КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Факультет права та міжнародних відносин
Кафедра публічного та приватного права

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ
з дисципліни
«Соціального захисту прав людини»

Курс: V
Спеціальність: право
Форма проведення: письмова.
Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).
Максимальна кількість балів: 40 балів.
Критерії оцінювання:
Кількість
балів
37-40
балів

Оцінка за
національною
шкалою
Відмінно

36-26
балів

Добре

25-15
балів

Задовільно

14-1
балів

Незадовільно

Значення оцінки
Допущено не більше 2 незначних помилок у
завданнях
екзаменаційного
білета.
Відповіді повні. Студент вільно володіє
теоретичним
матеріалом
та
виконує
практичне завдання на високому рівні
Допущено не більше 4 помилок та
неточностей у завданнях екзаменаційного
білета. Відповіді повні, з незначними
неточностями.
Студент
володіє
теоретичним
матеріалом
та
виконує
практичне завдання на достатньому рівні.
Допущено не більше 8 помилок у завданнях
екзаменаційного
білета.
Відповіді
з
суттєвими неточностями. Студент володіє
теоретичним
матеріалом
та
виконує
практичне завдання на низькому рівні.
Допущено більше 8 помилок у завданнях
екзаменаційного
білета.
Відповіді
з
суттєвими
неточностями.
Студент
не
володіє теоретичним матеріалом та виконує
практичне завдання на низькому рівні.

Орієнтовний перелік питань:

1. Поняття, сутність та зміст конституційних прав людини і громадянина.
2. Сутність і зміст соціальної політики, її мета та завдання.
3. Умови реалізації соціальної політики в Україні. Поняття “об’єкти та суб’єкти”
соціальної політики.
4. Функції держави як суб’єкта соціальної політики.
5. Місце і роль політичних партій в реалізації завдань соціальної політики.
6. Поняття “соціальна інфраструктура”. Закони, закономірності й принципи її розвитку та
функціонування.
7. Нормативно-правове забезпечення соціальної політики в Україні. Сутність соціальної
нерівності як суспільного явища.
8. Загальні засади Національної стратегії у сфері прав людини.
9. Вітчизняні та міжнародні правові джерела у сфері прав людини.
10.Система конституційних прав і свобод людини і громадянина.
11. Гарантії конституційних прав і свобод.
12. Мета та принципи Національної стратегії у сфері прав людини.
13. Стратегічні напрями Національної стратегії у сфері прав людини.
14. Соціальне партнерство та його роль у вирішенні соціальних проблем.
15. Принципи здійснення державної політики зайнятості.
16. Основні складові соціального захисту населення.
17.

Поняття,

особливості

та

конституційно-правова

регламентація

особистих

(громадянських) прав та свобод людини і громадянина.
18. Права громадян як споживачів.
19. Поняття, сутність та зміст соціальних прав і свобод людини та громадянина.
20. Право на працю. Право на об’єднання в професійні спілки. Право на страйк.
21. Конституційно-правовий зміст права на соціальний захист.
22. Соціальне

забезпечення громадян та пенсійне

забезпечення.

23. Конституційні засади захисту прав людини Конституційним Судом України.
24. Верховенство права, принцип рівності, заборона дискримінації, поєднання природних
та позитивних прав людини.
25. Основні функції соціального захисту.
26. Основні види соціального забезпечення.
27. Соціальний захист соціально вразливих категорій населення.
28. Соціальне страхування та його функції.

29. Право на достатній життєвий рівень.
30. Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування: проблеми
практичної реалізації.
31. Правові засади права на безпечне для життя і здоров’я довкілля.
32. Право соціального забезпечення України: поняття, предмет та метод правового
регулювання.
33. Поняття та види соціального забезпечення.
34. Форми права соціального забезпечення.
35. Принципи права соціального забезпечення України.
36. Джерела права соціального забезпечення України.
37. Система права соціального забезпечення України: поняття, структура.
38. Правовідносини в сфері соціального забезпечення: поняття, зміст, види.
39. Суб’єкти, об’єкти правовідносин в сфері соціального забезпечення.
40. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин в сфері соціального
забезпечення.
41. Реформування соціального забезпечення в Україні: цілі та напрямки.
42. Проблеми соціального захисту прав людини у контексті розвитку конституційної
юстиції в Україні.
43. Соціальний захист прав людини з боку органів законодавчої влади.
44. Соціальний захист прав людини з боку Президента України та органів виконавчої
влади.
45. Соціальний захист прав людини з боку спеціалізованих контролюючих органів.
46. Соціальний захист прав людини з боку органів місцевого самоврядування. 47. Судовий
контроль та соціальний захист прав людини.
48. Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні щодо
забезпечення соціального захисту прав людини.
49. Звернення громадян як спосіб забезпечення законності і дисципліни в державному
управлінні щодо забезпечення соціального захисту прав людини. 50. Громадський
контроль щодо забезпечення соціального захисту прав людини.
51. Адміністративний примус у сфері соціального захисту прав людини.
52. Пенсійне забезпечення: поняття, ознаки, правове регулювання.
53. Пенсійне страхування: поняття, зміст, види. Система пенсійного страхування в
Україні.
54. Пенсії за віком (старістю): поняття, ознаки, умови призначення, розміри.
55. Пенсії з інвалідності від трудового каліцтва або професійного захворювання: поняття,

ознаки, умови призначення.
56. Пенсії

з

інвалідності від загального захворювання: поняття, ознаки, умови

призначення.
57. Інвалідність: поняття, зміст, критерії. Категорії інвалідів. Групи інвалідності.
58. Пенсії в разі втрати годувальника від трудового каліцтва або професійного
захворювання: поняття, ознаки, умови призначення.
59. Пенсії в разі втрати годувальника від загального захворювання: поняття, ознаки,
умови призначення.
60. Пенсії за вислугою років: поняття, ознаки, умови призначення.
61. Пенсії державним службовцям: поняття, ознаки, умови призначення.
62. Пенсії військовослужбовцям та співробітникам органів внутрішніх справ: поняття,
ознаки, умови призначення.
63. Пенсії суддям: поняття, ознаки, умови призначення.
64. Пенсії прокурорським працівникам: поняття, ознаки, умови призначення.
65. Поняття, ознаки, види пенсій.
66. Проблема бідності на сучасному етапі.
67. Способи адресування соціальної допомоги.
68. Інститут Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
69. Порядок звернення до Уповноваженого за захистом своїх прав.
70. Основні засади Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або
тимчасового захисту».
71. Загальна характеристика адміністративної юстиції сучасної України. Поняття та
ознаки адміністративної юстиції.
72. Адміністративне судочинство як складова адміністративної юстиції. Завдання
адміністративного судочинства та відмінність його від інших видів судочинства.
73. Принципи адміністративного судочинства: поняття, види, значення. Система та
структура адміністративних судів.
74. Поняття та ознаки адміністративної юрисдикції. Поняття підсудності адміністративних
справ. Види підсудності адміністративних справ.
75. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній
справі. виконання судових рішень в адміністративних справах.
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