечення. До них належать Закони України «Про недержавне пенсійне 

забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 

«Про страхування», «Про банки і банківську діяльність», «Про інститути 

спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про 

цінні папери та фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 



 
 

фінансових послуг» та інші нормативно-правові акти, прийняті відповідно до 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

 Система недержавного пенсійного забезпечення становить третій рівень 

пенсійної системи. Її розбудова здійснюється з 2004 року після набрання 

чинності Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

особливості правового статусу суб’єктів недержавного пенсійного 

забезпечення. Суб’єктів у системі добровільного пенсійного забезпечення 

можна поділити на шість груп: 1) 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; 2) засновники недержавних 

пенсійних фондів − юридичні та фізичні особи; 3) 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, страхування ризику настання 

інвалідності або смерті, у тому числі і в інтересах третіх осіб, вкладники 

пенсійних депозитних рахунків, а також роботодавці-платники пенсійних 

фондів; 4) органи забезпечення діяльності недержавних пенсійних фондів: 

адміністратори пенсійних фондів, компанії з управління активами, зберігачі; 5) 

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; 6) 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. 



 
 

 Окремо слід зупинитися на правовому статусі недержавного пенсійного 

фонду  − це юридична особа, яка має статус неприбуткової організації 

(непідприємницького товариства), функціонує та провадить діяльність 

виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також 

здійснює пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному 

порядку. 

Завдання до теми  

1. 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.  

1)Чи законна вимога працівників Пенсійного фонду?  

2) Який порядок сплати страхових внесків суб’єктами підприємницької 

діяльності? Складіть роз'яснення, посилаючись на діюче законодавство. 

2. Сільськогосподарське  підприємство  перебуває  на  спрощеній  системі 

оподаткування, обліку та звітності і сплачує єдиний податок за ставкою 10 %. 

Районне відділення Пенсійного фонду застосувало до сільськогосподарського 

підприємства штрафні санкції за несплату страхових внесків Пенсійному 

фонду. Представник сільськогосподарського підприємства заперечував проти 

накладення штрафних санкцій мотивуючи це тим, що воно сплачує єдиний 

податок, у якому відповідно до чинного законодавства вже враховані страхові 

внески. Окрім того працівники працюють на умовах строкових трудових 

договорів, а тому внески повинні сплачуватися лише за час їхньої роботи. 

Також на підприємстві є особи, що працюють на умовах цивільно-правових 



 
 

договорів, а тому за цих осіб підприємство не повинно сплачувати страхові 

внески.  

1) Чи правильно є мотивація представника сільськогосподарського 

підприємства?  

2) Який порядок сплати внесків на пенсійне страхування платниками 

єдиного податку?  

3) На які кошти нараховуються внески на пенсійне страхування? 

Розв’яжіть  проблему. 

Контрольні питання 

1.Охарактеризуйте правове становище Накопичувального фонду. 

2. Що є джерелом формування коштів Накопичувального фонду, куди 

вони спрямовані? 

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? 

Самостійна робота 

1. Принципи недержавного пенсійного забезпечення.  

2. Порядок ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних 

пенсійних фондів 

3. Одноразова пенсійна виплата.  

4. Договір страхування довічної пенсії. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми. 

Тести . 

1. Щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, а 

після його смерті − його чоловіку (дружині), який (яка) досяг пенсійного віку, 

протягом його життя, − це: 

 а) аліменти подружжя; 



 
 

 б) соціальна допомога подружжя; 

 в) довічна пенсія подружжя; 

 г) немає правильної відповіді. 

2. Щомісячна виплата, яка здійснюється протягом життя пенсіонера, але 

не менше ніж протягом десяти років з дня її призначення, − це: 

 а) довічна пенсія подружжя; 

 б) довічна обумовлена пенсія;  

в) довічна пенсія з установленим періодом;  

г) немає правильної відповіді. 

3. Розрізняють такі види довічних пенсій:  

а) довічна пенсія з установленим періодом;  

б) довічна обумовлена пенсія; 

 в) довічна пенсія подружжя;  

г) усі відповіді правильні. 

4. Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими 

інтервалами часу до того моменту, поки не настане певна подія, визначена у 

відповідному договорі, − це: 

 а) ануїтет;  

б)акорд; 

 в)збереження;  

г) акцепт. 

5. Документ, який визначає інвестиційну політику недержавного 

пенсійного фонду, − це:  

а) інвестиційна декларація;  

б) інвестиційний договір;  

в) інвестиційна контракт;  

г) інвестиційна накладна. 

6. Недержавний пенсійний фонд є суб’єктом:  

а) першого рівня системи пенсійного забезпечення;  

б) другого рівня системи пенсійного забезпечення;  



 
 

в) третього рівня системи пенсійного забезпечення;  

г) четвертого рівня системи пенсійного забезпечення. 

Література: [1; 7, с. 2–4; 13, с. 45–54; 35, с. 23–28; 38, с. 36–38]. 

Семінарське заняття № 8 

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.  

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  

Соціальний захист на випадок безробіття за світовою практикою 

переважно здійснюється через систему соціального страхування. В Україні така 

система була введена з 1 січня 2001 р. Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття». 

Згідно із Законом 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.  

 Опрацьовуючи тему, слід зупинитися на характеристиці суб’єктів 

страхування на випадок безробіття, якими є застраховані особи, у випадках, 

передбачених Законом, також члени їх сімей та інші особи, страхувальники та 

страховик. Страховик – це Фонд загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на випадок безробіття. Фонд є цільовим 

централізованим страховим фондом, некомерційною самоврядною 

організацією. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі 

державою, представниками застрахованих осіб і роботодавців. Функції 

виконавчої дирекції Фонду виконує державна служба зайнятості. Усі 

застраховані особи є членами Фонду. Основним джерелом формування Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття є внески роботодавців (з фонду оплати праці) і працівників (із 



 
 

заробітної плати), основними статтями видатків – матеріальне забезпечення 

безробітних і надання їм соціальних послуг. Страхувальниками є роботодавці 

та інші особи, які відповідно до цього Закону зобов’язані сплачувати єдиний 

внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 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 

 Важливо розмежовувати осіб, які мають право на матеріальне 

забезпечення та на соціальні послуги, передбачені Законом «Про зайнятість 

населення». Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття мають 

застраховані особи. Право на забезпечення та соціальні послуги відповідно до 

Закону має також молодь, яка закінчила або припинила навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, 

звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і 

потребує сприяння у працевлаштуванні на перше робоче місце у разі реєстрації 

в установленому порядку відповідних осіб як безробітних. Члени особистого 

селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими 

працівниками, громадяни України, які працюють за межами України та не 

застраховані в системі соціального страхування країни на випадок безробіття, в 

якій вони перебувають, мають право на забезпечення за цим Законом за умови 

сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. 

Пенсіонери, які працюють, у разі звернення до державної служби зайнятості за 

сприянням у працевлаштуванні мають право на соціальні послуги щодо пошуку 



 
 

підходящої роботи, перенавчання та підвищення кваліфікації, а також на 

інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням 

профілактичні заходи. 

 Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» видами 

забезпечення є: 1) допомога по безробіттю, у тому числі її одноразова виплата 

для організації безробітним підприємницької діяльності; 2) допомога на 

поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його 

утриманні. Видами соціальних послуг є: 1) 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; 

2) профорієнтація; 3) пошук підходящої роботи та сприяння у 

працевлаштуванні, у тому числі шляхом організації громадських робіт для 

безробітних у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; 4) надання 

роботодавцям, які працевлаштовують громадян, компенсації відповідно до 

Закону України «Про зайнятість населення»; 5) надання роботодавцям − 

суб’єктам малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних, 

компенсації відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»; 6) 

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; 7) 

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. Законодавство про страхування від нещасного випадку складається 

з Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 



 
 

страхування, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування» Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

охорону праці» та  інших нормативно-правових актів 

 Суб’єктами страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання є застрахована особа, страхувальник та страховик. 

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється страхування (далі 

− працівник). Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках − 

застраховані особи. Страховик − Фонд соціального страхування України 

 Об’єктом страхування від нещасного випадку є життя застрахованого, 

його здоров’я та працездатністью Особи які підлягають обов’язковому 

страхуванню від нещасного випадку: а) особи, які працюють на умовах 

трудового договору (контракту), або на інших підставах, передбачених 

законодавством про працю; б) учні та студенти навчальних закладів, клінічні 

ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед 

або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у 

період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на 

підприємствах; 3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, 

виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на 

виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними 

договорами. 

  Потрібно враховувати, що для страхування від нещасного випадку на 

виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється 

в безособовій формі. Усі особи вважаються застрахованими з моменту 

набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» (далі – Закон) незалежно від фактичного виконання 

страхувальниками своїх зобов’язань щодо сплати страхових внесків. Усі 

застраховані є членами Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Водночас добровільно, за письмовою заявою, можуть застрахуватися від 

нещасного випадку у Фонді соціального страхування України: 1) особи, які 

забезпечують себе роботою самостійно − займаються адвокатською, 



 
 

нотаріальною, творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з отриманням доходу 

безпосередньо від цієї діяльності, члени фермерського господарства, 

особистого селянського господарства, якщо вони не є найманими 

працівниками; 2) громадяни − суб’єкти підприємницької діяльності. 

Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, видається 

свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яке є 

єдиним для всіх видів страхування. Порядок видачі та зразок свідоцтва про 

соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або професійне 

захворювання, що спричинили застрахованому професійно зумовлену фізичну 

чи психічну травму за обставин, передбачених Законом. 

 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. Перелік обставин, за яких настає страховий 

випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11.2011 р. 

№ 1232. В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків може визнати страховим нещасний 

випадок, що стався за обставин, не визначених зазначеним переліком. Варто 

взяти до уваги, що нещасний випадок або професійне захворювання, яке 

сталося внаслідок порушення  нормативних актів про охорону праці 

застрахованим, також є страховим випадком і не звільняє страховика від 

виконання зобов’язань перед потерпілим. 

 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. В 

окремих випадках Фонд соціального страхування від нещасних випадків може 

визнати страховим випадком захворювання, не внесене до зазначеного переліку 

професійних захворювань, якщо на момент прийняття рішення медична наука 

має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним. 

Потрібно враховувати, що професійне захворювання є страховим випадком 

також у разі його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не 

перебував у трудових відносинах з підприємством, на якому він захворів. 

 Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання 

розслідується у порядку, який студентам потрібно розглянути, звернувшись до 

положень «Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232 

 Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності передбачає матеріальне забезпечення 

громадян у зв’язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслідок тимчасової 

втрати працездатності (включаючи догляд за хворою дитиною, дитиною-

інвалідом, хворим членом сім’ї), вагітності та пологів, часткову компенсацію 

витрат, пов’язаних із смертю застрахованої особи або членів її сім’ї, а також 

надання соціальних послуг за рахунок бюджету Фонду соціального 

страхування України, що формується шляхом сплати страхових внесків 

роботодавцем, громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

від 23.09.1999 р. № 1105-ХIV (в редакції Закону № 77- VIII від 28.12.2014 р.). 

 Матеріальне забезпечення та соціальні послуги, що надаються за Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 81 страхування» (далі – 

Закон), є окремим видом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування громадян, що здійснюється Фондом соціального страхування 

України. Звернувшись до положень Закону потрібно розглянути окремі види 

матеріального забезпечення та соціальних послуг, до яких належать: 1) 



 
 

допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою 

дитиною); 2) допомога по вагітності та пологах; 3) допомога на поховання (крім 

поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку 

на виробництві); 4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-

курортного закладу після перенесених захворювань і травм. 

 Опрацьовуючи тему, слід зупинитися на характеристиці суб’єктів 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, якими є 

застрахована особа, члени її сім’ї або інша особа у випадках, передбачених 

Законом, страхувальник (роботодавець, а також застраховані особи) та 

страховик (Фонд соціального страхування України). 

 Важливим є з’ясування категорій громадян, які мають право на 

матеріальне забезпечення та соціальні послуги за страхуванням у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. До них належать: 1) застраховані 

громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які 

проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України. Це 

право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час 

випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом; 2) 

громадяни України, які працюють за межами території України і не 

застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони 

перебувають, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 

умови сплати страхових внесків до Фонду згідно із Законом, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України; 3) особи, які забезпечують себе роботою 

самостійно (займаються підприємницькою, адвокатською, нотаріальною, 

творчою та іншою діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо 

від цієї діяльності, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не 

є членами творчих спілок), мають право на матеріальне забезпечення та 

соціальні послуги за умови сплати страхових внесків до Фонду соціального 

страхування України. 



 
 

 Потрібно звернути увагу, що Законом передбачено два способи набуття 

права на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку  з 

тимчасовою втратою працездатності, − обов’язковий та добровільний порядок. 

Об’єктом страхування є страховий випадок, з настанням якого в застрахованої 

особи виникає право на певний вид матеріального забезпечення чи надання 

соціальних послуг. 

  Слід з’ясувати юридичні факти, що зумовлюють тимчасову 

непрацездатність громадянина. Їх можна поділити на три групи. До першої 

групи належать обставини, що зумовлюють фізичну нездатність особи 

виконувати трудові обов’язки, а саме: 1) хвороба особи (загальне або 

професійне захворювання); 2) травма, що пов’язана або не пов’язана з 

нещасним випадком на виробництві; 3) вагітність та пологи. До другої групи 

належать обставини, що зумовлюють неможливість виконання роботи через 

необхідність догляду за іншим членом сім’ї, а саме: 1) за хворою дитиною; 2) за 

хворим членом сім’ї; 3) за дитиною віком до трьох років або дитиною- 

інвалідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає 

за цією дитиною; 4) за дитиною до трьох років. Останню групу складають 

обставини, викликані певними діями державних органів. Прикладом може бути 

тимчасова непрацездатність особи внаслідок карантину, що накладається 

органами санітарно-епідеміологічної служби 

 Основним документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність особи, є 

листок непрацездатності. Для з’ясування порядку видачі документів, які 

засвідчують тимчасову непрацездатність, студентам слід звернутися до 

Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову 

непрацездатність громадян, затвердженої Наказом МОЗ України від 13 

листопада 2001 р. 

Завдання до теми 

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 

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.  

1) Чи правомірні дії працівника центру зайнятості?  

2) Чи можуть інваліди визнаватися безробітними та набувати права на 

допомогу у зв’язку з  безробіттям?  

3) Чи мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям особи, які 

одержують пенсію у зв’язку з інвалідністю?  

 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.  

1) Хто має право на одноразову виплату допомоги у зв’язку з  безробіттям?  

2) У яких випадках особі може бути відмовлено в одноразовій виплаті 

допомоги у зв’язку з безробіттям?  

Дайте правовий аналіз ситуації.  

3. Громадянка К. працює бухгалтером на приватному підприємстві й 

одночасно навчається у Кременчуцькому національному університеті на 

заочному відділенні. З 1 вересня їй надали відпустку у зв’язку з черговою 

заліково-екзаменаційною сесією. Однак 15 вересня захворіла її 11-ти річна 

дитина. К. звернулася за оформленням листка непрацездатності. 20 вересня за 

висновком лікаря дитину було переведено на лікування до стаціонарного 

лікувального закладу, де вона перебувала на лікуванні день. На прохання К. 



 
 

надати їй допомогу з тимчасової непрацездатності за весь період догляду за 

хворою дитиною, директор пояснив, що така допомога їй буде виплачена лише 

за 14 календарних днів.  

1) Чи правильними є пояснення директора?  

2)Які умови призначення допомоги з тимчасової непрацездатності у 

зв’язку із доглядом за хворою дитиною? У яких випадках така допомога не 

виплачується? Обчисліть розмір допомоги з тимчасової непрацездатності, якщо 

середній заробіток К. становить 4800 гривень, а страховий стаж – 6  років. 

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. 

4. Назвіть види матеріального забезпечення та соціальні послуги, що 

надаються за 30 ДСС  на випадок безробіття. 

5. Допомога безробітному. 

Самостійна робота 

1. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття.  

2. Право громадян на матеріальне забезпечення за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. 

3. Принципи страхування від нещасного випадку і гарантії забезпечення 

прав застрахованих осіб. 

 4. Порядок установлення ступеня втрати працездатності потерпілим на 

виробництві. 

 5. Принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 



 
 

6. Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми 

Тести 

1. Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього 

місця роботи за власним бажанням без поважних причин починається:  

а) з 8-го календарного дня;  

б) з 10-го календарного дня;  

в) з 61-го календарного дня;  

г) з 91-го календарного дня 

2. Період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3- річного 

віку:  

а) не включається до страхового стажу;  

б) включається до страхового стажу частково;  

в) включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові 

внески, виходячи з розміру мінімального страхового внеску;  

г) включається до страхового стажу як період, за який сплачено страхові 

внески, виходячи з розміру заробітної плати за останнім місцем роботи. 

3. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 

перевищувати:  

а) 360 днів протягом 2 років;  

б) 180 днів протягом року;  

в) 260 днів протягом 2 років;  

г) 120 днів протягом року 

4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою 

дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за 

період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але:   

а) не менш як за 14 календарних днів;  



 
 

б) не більш як за 14 календарних днів;  

в) не менш як за 15 календарних днів;  

г) не більш як за 15 календарних днів.  

5. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи викликана 

карантином, накладеним органами санітарно-епідеміологічної служби, 

допомога по тимчасовій непрацездатності:  

а) не надається;  

б) надається з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини;  

в) надається з першого дня, але не більше 5 днів;  

г) надається з першого дня, але не більше 7 днів. 

6. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, 

які мають страховий стаж до п’яти років, складає:  

а) 60 % мінімальної заробітної плати;  

б) 60 % прожиткового мінімуму; 

в) 60 % середньої заробітної плати;  

г) 70 % середньої заробітної плати. 

7. Об’єктом страхування від нещасного випадку є: 

 а) життя застрахованого; 

 б) здоров’я застрахованого;  

в) працездатність застрахованого;  

г) усі відповіді правильні. 

8. Роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок 

зобов’язаний утворити комісію з розслідування протягом:  

а) доби;  

б) двох діб;  

в) трьох діб;  

г) не більше трьох діб 

9. Нещасний випадок, про який своєчасно не було повідомлено 

роботодавця потерпілого або внаслідок якого втрата працездатності настала не 

одразу:  



 
 

а) не розслідується;  

б) розслідується протягом місяця надходження заяви потерпілого;  

в) розслідується протягом 2 місяців після надходження заяви потерпілого; 

 г) розслідується протягом 3 місяців після надходження заяви потерпілого. 

Література: [1, c. 12–14; 3, с. 25–36; 7, с. 14–19; 16, с. 14–20; 17, с. 5–9; 30, 

с. 2–4; 52, с. 2–6]. 

Семінарське заняття № 9 

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 

Державні соціальні допомоги порівняно новий вид соціального 

забезпечення. Їх поява зумовлена необхідністю подолання ряду негативних 

наслідків переходу економіки до ринкових відносин. Важливо усвідомити, що 

практична цінність соціальної допомоги полягає у тому, що кожний 

громадянин України тим самим отримує право на матеріальне забезпечення на 

рівні не нижчому від прожиткового мінімуму у разі, якщо з незалежних від 



 
 

нього причин його середньомісячний дохід не відповідає встановленому 

законодавством рівню, і якщо такий громадянин в силу різних обставин не 

застрахований у системі загальнообов’язкового соціального страхування або 

якщо тривалість його страхового стажу не дає йому право на отримання 

соціальних страхових виплат.  

 Серед характерних рис соціальних допомог виділяють такі: 1) вони мають 

аліментарний характер, оскільки призначаються безоплатно і не пов’язані з 

трудовою діяльністю особи чи сплатою нею страхових внесків; 2) основним 

джерелом їх виплати є кошти Державного чи місцевого бюджетів. Переважно 

для виплати цих допомог кошти надходять у вигляді субвенцій до місцевих 

бюджетів; 3) перелік категорій осіб, які мають право на такі допомоги, 

визначається законами України; 4) вони надаються з метою матеріальної 

підтримки малозабезпечених або для компенсації (часткової чи повної) витрат, 

які понесені у зв’язку з настанням соціального ризику; 5) розмір допомог, як 

правило, співвідноситься з величиною прожиткового мінімуму або з 

гарантованим рівнем забезпечення такого мінімуму; 6) їх призначення має так 

званий адресний характер.  

Уважається, що державні допомоги надаються лише з метою підтримки 

малозабезпечених. Однак це не зовсім правильно, оскільки такі допомоги 

можуть призначатися, крім малозабезпечених, також особам, які не належать до 

цієї категорії. Суб’єктом їх отримання може бути, наприклад, сім’я з дітьми, 

якщо мати або батько не застраховані у системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

 Варто звернути увагу, що у навчальній літературі до державних допомог 

іноді зараховують ще й грошові виплати, а також послуги і натуральну 

допомогу. Такий підхід видається не зовсім логічним, оскільки допомога може 

бути як натуральною, так і грошовою. Пенсії, наприклад, теж є грошовими 

виплатами, але не вважаються допомогами. Послуги та пільги належать до 

інших видів соціального забезпечення. Вони мають зовсім іншу юридичну 

природу і самостійне правове регулювання 



 
 

 Державні соціальні допомоги можна визначити як грошові одноразові або 

періодичні соціальні виплати, що не залежать від попередньої трудової 

діяльності і надаються у випадках та на умовах, передбачених чинним 

законодавством з метою підтримки малозабезпечених осіб, а також компенсації 

додаткових витрат, які були понесені ними при настанні соціального ризику за 

рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів 

 Під час характеристики державних соціальних допомог найчастіше 

використовується їх поділ залежно від соціальних ризиків, що покладені в 

основу виникнення права на них. Тому найбільш поширеними видами є: 1) 

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

інвалідам; 2) допомоги малозабезпеченим; 3) допомоги дітям з інвалідністю та 

особам з інвалідністю з дитинства; 4) допомоги на догляд за особами з 

інвалідністю внаслідок психічного захворювання; 5) державні допомоги сім’ям 

з дітьми; 6) субсидії на оплату житлово-комунальних послуг; 7) державна 

допомога на поховання; 8) інші види допомог. 

 Продовжуючи опрацьовувати тему, потрібно розглянути підстави та 

порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. 

Остання являє собою щомісячну виплату, що надається малозабезпеченим 

сім’ям, у яких з поважних або незалежних від них причин середньомісячний 

сукупний дохід нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого 

законодавством для сім’ї. Її розмір визначається як різниця між прожитковим 

мінімумом для сім’ї, установленим на відповідний період, та її 

середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 % 

прожиткового мінімуму для сім’ї. Покриття витрат на виплату державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснюється за рахунок 

субвенцій з державного до місцевих бюджетів. Право на допомогу, а також її 

розміри визначаються з урахуванням гарантованого рівня забезпечення 

прожиткового мінімуму, який визначений Законом України «Про Державний 

бюджет на відповідний рік». При цьому сукупний дохід сім’ї визначається 

відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів 



 
 

соціальної допомоги, що затверджена наказом Мінпраці та соціальної політики, 

Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Державного комітету молодіжної 

політики спорту і туризму України від 15 листопада 2001 р. Призначення цієї 

допомоги регулюється Законом України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 1 червня 2000 р. 

 Вивчаючи тему, студентам потрібно також розглянути державні соціальні 

допомоги, що надаються особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю. Важливо звернути увагу на те, що раніше Законом України «Про 

пенсійне забезпечення» передбачалося призначення соціальних пенсій 

непрацюючим непрацездатним громадянам, які не мали права на трудову 

пенсію. Розмір соціальних пенсій не ставився в залежність від рівня 

забезпеченості особи і залежав від причини, з якої не було набуто трудового 

стажу. Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», яким упроваджено нову пенсійну систему, призначення 

соціальних пенсій не передбачається. Для їх урегулювання прийнято 

спеціальний Закон «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з  інвалідністю» від 18 травня 2004 р. № 1727-ІV, 

яким наразі регламентується порядок надання соціальної допомоги замість 

соціальної пенсії. Відповідно до цього Закону призначаються такі види 

державної соціальної допомоги: 1) державна соціальна допомога особам, які не 

мають права на пенсію, та інвалідам; 2) державна соціальна допомога на 

догляд. Право на державну соціальну допомогу у випадках та на умовах, 

передбачених законами України, мають громадяни України, які досягли віку 63 

років (до досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на пенсію, 

належать жінки 1958 року народження і старші), або є інвалідами і не 

одержують пенсію та постійно проживають на території України. 

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 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: 1) допомога у зв’язку з вагітністю та 

пологами; 2) допомога при народженні дитини; 3) допомога при усиновленні 

дитини; 4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 5) 

допомога на дітей одиноким матерям. При цьому місцеві органи виконавчої 

влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та 

об’єднання громадян за рахунок власних коштів можуть запроваджувати 

додаткові види допомоги та встановлювати доплати до державної допомоги 

сім’ям з дітьми. 

Завдання до теми 

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.  

1) Який порядок надання путівок на санаторно-курортне лікування особам, 

віднесеним до числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи?  

2) Кому і на яких підставах виплачується компенсація за невикористану 

путівку на санаторно-курортне лікування?  

3) Чи має право син на отримання зазначеної компенсації?  

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 



 
 

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.  

1) Який порядок поміщення інвалідів у будинки-інтернати для престарілих 

та інвалідів?  

2) Який порядок виплати пенсій особам, які перебувають у будинках-

інтернатах для престарілих та інвалідів?  

3) Чи правомірні дії Пенсійного фонду?  

3. 10 травня з громадянином К. стався нещасний випадок на виробництві. 

На підприємстві, де він працює, було складено акт про нещасний випадок. За 

рішенням МСЕК йому було присвоєно ІІ групу інвалідності. Висновком МСЕК 

його було визнано таким, що потребує ортопедичного взуття. Потерпілий 

звернувся до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань із заявою про заміну 

протезного виробу (ортопедичного взуття). Дирекція Фонду відмовила у видачі 

направлення на заміну протезних виробів до підприємства виробника технічних 

засобів, посилаючись на те, що строк експлуатації на раніше видане 

ортопедичне взуття закінчується через рік. Окрім цього, у дирекції повідомили, 

що К. не пред’явив висновок МСЕК про потребу потерпілого у подальшому 

забезпеченні протезними виробами.  

1) Чи правомірні дії дирекції Фонду? 

2) Який порядок направлення на забезпечення протезними виробами до 

підприємства-виробника?  

3) Який максимальний термін виготовлення ортопедичного взуття?  

4) Скільки пар ортопедичного взуття необхідно потерпілому на рік? 

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? 

Самостійна робота 

1. Принципи, за якими виплачуються державні соціальні допомоги.  

2. Загальні правила призначення та виплати державних соціальних 

допомог.  

3. Органи, що призначають державні допомоги. 

Практичні завдання до самостійної роботи 

Скласти термінологічний словник до теми 

Тести 

1. Рішення про призначення соціальної допомоги або про відмову в її 

наданні приймається органом праці та соціального захисту:  

а) протягом тижня;  

б)протягом 5 календарних днів; 

 в)протягом 10 календарних днів;  

г) протягом місяця.  

2. Розмір соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї не може бути 

більшим:  

а) 70 % прожиткового мінімуму для сім’ї;  

б) 75 % прожиткового мінімуму для сім’ї;  

в) 80 % прожиткового мінімуму для сім’ї;  

г) 90 % прожиткового мінімуму для сім’ї. 



 
 

3. Допомога у зв’язку  народженням дитини призначається за умови, якщо 

звернення за її призначенням надійшло не пізніше:  

а) місяця з дня народження дитини;  

б) 2 місяців з дня народження дитини; 

 в) 6 місяців з дня народження дитини; 

 г) 12 місяців з дня народження дитини. 

4. Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами виплачується жінці за весь 

період відповідної відпустки, яка триває за загальним правилом:  

а) 90 календарних днів;  

б)100 календарних днів;  

в)110 календарних днів;  

г) 126 календарних днів. 

5. Студенткам, аспіранткам, докторанткам допомога у зв’язку з вагітністю 

та пологами надається у розмірі:  

а)мінімальної зарплати;  

б)середньої зарплати;  

в)мінімального прожиткового рівня. 

г) стипендії. 

7. Який порядок призначення і вимоги державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям? 

Література: [1; 9, с. 10–13; 10, с. 11–14; 11, с. 12–15; 12, с. 10–12; 20, с. 10–

14; 21, с. 9–10; 25, с. 20–25; 31, с. 14–16; 36, с. 25–26]. 

Семінарське заняття № 10 

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.  

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 

Важливою складовою соціального забезпечення є соціальне 

обслуговування. Воно охоплює всі види діяльності державних органів, що 

спрямовані на підтримку осіб похилого віку, непрацездатних, сімей, які мають 

дітей, а також деяких інших категорій громадян. 

 Соціальне обслуговування має комплексний характер і виражається у 

наданні різного виду соціальних послуг, спрямованих на задоволення тих 

потреб громадян, що зумовлені хворобою, інвалідністю, старістю, вихованням 

дітей та іншими соціальними ризиками. З’ясовуючи сутність соціального 

обслуговування, слід звернути увагу, що у навчальній літературі існує чимало 

варіантів визначення соціального обслуговування як виду соціального 

забезпечення. Переважно всі вони виходять із того, що це є діяльність 

соціальних служб, яка спрямована на соціальну підтримку та надання різного 

виду послуг і матеріальної допомоги, проведення соціальної адаптації і 

реабілітації громадян, які перебувають у важких життєвих обставинах. 

 У Законі України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» 

від 21 червня 2001 р. міститься визначення соціального обслуговування. Це − 

робота, спрямована на задоволення потреб, які виникають у процесі 

життєдіяльності, що забезпечує гармонійність та різнобічний розвиток особи 

шляхом надання соціальної допомоги і різноманітних соціальних послуг. 

Щоправда, у цьому визначенні відсутня вказівка на те, хто має здійснювати 

соціальне обслуговування, а також на підставу його надання. Уже 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. 

 Розглядаючи порядок здійснення соціального обслуговування, потрібно 

насамперед з’ясувати суб’єктів, яким воно надається. До таких суб’єктів 

належать: 1) особи похилого віку, які не можуть себе самостійно 

обслуговувати; 2) діти; 3) інваліди або інші особи, які втратили працездатність; 

4) малозабезпечені сім’ї; 5) безробітні; 6) особи, які постраждали від 

техногенних катастроф. Продовжуючи вивчення теми, важливо з’ясувати зміст 

поняття складна життєва обставина, яка є основною підставою для надання 

соціального обслуговування. Саме з таким поняттям чинне законодавство 

пов’язує право на отримання соціальних послуг. 

 Соціальні ризики, які зазвичай є підставою права на соціальне 

забезпечення, не використовуються для призначення соціальних послуг. Для їх 

надання необхідно, щоб особа потребувала таких послуг за станом здоров’я або 

ж з інших причин. Якщо рівень доходів у особи з інвалідністю виявиться 

вищим за встановлений державою прожитковий мінімум, то, очевидно, що 

йому не потрібні соціальна реабілітація й адаптація, тобто він не матиме права 

на надання соціальних послуг. Отже, «складна життєва обставина» як підстава 

для отримання соціальних послуг становитиме юридичний факт, що матиме 

значення лише за наявності відповідних причин, які нерідко виникають під 

впливом соціального ризику 

 Причинами виникнення складних життєвих обставин можуть бути: 

інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку зі старістю або 

станом здоров’я, самотність, сирітство, безпритульність, відсутність житла або 

роботи, насильство, зневажливе ставлення та негативні стосунки в сім’ї, 

малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад, стихійне лихо, 

катастрофа тощо. Закон України «Про соціальні послуги» визначає складні 



 
 

життєві обставини як обставини, що об’єктивно порушують нормальну 

життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно. За 

чинним законодавством органами, що надають відповідні види соціального 

обслуговування, є державні та комунальні спеціалізовані підприємства, 

установи та заклади соціального обслуговування, підпорядковані центральним, 

місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, 

юридичні особи, які утворені відповідно до законодавства і не ставлять за мету 

одержання прибутку 

 Соціальне обслуговування може також надаватися фізичними особами. 

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; 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.  

Для з’ясування характеру соціального обслуговування необхідно з’ясувати 

зміст принципів, на яких ґрунтується цей інститут права соціального 

забезпечення. До таких принципів належать: адресність; орієнтація соціального 

обслуговування на індивідуальні потреби осіб, які його потребують; пріоритет 

заходів щодо соціальної адаптації осіб, які потребують соціального 

обслуговування; добровільність; пріоритетність надання соціальних послуг 

неповнолітнім, а також особам, які не можуть себе обслуговувати за станом 

здоров’я, за відсутності інших осіб, які повинні їх доглядати або утримувати; 

конфіденційність; гуманність; комплексність; максимальна ефективність 



 
 

використання бюджетних та позабюджетних коштів суб’єктами, що надають 

соціальні послуги; законність; соціальна справедливість. 

 Окремо слід зупинитися на формах соціального обслуговування. Останнє 

зазвичай здійснюється у формі надання соціальних послуг, а подекуди й у 

формі матеріальної підтримки. Соціальні послуги можуть бути різноманітними 

за своїм характером. Найчастіше їх розглядають як комплекс правових, 

економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших 

заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у 

складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги з метою 

поліпшення або відтворення їх життєдіяльності, соціальної адаптації та 

повернення до повноцінного життя. Відповідно до Закону України «Про 

соціальні послуги» можуть надаватися такі види соціальних послуг: соціально-

побутові, психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, соціально-

економічні, юридичні, інформаційні, послуги з працевлаштування та інші. 

 Рідше соціальне обслуговування здійснюється у вигляді матеріальної 

підтримки. Вона полягає у наданні особі, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, матеріальних благ: продуктів харчування, засобів санітарії та 

особистої гігієни, засобів догляду за дітьми, одягу, взуття, та інших предметів 

першої необхідності, палива, а також технічних і допоміжних засобів 

реабілітації. Ще рідше соціальне обслуговування здійснюється як надання 

грошової допомоги чи грошової компенсації. Найпоширенішими  видами 

соціального обслуговування є: 1) соціальне обслуговування громадян похилого 

віку (стаціонарне або вдома); 2) соціальне обслуговування дітей (стаціонарне, 

за місцем навчання або проживання); 3) соціальна реабілітація інвалідів 

(працевлаштування, освіта); 4) санаторно-курортне лікування; 5) забезпечення 

протезно-ортопедичними виробами; 6) забезпечення засобами пересування. 

Чинне законодавство не містить визначення соціальних пільг, хоча сам 

термін уживається і в літературі, і в правових актах доволі часто. Загалом 

правова база, якою регулюються відносини забезпечення громадян державними 

пільгами, налічує понад 25 законів Верховної Ради України та актів Кабінету 



 
 

Міністрів України. Спроба обґрунтувати юридичну природу пільг, визначити їх 

була зроблена науковцями різних галузевих дисциплін − трудового, цивільного, 

адміністративного, фінансового та інших правничих наук. Майже всі вони 

виходять з того, що державними пільгами є повне або часткове звільнення 

громадян від виконання обов’язку чи надання їм додаткових прав. Для 

характеристики соціальних пільг важливо виділити їх основні ознаки. По-

перше, пільги спрямовуються на більш повне задоволення інтересів суб’єктів, 

полегшення умов їх життєдіяльності. Метою встановлення пільг є соціальний 

захист, поліпшення становища окремих категорій громадян. По-друге, вони є 

своєрідним відхиленням від єдиних положень нормативного характеру та 

виступають способом юридичної диференціації прав громадян, елементом їх 

спеціального правового статусу. Так, для певних категорій громадян 

установлені правила, які полегшують вступ до навчальних закладів, гарантують 

безплатний проїзд у громадському транспорті, зменшують розмір оплати 

житлово-комунальних послуг тощо. По-третє, соціальні пільги є правомірними 

винятками виконання особою обов’язків, передбачених законодавством. І по-

четверте, вони закріплюються переважно у законах, якими визначаються 

особливості спеціального правового статусу певних категорій громадян.  

Водночас важливо враховувати, що незважаючи навіть на ці єдині для всіх 

соціальних пільг ознаки, система їх є доволі неоднорідною. Зазвичай пільги 

виділяють за їх галузевою належністю. Провідну роль за таким поділом 

відіграють пільги у сфері соціального захисту населення. Одні з них надаються 

громадянам, які з огляду на життєві обставини потребують особливої уваги до 

себе. За своєю природою ці пільги є частиною державної системи соціального 

забезпечення. Інший вид пільг пов’язаний із службовим статусом особи чи 

видом її трудової діяльності. З урахуванням цих двох спрямувань державних 

пільг можна виділити соціальні та професійні пільги. Необхідність такого 

розмежування зумовлена науковою та законодавчою дискусією щодо 

доцільності збереження чи скасування державних пільг та визначення політики 

держави щодо їх забезпечення. Проблема полягає у тому, аби визначитись: 



 
 

збереження державних пільг є обов’язком чи правом держави щодо певних 

суб’єктів, яким такі пільги призначені? З цього приводу навіть було порушено 

справу, яку розглядав Конституційний Суд України про визнання 

неконституційними положення законів України «Про Державний бюджет на 

2001 рік» та «Про деякі заходи щодо економії бюджетних коштів». Вказаними 

законами призупинялась дія всіх пільг громадян. Можливо, саме розмежування 

пільг на соціальні та професійні дозволить обґрунтувати природу цих пільг та 

визначити роль держави щодо їх забезпечення. 

Соціальними пільгами є ті, що надаються для життєзабезпечення громадян 

у зв’язку із зниженням рівня їх доходів нижче прожиткового мінімуму або 

втратою (зниженням) працездатності. Ці пільги належать до видів соціального 

забезпечення. Правовою підставою надання громадянам соціальних пільг є: 1) 

настання соціального ризику за обставин, передбачених у законодавстві; 2) 

наявність у особи особливих заслуг перед державою, пов’язаних з такими 

публічними подіями державного чи міжнародного значення, як воєнні дії, 

техногенні катастрофи, стихійні лиха тощо.  

Соціальні пільги є додатковим видом соціального забезпечення; вони 

надаються незалежно від того, одержує особа пенсію, допомоги чи заробітну 

плату. Їх роль полягає у забезпеченні додаткової підтримки особам, у яких 

пенсія та заробітна плата є меншими від прожиткового мінімуму. Соціальні 

пільги спрямовані на реалізацію конституційного права кожного громадянина 

на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє 

харчування, одяг, житло. Збереження соціальних пільг є обов’язком держави. 

Вона повинна забезпечити громадянам доходи не нижче від базового 

державного соціального стандарту − прожиткового мінімуму. Якщо ж сукупний 

дохід громадян перевищує вартісну величину прожиткового мінімуму, держава 

звільняється від такого обов’язку. На відміну від соціальних, професійними 

вважаються пільги, які не залежать від настання соціального ризику і пов’язані 

з професійною діяльністю їх одержувачів. Вони надаються державою з метою 

матеріально-побутового забезпечення працівників окремих професій 



 
 

(наприклад, пільги військовослужбовцям, суддям, службовим особам органів 

внутрішніх справ, медичним працівникам тощо) та є додатковим стимулом, 

заохоченням таких працівників до належного виконання ними своїх трудових 

обов’язків або компенсацією за відповідні умови праці. Варто звернути увагу 

на те, що професійні пільги не є видом соціального забезпечення, тому їх 

збереження − це лише право держави, а не її обов’язок. Наявність пільг за 

професійним статусом за міжнародною практикою вважається нонсенсом, 

оскільки презюмується, що заробітна плата працівника будь-якої категорії має 

забезпечувати гідний рівень життя йому та членам його сім’ї і надавати 

можливість самостійно оплачувати усі необхідні житлові, побутові, медичні та 

інші послуги. Щодо пільг за соціальним статусом, то такі пільги 

передбачаються у законодавстві зарубіжних країн. Водночас такі пільги, по-

перше, існують, як державна соціальна допомога, що надається після перевірки 

ступеня нужденності особи, по-друге, надаються у формі грошової допомоги 

(житлова допомога, допомога на оплату освітніх послуг, гранти на навчання, 

допомога на батьків- одинаків тощо), натуральної допомоги (забезпечення 

молоком та вітамінами дітей до п’яти років і вагітних жінок, забезпечення 

необхідними предметами домашнього вжитку і паливом), субсидії (на проїзд у 

громадському транспорті, на житло) або відшкодування необхідних витрат (на 

медичне обслуговування, опалення житла для пенсіонерів) тощо. З огляду на це 

останніми роками уряд України зробив кілька спроб перевести пільги у систему 

державної соціальної допомоги. 

Завдання до теми 

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?  

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 

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.  

1) Який порядок поміщення інвалідів у будинки-інтернати для престарілих 

та інвалідів?  

2) Який порядок виплати пенсій особам, які перебувають у будинках-

інтернатах для престарілих та інвалідів?  

3) Чи правомірні дії Пенсійного фонду?  

3. 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. 

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

комунальних послуг. 

2) У яких випадках така субсидія не надається? Розв’яжіть  проблему. 



 
 

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? 

Самостійна робота 

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. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Скласти термінологічний словник до теми 

Тести 

 1. Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та 

господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги, − це:  

а) соціальні установи;  

б) соціальні підприємства;  

в) соціальні організації;  

2. Вид соціальної роботи, спрямованої на здійснення соціальних опіки, 

допомоги та патронажу соціально незахищених категорій дітей та молоді з 

метою подолання життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального 

статусу, − це:  

а)організація соціальної роботи;  

б)соціальна діяльність;  

в)соціальний супровід;  

г) соціальна допомога. 

3. Видами соціальних послуг є:  



 
 

а) соціально-побутові; 

 б) соціально-педагогічні;  

в) психологічні;  

г) усі вищезазначені. 

3. За сферою суспільного життя пільги поділяють на такі види (вказати 

неправильну відповідь):  

а) трудові;  

б)податкові;  

в) транспортні;  

г) постійні.   

4. За змістом соціальні пільги поділяють на такі види (вказати неправильну 

відповідь):  

а)житлово-комунальні;  

б)медико-реабілітаційні;  

в) соціально-побутові;  

г) одноразові 

5. Учасникам війни надаються такі пільги: 

 а) безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;  

б)позачергове безплатне зубопротезування;  

в)50-відсоткова знижка за користування житлом в межах норм, визначених 

законодавством. 

Література: [1; 3, с. 9–11; 7, с. 9–11; 10, с. 12–17; 21, с. 10–12; 27, с. 27–30; 

28, с. 10–12; 29, с. 14–18; 31, 14–20; 36, с. 41; 42, с. 85–95; 43, с. 42–45]. 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

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. 

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.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.  

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.Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи.     

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.  

88. Соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

89. Соціальний захист біженців.  

90. Соціальний захист жертв політичних репресій. 

 

 



 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

Основою для визначення оцінки на іспиті є рівень засвоєння студентами 

матеріалу, передбаченого навчальною програмою з відповідної навчальної 

дисципліни. При цьому 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. Як 

правило, 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. Як правило, 

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. Як правило, оцінку 

«незадовільно» ставлять студентам, які не можуть продовжувати навчання та 



 
 

приступити до професійної діяльності без додаткових занять з відповідної 

навчальної дисципліни. 

Критерії оцінювання знань студентів розроблено на підставі «Положення 

про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 2 червня 1993 

року № 161, а також «Тимчасового положення про атестацію студентів», 

затвердженого вченою радою університету 19 листопада 1996 року. 

 

Шкала оцінювання : національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

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 

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів із трудового права 

здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), 

індивідуальної роботи студентів і підсумкового контролю знань студентів 

(ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання ПМК та індивідуальної роботи 



 
 

студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на 

ПКЗ, –  від 0 до 50 балів. 

ПКЗ із навчальної дисципліни «Трудове право» проводиться у формі 

заліку та іспиту з ключових питань, що потребують творчої відповіді та уміння 

використовувати отримані знання.  

Конкретний перелік питань і завдань, що охоплюють увесь зміст 

навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і 

час їх складання визначається кафедрою та доводиться до відома студентів на 

початку навчального року. Екзаменаційний білет містить 3 питання. 

До відомості обліку підсумкової успішності вносяться сумарні результати 

в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ. 
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