1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за формами
навчання
денна
заочна

Право соціального забезпечення
Вид дисципліни

вибіркова

Мова викладання, навчання та оцінювання

українська

Загальний обсяг кредитів / годин
Курс
Семестр
Кількість змістових модулів з розподілом
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

4 / 120
4
7

4
7
1

4
120

56
8
56
Залік

4
120
16

104

Залік

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета – 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.
Завдання. Завданням навчальної дисципліни є:
– вивчення студентами основних категорій, принципів та інститутів права соціального
забезпечення;
– напрямків правового регулювання відносин у сфері соціального захисту; ознайомлення
із системою чинного законодавства про соціальне забезпечення та набуття навичок роботи
з нормативними актами;
– з’ясування підстав та умов виникнення, зміни та припинення соціальнозабезпечувальних правовідносин;
– вміння вирішувати практичні ситуації у сфері соціального забезпечення.
Завдання навчальної дисципліни передбачають формування наступних
компетентностей:
Загальні компетентності (ЗК) –
ЗК-1. Здатність до абстрактного, логічного та критичного мислення, аналізу і синтезу.
ЗК-2. Здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та окремих
нестандартних ситуаціях.
ЗК-3. Уміння планувати і організовувати свою професійну діяльність.
ЗК-4. Знання і розуміння предмета та характеру професійної діяльності, природи етичних
стандартів та здатність діяти на їх основі.
ЗК-5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, добре володіти
правничою термінологією.
ЗК-8. Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та
висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в
аргументованій професійній дискусії.

ЗК-9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-10. Здатність бути критичним і самокритичним, визнавати та виправляти власні
помилки.
ЗК-11. Вміння працювати самостійно, проявляти добросовісність, дисциплінованість,
пунктуальність та відповідальність, а також працювати у команді колег за фахом.
ЗК-12. Здатність приймати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і
мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами.
ЗК-13. Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
Фахові компетентності спеціальності (ФК) –
ФК-3. Знання стандартів правничої професії.
ФК-10. Уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових
ситуацій.
ФК-11. Здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти.
ФК-12. Здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції.
ФК-13. Здатність застосовувати юридичну аргументацію.
ФК-14. Здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх
вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності.
ФК-15. Навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх
правового характеру і значення.
ФК-17. Навички самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
ФК-18. Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування
набутих знань у професійній діяльності.
Додаткові фахові компетентності спеціалізацій:
ДФК-1. Для спеціалізації «правове забезпечення комунального врядування» буде
сформовано навики у сфері взаємодії територіальної громади із соціальними спільнотами
більш високого рівня – субрегіонального, регіонального, загальнонаціонального та
суміжними територіальними громадами, взаємодії органів та посадових осіб
територіальної громади з органами та посадовими особами державної або регіональної, з
відповідними структурами суміжних територіальних громад, а також з міжнародними
інститутами, взаємодії громади з органами і посадовими особами місцевого
самоврядування.

3. Результати навчання за дисципліною
Студент має знати та розуміти, вміти:
СГ-1. Визначати вагомість та переконливість аргументів в оцінці заздалегідь невідомих
умов та обставин
СГ-3. Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел
СГ-4. Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми
СГ-5. Давати короткий висновок щодо окремих проблем з достатньою обґрунтованістю
СГ-6. Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему
К-2. Викладати матеріал з певної проблематики таким чином, щоб розкрити зміст
основних питань
К-3. Відтворювати зміст, демонструючи розуміння з основних професійних та суспільних
тем
ПС-1. Належно використовувати цифрову і статистичну інформацію, отриману з
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності
ПС-2. Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні
технології і бази даних

ПС-3. Користуватися комп’ютерними програмами у межах стандартного програмного
забезпечення з використанням електронних таблиць, графіків та інших можливостей
ПС-4. Працювати в групі як учасник, формуючи власний внесок у виконання завдань
групи
ПР-1. Демонструвати знання і розуміння щодо визначення основних сучасних правових
доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи
ПР-3. Демонструвати необхідні знання та розуміння суті та змісту основних правових
інститутів та норм фундаментальних галузей права
ДПРН. Обґрунтування правової позиції в галузі. Готувати роз’яснення, пояснювальні
записки та обґрунтування у галузі. Застосовувати спеціальну юридичну термінологію в
галузі. Користуватися базами даних та інформаційними ресурсами в галузі. Застосовувати
основні сучасні правові доктрини, цінності та принципи з урахуванням між
інституціональних підходів враховуючи специфіку галузі. Здійснювати правозастосування
в галузі. Обґрунтовувати правові позиції щодо супроводження діяльності суб’єктів
господарювання, у сфері комунального врядування, складати юридичні документи щодо
супроводження діяльності суб’єктів господарювання, у сфері комунального врядування
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для здобувачів денної форми навчання
Кількість годин для денної форми навчання
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Змістовий модуль 1. Основні теоретичні положення права соціального забезпечення
Загальні
засади
організації
та
функціонування системи соціального
забезпечення в Україні
Право соціального забезпечення як
галузь права
Правовідносини у сфері соціального
забезпечення
Разом за змістовим модулем 2

С.р.

Сем

Лек.
1

Практ

У тому числі

Всього

Назви змістових модулів і тем

11

14

2

2
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2

1

-
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2

1
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Змістовий модуль 2. Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні
4
5
6
7
8

Загальна
характеристика
пенсійної
системи та пенсійного забезпечення в
Україні
Правове
регулювання
призначення
пенсій за віком у солідарній системі
Правове
регулювання
призначення
пенсій по інвалідності та в разі втрати
годувальника в солідарній системі
Порядок призначення та виплат пенсії в
солідарній системі
Державне пенсійне забезпечення окремих
категорій громадян
Разом за змістовим модулем 2

11

2

21

24

6

10

2

1

44

2

10

2

1

4

2

3

2

1

2

-

10

-

-

-24
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44

8
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Змістовий модуль 3. Правове регулювання надання соціальних допомог та соціальних послуг в
Україні
9 Соціально - страхові допомоги за
14
4
2
4
4
законодавством України
10 Державні
соціальні
допомоги
за
12
2
2
2
6
законодавством України
11 Соціальне послуги за законодавством
10
2
2
2
4
України
Разом за змістовим модулем 3
36
8
6
8
14
Усього годин за дисципліну

120
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4
5
6
7
8

Загальна
характеристика
пенсійної
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Змістовий модуль 3. Правове регулювання надання соціальних допомог та соціальних послуг в
Україні
9 Соціально - страхові допомоги за
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1
1
1
10
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10 Державні
соціальні
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12
1
1
1
10
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11 Соціальне послуги за законодавством
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України
Разом за змістовим модулем 3
36
2
2
2
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Усього годин за дисципліну

120

8

4

4
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5. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Основні теоретичні положення права соціального
забезпечення

ТЕМА 1. Загальні засади організації та функціонування системи соціального
забезпечення в Україні
Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії, мета, завдання, принципи та
значення. Соціальне забезпечення як складова соціальної політики. Соціальні зобов’язання
держави в сфері соціального забезпечення. Соціальне забезпечення як фундаментальна
категорія права соціального забезпечення. Світові системи соціального забезпечення.
Поняття та загальна характеристика права на соціальне забезпечення. Право на
соціальне забезпечення в системі основних прав і свобод людини та громадянина. Права, що
сприяють матеріальному забезпеченню людини в разі втрати чи недостатності трудових
доходів. Право на соціальне забезпечення в міжнародно-правових актах. Гарантії права на
соціальне забезпечення.
Поняття і загальна характеристика організаційно-правових форм соціального
забезпечення. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Державне соціальне
забезпечення. Недержавне соціальне забезпечення.
Поняття, мета встановлення, принципи формування державних соціальних стандартів.
Система і класифікація соціальних нормативів. Прожитковий мінімум як базовий державний
соціальний стандарт. Застосування державних соціальних стандартів та нормативів у сфері
соціального забезпечення. Державні соціальні гарантії. Державний моніторинг застосування
державних соціальних стандартів та нормативів.
Рекомендовані джерела: базові [1-49], додаткові [1; 3-11; 14-15; 22-23; 25; 27; 29-30;
33-34].
Додаткові ресурси: [1-13].
ТЕМА 2. Право соціального забезпечення як галузь права
Право соціального забезпечення як галузь національного права. Предмет права
соціального забезпечення. Особливості врегульованих нормами права моделей суспільних
відносин у сфері соціального забезпечення. Функції права соціального забезпечення.
Система права соціального забезпечення. Право соціального забезпечення в системі права
України. Співвідношення системи права соціального забезпечення та системи законодавства
про соціальне забезпечення. Право соціального забезпечення як наука. Право соціального
забезпечення як навчальна дисципліна.
Поняття і загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.
Принципи міжнародного права соціального забезпечення. Соціальна справедливість як
загально-правовий принцип права соціального забезпечення. Зміст галузевих принципів
права соціального забезпечення. Внутрішньогалузеві принципи права соціального
забезпечення. Співвідношення принципів права соціального забезпечення з принципами
суміжних галузей права.
Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види. Поняття форм права
соціального забезпечення та їх класифікація. Міжнародно-правові акти як джерела та форма
права соціального забезпечення. Національні нормативно-правові акти як форма права
соціального забезпечення. Локальні нормативні правові акти як форма права соціального
забезпечення. Судова практика як джерело права соціального забезпечення. Колізії в праві
соціального забезпечення.
Рекомендовані джерела: базові [44-49], додаткові [1-3; 5-8; 14-15; 18; 20; 22-30; 3334].

Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення
Поняття правовідносин в загальній теорії права. Поняття, види, класифікація та
особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення. Правовідносини: основні
(матеріальні), процедурні, процесуальні. Підстави виникнення, зміни та припинення
правовідносин у сфері соціального забезпечення. Особливості юридичних фактів та їх види.
Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення: поняття, види,
правосуб’єктність. Громадяни як суб’єкти правовідносин. Сім’я як суб’єкт правовідносин.
Уповноважені державою органи як суб’єкти правовідносин у сфері соціального
забезпечення. Фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Недержавні структури як суб’єкти правовідносин.
Об’єкт правовідносин. Зміст правовідносин. Пенсійні правовідносини. Правовідносини
по забезпеченню державними допомогами. Правовідносини, що виникають у зв’язку з
утриманням в установах і будинках для престарілих, у зв‘язку із санаторно-курортним
лікуванням, у зв‘язку з протезуванням та у зв’язку з медичним обслуговуванням. Відмінність
пенсійних правовідносин від інших правовідносин по соціальному забезпеченню.
Процедурні правовідносини: а) правовідносини, що виникають у зв’язку з
встановленням фактів та обставин, які мають юридичне значення для основних
правовідносин; б) правовідносини, що виникають у зв‘язку з вирішенням питання про
призначення того або іншого виду забезпечення. Процесуальні відносини, в яких
вирішуються спори, відносно окремих юридичних фактів.
Рекомендовані джерела: базові [44-49], додаткові [1-3; 5-8; 14-15; 18; 20; 22-30; 3334].
Додаткові ресурси: [1-13].
Змістовий модуль 2. Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні
Тема 4 Загальна характеристика пенсійної системи та пенсійного забезпечення в
Україні
Пенсійна система України. Рівні пенсійної системи.
Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Поняття і загальна характеристика накопичувальної системи. Види пенсійних виплат з
коштів накопичувальної системи. Правовий статус Накопичувального пенсійного фонду.
Система недержавного пенсійного забезпечення. Поняття і види недержавних
пенсійних фондів. Пенсійні внески. Пенсійний контракт і пенсійна схема. Види пенсійних
виплат, умови і строки їх здійснення.
Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Система пенсійного забезпечення в
Україні. Правовий статус застрахованих осіб. Правовий статус страхувальників. Страхові
внески (єдиний соціальний внесок). Правовий статус Пенсійного фонду України.
Трудовий та страховий стаж у пенсійному забезпеченні. Поняття трудового стажу,
його види і значення в пенсійному забезпеченні. Обчислення трудового стажу за раніше
чинним законодавством. Поняття вислуги років та її значення у пенсійному забезпеченні.
Поняття та визначення страхового стажу після набрання чинності Законом України «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Порядок обчислення страхового
стажу. Коефіцієнт страхового стажу. Порядок підтвердження страхового стажу. Документи,
необхідні для підтвердження окремих періодів страхового стажу. Використання показань
свідків для встановлення страхового стажу.

Рекомендовані джерела: базові [1-49], додаткові [1-3; 6-11; 13-17; 19; 22-23; 25; 3334].
Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 5 Правове регулювання призначення пенсій за віком в солідарній системі
Пенсії за віком в солідарній системі. Поняття пенсії за віком. Загальні умови
пенсійного забезпечення за віком. Розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком
у разі відстрочки часу її призначення. Підвищення та надбавки до пенсій за віком відповідно
до чинного законодавства. Порядок звернення за призначенням пенсії.
Пенсії за віком на пільгових умовах: поняття та умови призначення. Поняття „повний
робочий день” для призначення пільгових пенсій. Порядок проведення атестації робочих
місць та її значення для призначення пільгових пенсій.
Умови призначення пенсій за віком працівникам, зайнятим на роботах за Списком №1.
Особливості призначення пенсій за віком працівникам, зайнятим на підземних відкритих
гірничих роботах. Умови призначення пенсій за віком працівникам, зайнятим на роботах за
Списком №2.
Пенсії за віком у зв’язку з особливими умовами праці. Умови призначення пенсій за
віком трактористам-машиністам. Умови призначення пенсій за віком жінкам-дояркам;
свинаркам-операторам; жінкам, зайнятим на вирощуванні тютюну; робітницям текстильного
виробництва. Умови призначення пенсій за віком жінкам, які народили п’ятеро і більше
дітей і працювали в сільськогосподарському виробництві. Умови призначення пенсій за
віком водіям, зайнятим на важких і шкідливих роботах.
Рекомендовані джерела: базові [1-49], додаткові [1, 3-8; 11-12; 14-15; 17-22; 25-28;
31; 34].
Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 6 Правове регулювання призначення пенсій по інвалідності та в разі втрати
годувальника в солідарній системі
Пенсії по інвалідності в солідарній системі. Поняття пенсії по інвалідності. Умови
призначення пенсії по інвалідності. Особливості обрахування страхового стажу при
призначенні пенсії по інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності. Особливості призначення
пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності. Пенсії по інвалідності постраждалим
від нещасного випадку або професійного захворювання на виробництві. Порядок звернення
за призначенням пенсії.
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі. Поняття пенсії у зв’язку
з втратою годувальника. Умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Зміна розміру пенсії.
Особливості призначення пенсії. Призначення пенсії на всіх членів сім’ї. Виділення частки
пенсії. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника постраждалим від нещасного випадку або
професійного захворювання на виробництві. Порядок звернення за призначення пенсії.
Рекомендовані джерела: базові [1-3; 8; 11; 16-17; 23; 31-32; 34; 43; 44-49], додаткові
[3-7; 10-13; 17; 19; 21; 26; 34].
Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 7 Порядок призначення та виплати пенсій в солідарній системі
Поняття та порядок звернення за пенсією. Органи, що призначають пенсії.
Прийом, оформлення і розгляд документів про призначення пенсій. Строки розгляду
документів про призначення пенсій. Строки призначення пенсій. Правила оформлення
пенсійних справ. Пенсійне посвідчення, його форма, зміст.

Поняття перерахунку пенсії. Строки перерахунку призначеної пенсії, переведення з
одного виду пенсії на інший.
Індексація та перерахунок пенсій у зв’язку із збільшенням середньої заробітної плати
працівників, зайнятих у галузях економіки України, та страхового стажу. Звернення за
перерахунком пенсії. Заява про перерахунок пенсії, порядок її подачі. Документи, необхідні
для перерахунку пенсії.
Загальні правила й організація виплати пенсій. Виплата пенсій за довіреністю і
порядок її оформлення. Виплата пенсій за минулий час. Виплата пенсій особам, які
перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі, закладі. Виплата
пенсій за час позбавлення волі.
Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні здоров'я. Умови
поновлення виплати пенсій при перервах в інвалідності.
Виплата пенсій дітям, які перебувають на повному державному утриманні. Виплата
недоодержаної пенсії у зв'язку зі смертю годувальника, виплата допомоги на поховання.
Виплата пенсій громадянам, які виїхали за кордон. Порядок переведення пенсій
громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які
проживають в Україні.
Доставка пенсій.
Відрахування з пенсій. Підстави для відрахування. Розміри відрахувань. Порядок
відрахувань.
Рекомендовані джерела: базові [1-3; 8; 11; 16-17; 23; 31-32; 34; 43; 44-49], додаткові
[3-7; 10-13; 17; 19; 21; 26; 34].
Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 8 Державне пенсійне забезпечення окремих категорій громадян
Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.
Загальна характеристика пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та
деяких інших осіб. Пенсії за вислугу років. Пенсії по інвалідності. Пенсії в разі втрати
годувальника.
Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій. Пенсії за особливі заслуги перед
Батьківщиною. Пенсійне забезпечення суддів.
Змістовий модуль 3. Правове регулювання надання соціальних допомог та соціальних
послуг в Україні
ТЕМА 9 Державні соціальні допомоги
Поняття, ознаки і види державних соціальних допомог.
Державна допомого сім’ям з дітьми. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
Допомога при народженні дитини. Допомога при усиновленні дитини. Допомога на дітей,
над якими встановлено опіку чи піклування. Допомога на дітей одиноким матерям.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.
Соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Інші державні соціальні допомоги.
Рекомендовані джерела: базові [1-49], додаткові [1-7; 17; 25; 27; 29-30; 33-34].
Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 10. Соціально-страхові допомоги за законодавством України

Поняття, ознаки і види допомог за системою загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Допомога по тимчасовій втраті працездатності та її види.
Допомога по вагітності та пологам застрахованим жінкам.
Допомога по безробіттю. Умови, тривалість та розміри виплати допомоги.
Допомога на поховання за системою загальнообов’язкового державного соціального
страхування та її види.
Відшкодування збитків, заподіяних потерпілому каліцтвом чи іншим ушкодженням
здоров’ю, пов’язаним із виконанням трудових обов’язків. Страхова виплата втраченого
заробітку залежно від ступеню втрати потерпілим професійної працездатності (щомісячна
страхова виплата). Страхова виплата в установлених випадках одноразової допомоги
потерпілому (членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні). Страхова
виплата дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або
професійного заварювання її матері під час вагітності. Страхові витрати на медичну та
соціальну допомогу.
Рекомендовані джерела: базові [29-30; 35; 48-49], додаткові [1-7; 10-11; 14-15; 17;
20; 22-23; 27; 30; 33-34].
Додаткові ресурси: [1-13].
Тема 11 Правове регулювання надання соціальних послуг
Організація діяльності з надання соціальних послуг. Порядок надання соціальних
послуг. Порядок і умови отримання соціальних послуг. Структура сфери надання соціальних
послуг та управління нею. Фінансування соціальних послуг.
Інтернатні установи системи Міністерства соціальної політики України. Будинок
інтернат для громадян похилого віку, геріатричний пансіонат, пансіонат для ветеранів війни
та праці. Психоневрологічний інтернат. Дитячий будинок інтернат. Спеціальний будинок
інтернат.
Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру. Відділення стаціонарного
догляду для постійного або тимчасового проживання територіального центру. Відділення
денного перебування територіального центру. Відділення організації надання адресної
натуральної та грошової допомоги територіального центру.
Реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів. Центр соціальної реабілітації
дітей інвалідів. Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів.
Центр професійної реабілітації інвалідів. Навчально-реабілітаційний центр.
Забезпечення населення технічними засобами реабілітації. Забезпечення інвалідів
автомобілями. Санаторно-курортне лікування як вид соціального обслуговування.
Соціальні послуги, що надаються органами Міністерства охорони здоров’я України.
Соціальні послуги, що надаються бездомним громадянам. Соціальне обслуговування
біженців у пунктах їх тимчасового розміщення. Соціальні послуги, що надаються
безробітним. Соціальні послуги, що надаються потерпілим від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання.
Ритуальне обслуговування громадян.
Рекомендовані джерела: базові [48-49], додаткові [1-7; 10-11; 14-15; 17; 20; 22-23;
27; 30; 33-34].
Додаткові ресурси: [1-13].

6. Контроль навчальних досягнень
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

4

Робота на семінарських заняттях

5

Виконання модульної контрольної роботи

Разом:
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта
Підсумковий бал

Макс. кількість
балів за вид

Макс. кількість
балів за вид

Виконання завдань для самостійної роботи

К-ть одиниць
до розрахунку

3

Змістовий
модуль 3

Макс. кількість
балів за вид

Виконання завдань на практичних заняттях

Змістовний
модуль 2
К-ть одиниць
до розрахунку

2

К-ть одиниць
до розрахунку

Вид діяльності студента

балів за одиницю Макс. кількість

№ з/
п

Змістовний
модуль 1

7
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3
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5
5

1

5

1

5

1

5

10

2
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2

20

3

30

20

1

20

2

40

1

20

-

-

45

-

100

70
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0,279
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6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання
Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
ТЕМА 1. Загальні засади організації та функціонування системи соціального
забезпечення в Україні
Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії, мета, завдання, принципи та
значення. Соціальне забезпечення як складова соціальної політики. Соціальні зобов’язання
держави в сфері соціального забезпечення. Соціальне забезпечення як фундаментальна
категорія права соціального забезпечення. Світові системи соціального забезпечення.
Поняття та загальна характеристика права на соціальне забезпечення. Право на
соціальне забезпечення в системі основних прав і свобод людини та громадянина. Права, що
сприяють матеріальному забезпеченню людини в разі втрати чи недостатності трудових
доходів. Право на соціальне забезпечення в міжнародно-правових актах. Гарантії права на
соціальне забезпечення.
Поняття і загальна характеристика організаційно-правових форм соціального
забезпечення. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Державне соціальне
забезпечення. Недержавне соціальне забезпечення.
Поняття, мета встановлення, принципи формування державних соціальних стандартів.
Система і класифікація соціальних нормативів. Прожитковий мінімум як базовий державний
соціальний стандарт. Застосування державних соціальних стандартів та нормативів у сфері
соціального забезпечення. Державні соціальні гарантії. Державний моніторинг застосування
державних соціальних стандартів та нормативів.
ТЕМА 2. Право соціального забезпечення як галузь права
1.
Основні етапи становлення системи соціального забезпечення.
2.
Поняття та предмет права соціального забезпечення.
3.
Метод правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин та його
ознаки.

4.
Функції права соціального забезпечення.
5.
Система права соціального забезпечення України.
6.
Розмежування права соціального від суміжних галузей права.
7.
Поняття джерел права соціального забезпечення України, форми їх вираження.
8.
Класифікація джерел права соціального забезпечення.
9.
Закони та підзаконні нормативно-правові акти в системі джерел права
соціального забезпечення.
10.
Акти соціального партнерства як джерела права соціального забезпечення.
11.
Локальні нормативні акти як форми права соціального забезпечення
12.
Акти міжнародно-правового регулювання соціального забезпечення.
13.
Поняття і значення принципів права соціального забезпечення.
14.
Класифікація принципів права соціального забезпечення.
15.
Зміст і конкретизація принципів окремих інститутів права соціального
забезпечення.
16.
Проблеми законодавчого закріплення принципів права соціального
забезпечення.
17.
Роль і значення загально-правових та міжгалузевих принципів у праві
соціального забезпечення.
Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення та їх суб’єкти.
1.
Поняття, ознаки та особливості правовідносин із соціального забезпечення.
2.
Види соціально-забезпечувальних правовідносин.
3.
Структура правовідносин із соціального забезпечення.
4.
Підстави виникнення, зміни та припинення соціально-забезпечувальних
правовідносин.
5.
Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення: поняття, види,
правосуб’єктність.
6.
Об’єкти і зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення.
7.
Процедурні правовідносини у сфері соціального забезпечення.
8.
Процесуальні правовідносини у сфері соціального забезпечення.
Тема 4 Загальна характеристика пенсійної системи та пенсійного забезпечення в
Україні
Пенсійна система України.
Рівні пенсійної системи.
Накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Правовий статус Накопичувального пенсійного фонду.
Система недержавного пенсійного забезпечення.
Пенсійний контракт і пенсійна схема. \
Солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Правовий статус суб’єктів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Страхові внески (єдиний соціальний внесок).
Правовий статус Пенсійного фонду України.
Трудовий та страховий стаж у пенсійному забезпеченні.
Поняття та визначення страхового стажу після набрання чинності Законом України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Порядок обчислення страхового
стажу. Коефіцієнт страхового стажу.
Порядок підтвердження страхового стажу. Документи, необхідні для підтвердження
окремих періодів страхового стажу. Використання показань свідків для встановлення
страхового стажу.

Тема 5 Правове регулювання призначення пенсій за віком в солідарній системі
1.
Пенсійна система України і її структура: солідарна, накопичувальна,
недержавна.
2.
Поняття та основні ознаки пенсії.
3.
Поняття та умови призначення пенсії за віком.
4.
Порядок обчислення і перерахунку розміру пенсій за віком. Підвищення
розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення.
5.
Пільгові підстави на пенсію за віком.
6.
Види пенсій за віком.
Тема 6 Правове регулювання призначення пенсій по інвалідності та в разі втрати
годувальника в солідарній системі
1.
Пенсії по інвалідності в солідарній системі: умови та підстави призначення.
2.
Особливості обрахування страхового стажу при призначенні пенсії по
інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності.
3.
Особливості призначення пенсії по інвалідності в разі зміни групи інвалідності.
Пенсії по інвалідності постраждалим від нещасного випадку або професійного захворювання
на виробництві.
4.
Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.
5.
Період, на який призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника. Зміна
розміру пенсії.
6.
Призначення пенсії на всіх членів сім’ї. Виділення частки пенсії. Пенсія у
зв’язку з втратою годувальника постраждалим від нещасного випадку або професійного
захворювання на виробництві. Порядок звернення за призначення пенсії.
Тема 7 Порядок призначення та виплати пенсій в солідарній системі
1.
Поняття та порядок звернення за пенсією
2.
Прийом, оформлення і розгляд документів про призначення пенсій.
3.
Строки розгляду документів про призначення пенсій. Строки призначення
пенсій.
4.
Поняття перерахунку пенсії. Строки перерахунку призначеної пенсії,
переведення з одного виду пенсії на інший.
5.
Загальні правила й організація виплати пенсій.
6.
Відрахування з пенсій. Підстави для відрахування. Розміри відрахувань.
Порядок відрахувань.
Тема 8 Державне пенсійне забезпечення окремих категорій громадян
1.
Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб.
2.
Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
3.
Визначення категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, для встановлення пільг і компенсацій.
4.
Пенсії за особливі заслуги перед Батьківщиною.
5.
Пенсійне забезпечення суддів.
6.
Пенсійне забезпечення громадян України, що працюють за кордоном.
7.
Пенсійне забезпечення засуджених.
ТЕМА 9 Державні соціальні допомоги

1.
Поняття, ознаки і види державних соціальних допомог.
2.
Державна допомого сім’ям з дітьми. Допомога у зв’язку з вагітністю та
пологами. Допомога при народженні дитини. Допомога при усиновленні дитини. Допомога
на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Допомога на дітей одиноким матерям.
3.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
4.
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
5.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та
інвалідам.
6.
Соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського
піклування.
7.
Інші державні соціальні допомоги.
Тема 10. Соціально-страхові допомоги за законодавством України
1.
Поняття, ознаки і види допомог за системою загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
2.
Допомога по тимчасовій втраті працездатності та її види.
3.
Допомога по вагітності та пологам застрахованим жінкам.
4.
Допомога по безробіттю. Умови, тривалість та розміри виплати допомоги.
5.
Допомога на поховання за системою загальнообов’язкового державного
соціального страхування та її види.
6.
Відшкодування збитків, заподіяних потерпілому каліцтвом чи іншим
ушкодженням здоров’ю, пов’язаним із виконанням трудових обов’язків.
Тема 11 Правове регулювання надання соціальних послуг
1.
Організація діяльності з надання соціальних послуг.
2.
Порядок надання соціальних послуг
3.
Порядок і умови отримання соціальних послуг. Структура сфери надання
соціальних послуг та управління нею.
4.
Фінансування соціальних послуг.
5.
Реабілітаційні установи для інвалідів та дітей-інвалідів. Центр соціальної
реабілітації дітей інвалідів. Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітейінвалідів. Центр професійної реабілітації інвалідів. Навчально-реабілітаційний центр.
6.
Соціальні послуги, що надаються органами Міністерства охорони здоров’я
України.
7.
Соціальні послуги, що надаються бездомним громадянам. Соціальне
обслуговування біженців у пунктах їх тимчасового розміщення. Соціальні послуги, що
надаються безробітним. Соціальні послуги, що надаються потерпілим від нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання.
8.
Ритуальне обслуговування громадян.
Завдання:
1.
Дайте визначення понять: права соціального забезпечення, соціального
страхування та соціального захисту населення.
2.
Розкрийте основні етапи зародження і розвитку системи соціального
забезпечення, в тому числі в Україні.
3.
З яких елементів складається предмет права соціального забезпечення?
4.
Перелічить методи соціального забезпечення.
5.
Перерахуйте основні функції соціального забезпечення.
6.
Перелічить зміст галузевих принципів права соціального забезпечення.

7.
Назвіть статті Конституції України де передбачене право на соціальний
захист?
8.
Перелічить юридичні гарантії права на соціальне забезпечення.
9.
Дайте загальну характеристику формам права соціального забезпечення.
10.
В яких в міжнародно-правових актах, розкрито зміст права на соціальне
забезпечення?
11.
Дайте визначення поняття: суб’єкти правовідносин у сфері соціального
забезпечення:
12.
Назвіть об’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення:
13.
Перелічить підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин у сфері
соціального забезпечення.
14.
У чому полягає відмінність пенсійних правовідносин від інших правовідносин
по соціальному забезпеченню?
15.
Що складає зміст правовідносин у сфері соціального забезпечення?
16.
Назвіть фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування.
17.
Перелічить види недержавного соціального забезпечення.
18.
Назвіть процесуальні відносини, в яких вирішуються спори, відносно окремих
юридичних фактів.
19.
У чому полягає значення спеціального трудового стажу в пенсійному
забезпеченні?
20.
Дайте визначення понять: страховий стаж, вислуга років, мінімального
страхового внеску, коефіцієнта страхового стажу.
21.
Які існують види трудового стажу?
22.
Які документи, підтверджують трудовий стаж?
23.
Яким чином співвідноситься страховий і трудовий стаж?
24.
Яким чином обчислюються строки у праві соціального забезпечення?
25.
Перелічить види строків у праві соціального забезпечення.
26.
У чому полягає сутність солідарної, накопичувальної, недержавної система
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування?
27.
Перелічить відмінності між солідарною та накопичувальною пенсійною
системами.
28.
Назвіть загальні умови виникнення права на пенсію за віком.
29.
Механізм визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у
солідарній системі.
30.
Перелічить порядок обчислення і перерахунку пенсій за віком.
31.
Механізм визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії у
солідарній системі.
32.
Назвіть порядок обчислення і перерахунку пенсій за віком.
33.
Перелічить категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
34.
Назвіть особливості призначення пенсії за віком особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
35.
Перелічить умови призначення пенсій державним службовцям.
36.
У чому полягає сутність довічного пенсійного утримання суддів?
37.
Яким чином здійснюється пенсійне забезпечення працівників прокуратури?
38.
Хто має право на пенсію за особливі заслуги перед Україною?
39.
Перелічіть окремі категорії працівників, які мають право на призначення
пільгових пенсій.
40.
Хто за законодавством України може бути визнаний інвалідом?
41.
Назвіть причини інвалідності передбачені чинним законодавством.

42.
Перелічить групи інвалідності передбачені чинним законодавством.
43.
В яких випадках згідно чинного законодавства каліцтво визнається трудовим?
44.
В яких випадках згідно чинного законодавства захворювання визнається
професійним?
45.
Яким чином впливає на розмір пенсії група інвалідності?
46.
Дайте загальну характеристику чинних нормативно-правових актів, що
регулюють пенсійне забезпечення у разі втрати годувальника.
47.
Хто за чинним законодавством визнається годувальником?
48.
Хто за чинним законодавством відноситься до непрацездатних членів сім’ї?
49.
Дати загальну характеристику державного захисту сімей з дітьми – яка його
основна ціль?
50.
Вивчити види та порядок надання соціальних допомог сім’ям з дітьми за
Законом України «Про державний захист сімей з дітьми».
51.
Охарактеризуйте особливості умов призначення та розміри виплат соціальних
допомог сім’ям з дітьми
52.
Дайте визначення поняття соціальна послуга.
53.
Що таке складна життєва обставина?
54.
Охарактеризуйте систему субєктів, які надають соціальні послуги
55.
Назвіть види соціально-страхових допомог
56.
Назвіть види соціальних допомог безробітним
57.
Які основні умови призначення соціально-страхових допомог?
58.
За якими ознаками соціально-страхові допомоги відрізняються від державних
соціальних допомог?
59.
Назвіть види соціальних допомог дітям-сиротам та дітям позбавленим
батьківського піклування
60.
За якими ознаками соціальні послуги відрізняються від соціальних допомог?

Критерії оцінювання самостійної роботи
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Критерій
студент засвоїв теоретичний матеріал, який винесений на самостійну роботу,
застосування для оформлення результатів самостійної роботи не тільки
рекомендованої, а й додаткової літератури та творчого підходу; чітке
володіння понятійним апаратом, теорією; вміння використовувати їх для
виконання конкретних практичних завдань, розв'язання ситуацій. Оформлення
результатів самостійної роботи повинно бути логічним та послідовним.
студент засвоїв теоретичний матеріал з відповідної теми який винесений на
самостійну роботу, та наявне вміння орієнтуватися в ньому, усвідомлене
застосування знань для розв'язання практичних задач; за умови виконання всіх
вимог, які передбачено для оцінки "5 балів", при наявності незначних помилок
або не зовсім повних висновків за одержаними результатами. Оформлення
виконаного завдання з самостійної роботи має бути послідовним.
студент не повністю засвоїв тему для самостійного опрацювання не досконало
володіє основними поняттями та положеннями навчальної дисципліни,
невпевнено орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі,
непереконливо відповідає, додаткові питання викликають невпевненість або
відсутність знань.
студент не опанував навчальний матеріал з відповідної теми для самостійного
опрацювання, не знає основних понять і термінів наукової дисципліни, не
орієнтується в першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутнє наукове

або логічне мислення.

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється у тестовій формі на платформі
електронного навчання MOODLE. Модульний контроль знань студентів здійснюється після
завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля. Модульний контроль
включає 20 тестових завдань. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна
кількість балів за кожний модульний контроль становить 20.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання
Навчальні досягнення студентів з дисципліни «Право соціального забезпечення»
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип
поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи
оцінювання рівня знань, умінь та навичок на семінарських заняттях та під час виконання
самостійної роботи, розширення кількості підсумкових балів до 100.
Семестровий контроль знань студентів з дисципліни здійснюється у формі проміжного
контролю (100 балів).

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю
Перелік питань для підсумкового контролю
1.
Поняття, ознаки і моделі соціальної держави та її роль у сфері соціального
забезпечення.
2.
Соціальне забезпечення як складова соціальної політики.
3.
Соціальне забезпечення як фундаментальна категорія права соціального
забезпечення.
4.
Поняття та загальна характеристика права на соціальне забезпечення.
5.
Гарантії права на соціальне забезпечення.
6.
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування, як організаційно-правова
форма соціального забезпечення.
7.
Державне соціальне забезпечення, як організаційно-правова форма соціального
забезпечення.
8.
Недержавне соціальне забезпечення, як організаційно-правова форма
соціального забезпечення.
9.
Поняття, мета встановлення, принципи формування державних соціальних
стандартів.
10.
Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт.
11.
Державні соціальні гарантії.
12.
Право соціального забезпечення як галузь національного права.
13.
Предмет права соціального забезпечення
14.
Метод права соціального забезпечення.
15.
Система (структура) права соціального забезпечення.
16.
Право соціального забезпечення в системі права України.
17.
Право соціального забезпечення як наука та навчальна дисципліна.
18.
Поняття і загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.
19.
Галузеві принципи права соціального забезпечення.
20.
Внутрішньогалузеві принципи права соціального забезпечення.
21.
Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види.
22.
Поняття форм права соціального забезпечення та їх класифікація.

23.
Нормативно-правові акти України як форма права соціального забезпечення.
24.
Поняття, основні ознаки, види правовідносин у сфері соціального
забезпечення.
25.
Юридичні факти у праві соціального забезпечення.
26.
Суб’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення.
27.
Об’єкти правовідносин у сфері соціального забезпечення.
28.
Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин.
29.
Поняття та види страхового стажу.
30.
Поняття, ознаки і види пенсій.
31.
Підтвердження страхового (трудового) стажу.
32.
Структура ( рівні) системи пенсійного забезпечення в Україні, їх суб’єкти та
соціальні виплати з них.
33.
Обов’язкова і добровільна участь громадян у загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванні.
34.
Страхові внески (єдиний соціальний внесок).
35.
Пенсія за віком у солідарній системі.
36.
Пенсії по інвалідності в солідарній системі.
37.
Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.
38.
Розмір пенсії в солідарній системі.
39.
Індексація та перерахунок пенсії в солідарній системі.
40.
Порядок звернення, підготовки, подання та розгляду документів для
призначення пенсії в солідарній системі.
41.
Виплата пенсії. Припинення та поновлення виплати пенсії в солідарній системі.
42.
Утримання і відрахування із пенсії.
43.
Пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або
професійного захворювання.
44.
Пенсії у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного
випадку на виробництві або професійного захворювання.
45.
Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників.
46.
Пенсії за віком на пільгових умовах.
47.
Пенсії за особливі заслуги перед Україною.
48.
Загальна характеристика пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб.
49.
Пенсії за вислугу років особам звільнених з військової служби та деяким
іншим особам.
50.
Пенсія по інвалідності особам, звільненим з військової служби та деяким
іншим особам.
51.
Пенсії в разі втрати годувальника з числа осіб звільнених з
52.
військової служби, та деяких інших осіб.
53.
Пенсійне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
54.
Допомоги по тимчасовій непрацездатності.
55.
Допомога по вагітності та пологах.
56.
Допомога по безробіттю.
57.
Допомога на поховання та її види.
58.
Допомога при народженні дитини.
59.
Допомога при усиновленні дитини.
60.
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування.
61.
Допомога на дітей одиноким матерям.

62.
Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
63.
Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю.
64.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю.
65.
Соціальні пільги в системі соціального забезпечення.
66.
Соціальні служби як суб’єкти надання соціальних послуг.

6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Кількість балів
90-100
82-89
75-81
69-74
60-68
0-59

7. Навчально-методична карта дисципліни
Разом: 56 год., із них: лекції – 22 год., семінарські заняття – 14 год., практичні заняття – 20 год.
модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 56 год.

Самостійна
робота
Поточний
контроль
(вид, бали)

Самостійна робота
(5 балів)

Самостійна робота
(5 балів)

Модульна контрольна
робота
(20 балів)

Модульна контрольна
робота (2х20 балів)

Самостійна робота
(5 балів)

Модульна контрольна
робота (20балів)

Т.11(5б) Т.11 (10б)

Т.10(5б) Т.10 (10б)

Змістовий модуль 3 (70 балів)

Т.9(5б) Т.9 (10б)

Т.8 (5б)

Т.7 (5б)
Т.7 (5б)

Т.6 (5б)
Т.6 (10б)

Т.5 (5б)
Т.5 (10б)

Практичні
заняття

Змістовий модуль 2 (100
балів)
Т.4 (5б) Т.4 (5б)

Т.3 (5б)

Т.2 (5б)

семінарські
заняття
(теми, бали)

Змістовий
модуль 1 (45
балів)
Т.1 (10б)

Модулі
(назви, бали)
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8. http://www.ispf.gov.ua – офіційний сайт Фонду соціального захисту інвалідів
9. http://www.president.gov.ua – офіційний сайт Президента України
10. http://www.dcz.gov.ua – офіційний сайт Державної служби зайнятості України
11. http://www.naiau.kiev.ua – сайт Національної академії внутрішніх справ України
12. http://www.nau.kiev.ua – Нормативні акти України
13. www.nbuv.gov.ua − електронний каталог Національної бібліотеки України
ім. Вернадського

