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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Мова викладання
українська українська

Кількість кредитів – 3

Галузь знань
08 право

0

(шифр і назва)

Вид дисципліни 
вибірковаСпеціальність

081 право

Модулів – 2

Освітня програма

(шифр і назва)

Рік підготовки: 1
Змістових модулів – 2

Семестр

Загальна кількість годин – 90
1 1

Лекції

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 
самостійної роботи
здобувача –

Рівень вищої освіти:
Другий (магістерський)

 10            год.  4

Практичні, семінарські

 20            год  8
Лабораторні

                 год
Самостійна робота

60 год  72 год

Індивідуальні завдання:
0 год.

Вид контролю:
залік  залік



2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою  вивчення  дисципліни  «Право  соціального  захисту»  є: засвоєння  студентами
теоретичних знань у сфері правового регулювання соціального захисту та формування практичних
навичок щодо правильного застосування норм соціального законодавства.
 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:
1. Оволодіння студентами основних теоретичних знань щодо проблем права соціального
захисту.
2. Уміння орієнтуватись у чинному законодавства України про соціальний захист.
3. Уміння вирішувати конкретні практичні питання, пов'язані з застосуванням норм 
права соціального захисту.

У  результаті  вивчення  навчальної  дисципліни  відповідно  до  освітньої  програми
формуються програмні компетентності:

ІК здатність  розв’язувати  складні  соціальні  задачі  та  практичні  проблеми  у  галузі
професійної правничої діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування наукових
доктрин, принципів і інститутів і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК9. Здатність працювати в команді. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК12. Здатність усвідомлювати рівні можливості та ґендерні проблеми. 

ЗК14. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.

СК3. Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 
правової природи. 

СК4. Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав 
людини. 

СК8. Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і 
процесуального права. 

СК10. Знання і розуміння соціальної природи відносин з соціального захисту та їх 
правового регулювання.

СК12. Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 
позиції. 

СК15. Здатність до самостійної підготовки проєктів актів правозастосування. 

СК16. Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів. 

3. Передумови вивчення дисципліни

Юридичне аргументування, Принципи та процедури судочинства

4. Результати навчання за дисципліною

У  результаті  опанування  змісту  навчальної  дисципліни  здобувачі  мають  досягнути

таких програмових результатів навчання:



ПРН 1 Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та 
обставин..

ПРН 2 Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблем і демонструвати 
власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 3 Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.

ПРН 4 Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.

ПРН 5 Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою 
обґрунтованістю.

ПРН 6 Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.

ПРН 7 Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за 
визначеними джерелами.

ПРН 8 Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного 
встановлення певних обставин.

ПРН 9 Самостійно визначати ті обставини, у з’ясування яких потрібна допомога, і діяти 
відповідно до отриманих рекомендацій.

ПРН 10 Вільно спілкуватися  державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно 
вживаючи правничу термінологію.

ПРН 11 Володіти базовими навичками риторики.

ПРН 12 Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.

ПРН 13 Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного
контексту.

ПРН 14 Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та 
вторинних джерел для своєї професійної діяльності.

ПРН 15 Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і 
бази даних.

ПРН 16 Демонструвати вміння користуватись комп’ютерними програмами, необхідними у 
професійній діяльності.

ПРН 17 Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи. 

ПРН 18 Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та 
принципів функціонування національної правової системи.

ПРН 19 Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових 
інститутів і норм фундаментальних галузей права. 

ПРН 20 Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.

ПРН 21 Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично 
значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.

ПРН 22 Готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку,
зробленого у різних правових ситуаціях.

ПРН 23 Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у 
різних правових ситуаціях.



5. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Загальні засади соціального захисту в Україні.
Тема 1. Соціальний захист  – пріоритетний напрямок соціальної політики України.

Поняття соціального захисту, соціального забезпечення, соціальної політики держави. Основні
напрямки  діяльності  держави  у  сфері  соціального  захисту.  Функції  соціально-забезпечувальної
політики  держави.  Історія  виникнення  та  розвитку  соціального  захисту.  Етапи  формування  та
розвитку  державної  системи  соціального  захисту.  Концепція  реформи  соціального  захисту  в
Україні.

Тема 2. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі соціального захисту.

Поняття,  мета  встановлення  та  принципи  формування  державних  соціальних  стандартів,
державних соціальних гарантій, соціальних норм та нормативів. Прожитковий мінімум як базовий
державний  соціальний  стандарт:  поняття,  значення  у  сфері  соціального  захисту.  Система  та
класифікація соціальних нормативів. Основні державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та
затвердження.  Інші державні  соціальні  гарантії.  Проблеми фінансового забезпечення державних
соціальних гарантій на рівні державних соціальних стандартів.

Тема 3. Поняття, предмет, метод та система права соціального захисту.

Соціально-забезпечувальні  відносини  та  їх  види  в  Україні.  Відносини,  що  тісно  пов'язані  з
соціально-забезпечувальними  відносинами.  Поняття  та  предмет  права  соціального  захисту.
Юридична  природа  права  соціального  захисту.  Специфіка  методу  права  соціального  захисту.
Основні  функції  права  соціального  захисту.  Система  права  соціального  захисту.  Загальні  та
особливі  положення  права  соціального  захисту.  Проблема поділу  права  соціального  захисту  на
інститути. Місце права соціального захисту в системі національного права. Співвідношення права
соціального захисту з трудовим, цивільним, адміністративним, фінансовим та іншими суміжними
галузями права.

Тема 4. Принципи права соціального захисту.

Поняття та система принципів права соціального захисту. Проблеми законодавчого закріплення 
принципів права соціального захисту. Поширення права соціального захисту на всіх громадян 
незалежно від громадянства, форми та виду суспільно-корисної діяльності. Здійснення захисту у 
випадку настання соціального ризику. Універсальність соціального захисту. Здійснення захисту на 
рівні не нижче встановлених у державі соціальних стандартів. Державна гарантованість права на 
соціальний захист. Принцип справедливості та неупередженості. Принципи солідарної та 
індивідуальної відповідальності. Диференціація умов та обсягів соціального захисту. Принцип 
ефективності. Адресний характер соціального захисту. Інші принципи права соціального захисту.

Тема 5. Джерела права соціального захисту.

Поняття  джерел права соціального захисту.  Класифікація  джерел права соціального захисту.
Конституційні  засади  права  соціального  захисту.  Загальні,  спеціальні  та  комплексні  закони  як
джерела  права  соціального  захисту.  Підзаконні  нормативно-правові  акти  як  джерела  права
соціального  захисту.  Акти  фондів  соціального  страхування.  Акти  органів  місцевого
самоврядування як джерела права соціального захисту.  Локальні правові акти у системі джерел
права соціального захисту. Міжнародні договори як джерела права соціального захисту. Проблема
кодифікації законодавства про соціальний захист. Значення актів судової влади як джерел права
соціального захисту.

Тема 6. Правовідносини в праві соціального захисту.

Поняття,  особливості  та  види  правовідносин  за  правом  соціального  захисту.  Соціально-
забезпечувальні  правовідносини,  процедурні  правовідносини,  процесуальні  правовідносини.
Соціально-страхові  правовідносини:  поняття,  правова  природа,  особливості  та  види.  Суб'єкти
правовідносин  соціального  захисту:  поняття,  види,  правосуб'єктність.  Загальні  суб'єкти
правовідносин  соціального  захисту.  Громадяни  як  суб'єкти  соціально-забезпечувальних
правовідносин.  Особливості  правового  статусу  громадян  при  наданні  різних  видів  соціального
захисту.  Сім'я  як  суб'єкт  соціально-забезпечувальних  правовідносин.  Спеціальні  суб'єкти
соціального  захисту.  Правовий  статус  ветеранів  війни,  ветеранів  військової  служби,



військовослужбовців та членів їх сімей. Правовий статус ветеранів  праці  та осіб,  віднесених до
реабілітованих  репресованих  громадян,  біженців  та  осіб,  яким Україна  надала притулок,  жертв
нацистських  переслідувань.  Уповноважені  державою  органи  як  суб'єкти  соціально-
забезпечувальних правовідносин. Управління праці та соціального захисту населення: завдання та
повноваження.  Правовий  статус  територіальних  центрів.  Органи  охорони  здоров'я.  Правовий
статус МСЕК. Інші державні органи як суб'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. Фонди
соціального  страхування  як  суб'єкти  соціально-забезпечувальних  правовідносин:  поняття,  види,
завдання,  джерела  та  напрямки  використання  коштів.  Правове  становище  страхових  фондів.
Управління  страховими  фондами.  Особливість  правового  становища  державних  (нестрахових)
фондів.  Об'єкти соціально-забезпечувальних правовідносин.  Поняття,  ознаки та види державних
пенсій.  Страхові та державні (нестрахові)  пенсії.  Поняття,  ознаки та види соціальних допомог в
Україні.  Страхові та нестрахові  державні  соціальні  допомоги.  Соціальне обслуговування як вид
соціального захисту: поняття, форми, види. Соціальні пільги: поняття, ознаки, види. Відмінність
соціальних  державних  пільг  від  професійних.  Зміст  соціально-забезпечувальних  правовідносин.
Юридичні факти за правом соціального захисту: поняття, особливості, види та система. Стаж як
умова виникнення права на деякі види соціального захисту. Поняття, ознаки та види страхового
стажу.  Загальний  та  спеціальний  страховий  стаж.  Порядок  обчислення  стажу.  Порядок
підтвердження  страхового  стажу.  Свідоцтво  про  загальнообов'язкове  державне  соціальне
страхування.  Поняття,  підстави  застосування  та  порядок  підтвердження  вислуги  років  як
пенсійного юридичного факту.

Тема 7. Організаційно-правові форми соціального захисту в Україні.

Поняття організаційно-правової форми соціального захисту. Види організаційно-правових форм
соціального захисту в Україні.  Соціальне страхування: державне та недержавне. Асигнування за
рахунок  державного  бюджету.  Видатки,  що  здійснюються  з  державного  бюджету:  на  охорону
здоров'я, на соціальний захист та соціальне забезпечення. Видатки, що здійснюються з місцевих
бюджетів.  Трансферти,  які  надаються  з  державного  бюджету  України  місцевим  бюджетам.
Державна  соціальна  підтримка  як  організаційно-правова  форма  соціального  захисту  в  Україні.
Недержавне соціальне забезпечення: теоретичні основи та проблеми запровадження.

Тема 8. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальний захист.

Поняття,  ознаки,  види  соціальних  ризиків.  Страхові  та  нестрахові  ризики.  Індивідуальні,
професійні  та  публічні  соціальні  ризики:  поняття,  система  та  джерела  фінансування.
Малозабезпеченість як соціальний ризик: поняття, критерії, порядок підтвердження. Бідність, межа
бідності.  Непрацездатність:  поняття,  види,  причини,  порядок  підтвердження.  Пенсійний  вік  як
соціальний ризик.  Тимчасова  втрата  працездатності:  причини,  порядок підтвердження.  Загальне
захворювання та каліцтво, не пов'язане з виконанням трудових обов'язків. Втрата працездатності
внаслідок  професійного  захворювання  та  нещасного  випадку  на  виробництві.  Порядок
розслідування  та  ведення  обліку  нещасних  випадків,  професійних  захворювань  та  аварій  на
виробництві. Інвалідність: поняття, причини, види. Групи інвалідності та порядок їх встановлення.
Організація та проведення медико-соціальної експертизи. Безробіття, часткове безробіття: поняття,
порядок  підтвердження.  Втрата  годувальника:  суб'єкти  та  умови  правомірності  визнання
соціального  ризику.  Наявність  неповнолітніх  дітей  як  підстава  здійснення  соціального  захисту.
Публічні соціальні ризики: втрата працездатності внаслідок Чорнобильської та інших техногенних
катастроф.

Тема 9. Організація загальнообов'язкового державного соціального страхування в Україні.

Поняття  та  ознаки  соціального страхування.  Відмінність  соціального  страхування  за  правом
соціального  захисту  від  цивільно-правового  договору  страхування.  Суб'єкти  державного
соціального страхування. Об'єкти соціального страхування за законодавством України. Принципи
загальнообов'язкового соціального страхування. Відмінність страхового соціального внеску (збору)
від податку. Організація пенсійного страхування в Україні. Збір на загальнообов'язкове пенсійне
страхування.  Правові  засади  соціального  страхування  у  зв'язку  з  тимчасовою  втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Організація соціального
страхування  від  нещасного  випадку  на  виробництві  та  професійного  захворювання.  Соціальне
страхування від безробіття. Медичне страхування: теоретичні засади та проблеми запровадження.



Модуль 2. Правове регулювання соціального захисту осіб в Україні.
Тема 10. Пенсійне забезпечення за рахунок страхових фондів України.

Сучасний стан та напрями реформування державної системи пенсійного забезпечення в Україні.
Поняття,  ознаки  та  система  страхових  пенсій.  Суб'єкти  права  на  страхову  пенсію.  Умови
призначення  страхової  пенсії.  Правове регулювання  пенсійного  забезпечення  за  віком.  Загальні
умови, порядок призначення та виплати пенсій за віком. Розміри пенсії за віком. Пільгове пенсійне
забезпечення за віком: окремих професійних категорій; за станом здоров'я; внаслідок виконання
соціальної  функції.  Пенсії  у  зв'язку  з  інвалідністю:  поняття,  види,  умови призначення.  Розміри
пенсій  та  надбавки  до  них.  Пенсії  у  зв'язку  з  втратою  годувальника.  Поняття,  особливості  та
правові  засади  призначення  та  виплати  пенсії  за  вислугу  років.  Умови  призначення  пенсій  за
вислугу  років  спеціалістам  окремих  галузей  народного  господарства,  працівникам  авіації  та
льотно-випробного складу, іншим категоріям осіб. Порядок нарахування, призначення та виплати
страхових пенсій. Правові підстави, умови та порядок перерахунку пенсій.

Тема 11. Пенсійне забезпечення за рахунок Пенсійного фонду та державного бюджету України.

Поняття,  ознаки  та  система  пенсій,  які  забезпечуються  за  рахунок  Пенсійного  фонду  та
державного  бюджету.  Джерела  фінансування  спеціальних  пенсій.  Суб'єкти  права  на  спеціальну
пенсію. Умови призначення спеціальної пенсії. Поняття, особливості, правові засади призначення
та  виплати  спеціальних  пенсій.  Пенсійне  забезпечення  окремих  категорій  працівників:
військовослужбовців, осіб начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ, державних
службовців, службових осіб органів місцевого самоврядування, наукових та науково-педагогічних
працівників,  суддів,  народних  депутатів,  службових  осіб  митних  органів,  службових  осіб
прокуратури, працівників засобів масової інформації. Пенсії за особливі заслуги перед державою:
поняття, суб'єкти, порядок призначення. Особливості державного пенсійного забезпечення інших
осіб: постраждалих від Чорнобильської катастрофи, жителів гірських населених пунктів, ветеранів
війни, донорів.

Тема 12. Система страхових допомог в Україні.

Поняття, ознаки та види страхових допомог. Правове регулювання надання страхових допомог.
Допомога  в  разі  тимчасової  непрацездатності:  поняття,  умови  призначення,  суб'єкти,  правові
підстави та порядок призначення та виплати. Допомога на випадок вагітності та пологів. Допомога
у зв'язку з доглядом за дитиною. Страхові допомоги в разі безробіття: допомога в разі безробіття, в
тому  числі  одноразова  її  виплата  для  організації  безробітним  підприємницької  діяльності;
допомога  в  разі  часткового  безробіття;  матеріальна  допомога  у  період  професійної  підготовки,
перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного; матеріальна допомога у разі безробіття,
одноразова  матеріальна  допомога  безробітному  та  непрацездатним  особам,  які  перебувають  на
його утриманні. Страхові допомоги у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним
захворюванням. Допомога на поховання. Порядок обчислення середньої зарплати для розрахунку
виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Тема 13. Державні соціальні допомоги в Україні.

Поняття  та  ознаки  державних  допомог.  Система  державних  допомог.  Правові  підстави
призначення.  Особливості  фінансування  державних  допомог.  Загальні  державні  допомоги.
Державні  допомоги  сім'ям  з  дітьми:  суб'єкти,  види,  правові  умови  призначення  та  виплати.
Допомога в разі вагітності та пологів. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога у
зв'язку з доглядом за дитиною. Допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми. Допомога на дітей, які
перебувають під опікою та піклуванням. Допомоги малозабезпеченим сім'ям. Державні допомоги
дітям-інвалідам та  інвалідам з  дитинства.  Поняття  та  особливості  житлових субсидій.  Медична
допомога громадянам в Україні. Поняття, особливості, суб'єкти спеціальних державних допомог.
Державні допомоги особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи та інших техногенних
катастроф. Державні допомоги ветеранам війни, ветеранам праці.

Тема 14. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення в Україні.

Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забезпечення. Відмінність соціальних
пільг від інших, які є близькими за змістом та способом надання. Класифікація соціальних пільг за
суб'єктом.  Пільги,  які  надаються  для  підтримки  життя  та  які  надаються  при  настанні  інших
соціальних ризиків.  Види соціальних пільг за змістом.  Медико-реабілітаційні  пільги;  соціально-



трудові  пільги;  житлово-побутові  пільги;  соціально-побутові  пільги;  пільги  на  оплату  житлово-
комунальних послуг тощо.

Тема 15. Соціальні послуги в Україні.

Поняття, ознаки та принципи здійснення соціальних послуг. Форми та види соціальних послуг.
Соціально-побутова  реабілітація,  соціально-трудова  реабілітація,  соціально-культурні  послуги,
соціально-медичне обслуговування.  Органи,  які здійснюють соціальне обслуговування. Платні й
безоплатні  соціальні  послуги.  Джерела  фінансування  соціальних  послуг.  Страхові  соціальні
послуги. Соціальні послуги безробітним: професійна підготовка або перепідготовка,  підвищення
кваліфікації  та  профорієнтація;  пошук  підходящої  роботи  та  сприяння  у  працевлаштуванні;
інформаційні  та  консультаційні  послуги,  пов'язані  з  працевлаштуванням.  Соціальні  послуги
інвалідам:  медична  реабілітація;  соціальна  реабілітація;  професійна  реабілітація,  транспортне
обслуговування інвалідів,  забезпечення інвалідів  протезно-ортопедичними засобами.  Санаторно-
курортне  обслуговування.  Система  нестрахових  соціальних  послуг.  Соціальні  послуги
територіальних  центрів  соціального  обслуговування  пенсіонерів  та  одиноких  непрацездатних
громадян. Соціальне обслуговування дітей-сиріт. Соціальне обслуговування вдома.

Тема 16. Міжнародні стандарти соціального захисту.

Поняття,  види  та  значення  міжнародно-правових  стандартів  соціального  захисту.  Право  на
соціальний захист в системі соціальних прав людини. Основні права людини у сфері соціального
захисту. Зміст права на соціальний захист у Загальній декларації прав людини. Види соціального
захисту за Міжнародним пактом про економічні,  соціальні  та культурні права. Система прав на
соціальний захист за Європейською соціальною хартією. Міжнародно-правове значення Конвенцій
та Рекомендацій МОП: № 102 про мінімальні норми соціального забезпечення; № 117 про основні
цілі  і  норми соціальної  політики;  № 118 про  рівність  громадян держави,  іноземців  та  осіб  без
громадянства у сфері соціального забезпечення; № 128 про допомоги по інвалідності, у старості та
на випадок  втрати  годувальника;  № 69 про медичне  обслуговування;  № 157 про встановлення
міжнародної  системи  збереження  прав  у  сфері  соціального  забезпечення.  Міжнародні  гарантії
права  на  пенсійне  забезпечення.  Міжнародно-правові  стандарти  соціальних  допомог.  Проблема
імплементації  міжнародних  норм  про  соціальне  забезпечення  у  національне  законодавство.
Міжнародне співробітництво у сфері державного соціального страхування. Міжнародні договори у
сфері соціального забезпечення, учасником яких виступає Україна.



6. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових
модулів і тем

Кількість годин
денна форма заочна форма

усього
у тому числі

усього
у тому числі

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Модуль 1 Модуль 1

Змістовий модуль 1. Змістовий модуль 1.
Тема 1. 
Соціальний 
захист – 
пріоритетний 
напрямок 
соціальної 
політики 
України

2 2 2 2

Тема 2. Державні
соціальні 
стандарти та 
соціальні 
гарантії в системі
соціального 
захисту України

2 2 2 2

Тема 3. Поняття,
предмет, метод 
та система права
соціального 
захисту України

7 2 1 4 6 6

Тема 4. 
Принципи права 
соціального 
захисту України

2 2 6 6

Тема 5. Джерела 
права 
соціального 
захисту України

3 1 2 2 2

Тема 6. 
Правовідносини 
в праві 
соціального 
захисту України

6 2 2 22 7 1 1 5

Тема 7. 
Організаційно-
правові форми 
соціального 
захисту в 
Україні

6 2 4 5 5

Тема 8. 
Соціальні 
ризики як 
підстава 
виникнення 
права на 
соціальний 
захист

8 2 2 4 7 1 1 5

Тема 9. 
Організація 
загальнообов’язк
ового 

4 4 4 4



державного 
соціального 
страхування в 
Україні
Разом за 
змістовим 
модулем 1

40 6 8 26 41 2 2 37

Змістовий модуль 2. Змістовий модуль 2.

Тема 1. Пенсійне
забезпечення за 
рахунок 
державних 
страхових 
фондів України

8 1 2 5 10 1 1 8

Тема 2. Пенсійне
забезпечення за 
рахунок 
Пенсійного 
фонду та 
державного 
бюджету 
України

8 1 2 5 7 1 6

Тема 3. Система 
страхових 
допомог в 
Україні

8 1 2 5 8 1 1 6

Тема 4. 
Державні 
соціальні 
допомоги в 
Україні

8 1 2 5 7 1 6

Тема 5. 
Соціальні пільги
як вид 
соціального 
захисту в 
України

7 2 5 6 1 5

Тема 6. 
Соціальні 
послуги в 
Україні

7 2 5 7 1 6

Тема 7. 
Міжнародні 
стандарти 
соціального 
захисту

4 4 4 4

Разом за 
змістовим 
модулем 2

50 4 12 34 49 2 6 41

7. Самостійна робота

№ п/п
Опис завдання

Час для
виконання 
(год.)

Критерії оцінювання

1. Соціальний захист – пріоритетний 
напрямок соціальної політики України

2 Оцінка «5» ставиться, якщо:
-  розв'язано  правильно  всі



задачі чи дано правильні відповіді на
всі теоретичні запитання;

-  у  відповідях  видно  повне
розуміння суті проблеми;

-  виклад  термінологічно
правильний,  вся  робота  виконана
акуратно.

Оцінка «4» ставиться, якщо:
-  відповіді  на  теоретичні

питання  правильні,  але  виклад  не
достатньо чіткий;

-  розв'язано  всі  завдання,  але
допущено незначні недоліки.

Оцінка «3» ставиться, якщо:
-  виклад  показує  розуміння

питання,  але  він  нечіткий,  з
недоліками;  пояснення  в  цілому
передають  зміст  відповіді  на
питання,  але  подані  хаотично,  без
помітної логіки відповіді;

-  розв'язано  більшість  завдань
або  розв'язано  всі  завдання,  але  є
суттєві недоліки. 

Оцінка «2» ставиться, якщо:
-  не  розкрито  поставлених

питань;
-  в  розв'язку  завдань  або  при

виконанні  відповіді  не  теоретичні
питання є грубі помилки, які свідчать
про  незнання  і  нерозуміння
матеріалу,  який  винесено  на
контрольну роботу;

-  відсутні  відповіді  на
теоретичні  питання  або  подані
відповіді з грубими помилками.

2. Державні соціальні стандарти та 
соціальні гарантії в системі соціального 
захисту України

2

3. Поняття, предмет, метод та система 
права соціального захисту України

4

4. Принципи права соціального захисту 
України

2

5. Джерела права соціального захисту 
України

2

6. Правовідносини в праві соціального 
захисту України

2

7. Організаційно-правові форми 
соціального захисту в Україні

4

8. Соціальні ризики як підстава виникнення
права на соціальний захист

4

9. Організація загальнообов’язкового 
державного соціального страхування в 
Україні

4

10. Пенсійне забезпечення за рахунок 
державних страхових фондів України

5

11. Пенсійне забезпечення за рахунок 
Пенсійного фонду та державного 
бюджету України

5

12. Система страхових допомог в Україні 5

13. Державні соціальні допомоги в Україні 5

14. Соціальні пільги як вид соціального 
захисту в України

5

15. Соціальні послуги в Україні 5

16. Міжнародні стандарти соціального 
захисту

4

Разом 60 Максимальна кількість балів – 15



8. Контроль навчальних досягнень

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів

Вид діяльності здобувача
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Відвідування лекцій

Відвідування семінарських занять

Відвідування практичних занять

Робота на семінарському занятті

Робота на практичному занятті 20 30

Лабораторна робота (в тому числі 

допуск, виконання, захист)

Виконання завдань для самостійної

роботи

5 10

Виконання модульної роботи 15 20

Виконання ІНДЗ

Разом 40 60

Максимальна кількість балів 100

Форми проведення модульного контролю та критерії
оцінювання

Тривалість проведення:2    години.
Максимальна кількість балів: тестові завдання м/к 1 - 15 балів, м/к 2 – 20

балів.  Виконання  тестових  завдань:  один  бал  за  кожне  правильно  виконане
завдання.

Форми проведення семестрового контролю та критерії
оцінювання.

Залік
Форма проведення: комбінована.
Тривалість проведення:2 
Максимальна кількість балів:

години.
100 балів.

Оцінка «5» ставиться, якщо:
- розв'язано правильно всі задачі чи дано правильні відповіді на всі теоретичні запитання;
- у відповідях видно повне розуміння суті проблеми;
- виклад термінологічно правильний, вся робота виконана акуратно.
Оцінка «4» ставиться, якщо:
- відповіді на теоретичні питання правильні, але виклад не достатньо чіткий;
- розв'язано всі завдання, але допущено незначні недоліки.
Оцінка «3» ставиться, якщо:



- виклад показує розуміння питання, але він нечіткий, з недоліками; пояснення в цілому передають
зміст відповіді на питання, але подані хаотично, без помітної логіки відповіді;

- розв'язано більшість завдань або розв'язано всі завдання, але є суттєві недоліки. 
Оцінка «2» ставиться, якщо:
- не розкрито поставлених питань;
- в розв'язку завдань або при виконанні відповіді не теоретичні питання є грубі помилки, які свідчать

про незнання і нерозуміння матеріалу, який винесено на контрольну роботу;
- відсутні відповіді на теоретичні питання або подані відповіді з грубими помилками.

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
1. Поняття  соціального  захисту:  джерела  фінансування,  коло  осіб,  що  підлягають  забезпеченню,

умови надання забезпечення, мета надання забезпечення.
2. Функції соціального захисту.
3. Співвідношення соціального забезпечення й соціального захисту.
4. Організаційно-правові форми соціального забезпечення в Україні: поняття, види.
5. Поняття та предмет права соціального захисту.
6. Метод права соціального захисту, його особливості.
7. Специфічні способи визначення змісту правовідносин.
8. Специфіка юридичних фактів та їх значення у праві соціального захисту.
9. Специфіка санкцій у праві соціального захисту. Способи захисту порушеного права
10.Принципи права соціального захисту: поняття, зміст.
11.Джерела права соціального захисту України: поняття, класифікація, загальна характеристика. 
12.Поняття та види правовідносин з соціального захисту.
13.Правовідносини,  що  тісно  пов'язані  з  соціально-забезпечувальними  відносинами:   процедурні,

соціально-страхові (поняття, суб’єкти).
14.Суб’єкти правовідносин з соціального захисту: поняття, види. 
15.Громадяни як суб’єкти правовідносин з соціального захисту. Особливості їх правосуб’єктності.
16.Державні органи як суб’єкти правовідносин з соціального захисту.
17.Соціальні  страхові  Фонди  як  суб’єкти  правовідносин  з  соціального  з  захисту:  поняття,  види,

джерела та напрямки використання коштів.
18.Об’єкти правовідносин з соціального захисту.
19.Зміст правовідносин з соціального захисту.
20.Соціальні ризики: поняття, правові ознаки та їх класифікація.
21.Страховий ризик, страховий випадок: поняття, основні правові ознаки.
22.Поняття соціального страхування, його відмінність від цивільно-правового.
23.Види  загальнообов’язкового  державного  соціального  страхування  відповідно  до  Основ

законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
24.Поняття “трудовий стаж”, його види і значення в праві соціального забезпечення.
25.Загальний трудовий стаж: поняття та юридичне значення.
26.Спеціальний трудовий стаж: поняття та його юридичне значення.
27.Вислуга років: поняття та її юридичне значення в праві соціального забезпечення. 
28.Безперервний трудовий стаж і його юридичне значення.
29.Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової

книжки або відповідних записів у ній.
30.Страховий стаж: поняття, юридичне значення.
31.Види пенсій за Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.
32.Державні страхові пенсії: поняття, правові ознаки.
33.Пенсія за віком: поняття, види, умови призначення.
34.Пенсія за віком на пільгових умовах: поняття, суб’єкти, умови призначення.
35.Пенсія з інвалідності: поняття, умови призначення, розмір.
36.Поняття інвалідності. Причини і групи інвалідності, їх юридичне значення.
37.Організація медико-соціальної експертизи. Компетенція МСЕК.
38.Пенсія  у  зв’язку  з  втратою  годувальника:  поняття,  умови  призначення,  розмір,  джерела

фінансування.
39.Порядок обчислення заробітної плати (доходу) для призначення пенсій. 
40.Коло осіб, які користуються правом на отримання пенсії у разі втрати годувальника.
41.Пенсія за вислугу років: поняття, умови призначення, види.
42.Державні  пенсії,  що  забезпечуються   за  рахунок  Пенсійного  фонду  та  держбюджету:  поняття,

правові ознаки.
43.Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ:

поняття, суб’єкти, умови та порядок призначення.



44.Пенсії державним службовцям: поняття, суб’єкти, умови та порядок призначення.
45.Пенсії  науковим  (науково-педагогічним)  працівникам:  поняття,  суб’єкти,  умови  та  порядок

призначення.
46.Пенсії за особливі заслуги перед державою: поняття, суб’єкти, порядок призначення.
47.Соціальний захист осіб, які не мають права на пенсію.
48.Страхові соціальні допомоги: поняття, правові ознаки, види.
49.Допомога в разі тимчасової непрацездатності: поняття, умови призначення, розмір.
50.Страхова  допомога  у  випадку   вагітності  та  пологів:  поняття,  умови  призначення,  джерела

фінансування.
51.Страхова допомога у зв’язку з доглядом за дитиною: поняття, умови призначення.
52.Страхова допомога при народженні дитини: поняття, умови призначення.
53.Страхова допомога на поховання: поняття, умови призначення, джерела фінансування.
54.Страхові допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням.
55.Поняття нещасного випадку та професійного захворювання, їх значення.
56.Страхові допомоги в разі безробіття: поняття, види, суб’єкти, умови призначення.
57.Державні (нестрахові) соціальні допомоги: поняття, правові ознаки.
58.Державні допомоги сім’ям з дітьми: поняття, суб’єкти, види, умови призначення та виплати.
59.Державна допомога малозабезпеченим сім’ям: поняття, суб’єкти, умови призначення.
60.Державні  допомоги  дітям-інвалідам  та  інвалідам  з  дитинства:  поняття,  суб’єкти,  умови

призначення.
61.Державна медична допомога громадянам в Україні.
62.Державна соціальна допомога на поховання: поняття, суб’єкти, умови призначення.
63.Соціальні пільги як вид соціального забезпечення : поняття та види.
64.Соціальні послуги: поняття, форми та види.
65.Страхові соціальні послуги: поняття та види.
66.Державні соціальні послуги: поняття та види.

Шкала відповідності оцінок

Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS

Рейтингова
оцінка

Оцінка за стобальною шкалою Значення оцінки

A 90 – 100 балів
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в

межах обов’язкового матеріалу з можливими
незначними недоліками

B 82 – 89 балів
Дуже добре – достатньо високий рівень знань
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без

суттєвих (грубих) помилок

C 74 – 81 балів
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з

незначною кількістю помилок

D 69 – 73 балів

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із
значною кількістю недоліків, достатній для

подальшого навчання або професійної
діяльності

E 60 – 68 балів
Достатньо – мінімально можливий допустимий

рівень балів знань (умінь)

FX 35 – 59 балів

Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з
можливістю повторного перескладання за

умови належного самостійного доопрацювання

F 1 – 34 балів

Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань

(умінь), що вимагає повторного вивчення
дисципліни

1. Методичне забезпечення



Москаленко О.В.  Право соціального забезпечення: навч. посіб. / О.В. Москаленко. - Х.: Юрайт, 
2017. - 164 с.

2. Рекомендовані джерела

Базова 

1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні. – К.: Знання, 2005. – 
381 с.

2. Бориченко К.М. Поняття права на соціальний захист // Університетські наукові записки, 2016, № 
59, с. 301-309.

Допоміжна

1.  Андріїв  В.В.  Правовідносини  із  загальнообов'язкового  державного  соціального  страхування:
теоретичний аспект: монографія / В.В. Андріїв, О.В. Москаленко, С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко. - Х.: ФІНН,
2011. - 280 с.

2. Москаленко О.В. Основні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування в умовах
ринкової економіки: монографія / О.В. Москаленко. - Х.: Юрайт, 2012. - 442 с.

3. Пенсійні правовідносини в Україні / відп. ред. Н.М. Хуторян, Я.В. Сімутіна. - К.: Юрид. думка, 2013. -
276 с.

4. Савчук Є.Ю. Правове регулювання соціального захисту робітників у Німеччині наприкінці ХІХ
ст. /  Є.Ю. Савчук / /  Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету.  Серія:  Юриспруденція,
2014, № 7, с.51-54.

3. Додаткові ресурси
1. Офіційний портал Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua  
2. Єдиний державний реєстр судових рішень. Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua  

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://reyestr.court.gov.ua/
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