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1. Теми  семінарських занять 

 
ЗМІСТОВИЙ ММООДДУУЛЛЬЬ  ІІ  

  
ТЕМА 1. Право соціального забезпечення: поняття, предмет система. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Соціальне забезпечення: поняття, функції. 

2. Поняття та предмет права соціального забезпечення. 

3. Метод та принципи права соціального забезпечення. 

4. Джерела та система права соціального забезпечення. 

5. Організаційно-правові форми соціального забезпечення. 

 

Ключові слова: соціальне забезпечення, соціальний захист,предмет, метод 

система, принципи, джерела, функції права соціального забезпечення, стандарти, 

гарантії, норми,нормативі,прожитковий мінімум, форми соціального забезпечення.  

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.12, 1.14, 1.15, 1.18, 1.22, 1.24, 

1.21, 1.27, 1.33, 1.35, 1.38, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 2. Правовідносини соціального забезпечення. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття та загальна характеристика правовідносин по соціальному 

забезпеченню. 

2. Зміст соціально-забезпечувальних відносин. 

3. Класифікація суб’єктів права соціального забезпечення. 

4. Основні риси та зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. 

5. Процедурні і процесуальні правовідносини у сфері права соціального 

забезпечення. 

 

Ключові слова:поняття, види правовідносин, суб’єкти правовідносин, 

загальні, спеціальні суб’єкти, державні органи, соціальні фонди, пенсія, допомога, 

пільги, юридичні факти, страховий стаж.  

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.22, 1.25, 1.21, 

1.27, 1.33, 1.37, 1.38, 1.42, 2.1-2.9. 
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ТЕМА 3. Соціальні ризики. Державні соціальні стандарти та нормативи 

соціального забезпечення. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття та правові ознаки соціального ризику. 

2. Класифікація соціальних ризиків.  

3. Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності. 

4. Поняття, ознаки та причини інвалідності. 

5. Втрата годувальника як соціальний ризик. 

6. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості. Межа 

бідності. 

7. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт. 

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

 

Ключові слова: поняття, ознаки, види соціальних ризиків, основні та 

додаткові ризики, страхові та не страхові ризики, система соціальних ризиків,види 

соціальних ризиків: непрацездатність, старість, тимчасова втрата працездатності, 

інвалідність, безробіття, втрата годувальника, малозабезпеченість, бідність, публічні 

соціальні ризики, прожитковий мінімум 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.25, 

1.20, 1.25, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

 

ТЕМА4 . Система страхового пенсійного забезпечення. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття, види, ознаки страхових пенсій. 

2. Пенсії в солідарній системі. 

3. Пенсійні виплати в накопичувальній системі. 

4. Пенсійні виплати в недержавній пенсійній системі. 

 

Ключові слова: поняття, види,ознаки страхових пенсій,солідарна система, 

пенсія за віком, пенсія у разі інвалідності, пенсія у зв’язку з втратою годувальника, 

призначення пенсій, виплати в накопичувальній системі: довічно обумовлена пенсія, 

довічна пенсія з обумовленим періодом, довічна пенсія подружжя, одноразова 

пенсійна виплата,недержавна система. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.25, 

1.20, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 
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ТЕМА 5. Правове регулювання спеціальних пенсій. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття та ознаки спеціальних пенсій.  

2. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і 

рядового складу ОВС. 

3. Пенсійне забезпечення державних службовців, народних депутатів, 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців 

4. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури та суддів. 

5. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. 

6. Правове регулювання пенсій особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

 

Ключові слова: Поняття, ознаки спеціальних пенсій, пенсії 

військовослужбовців, начальницького і рядового складу ОВС, державних 

службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, народних депутатів, 

наукових, науково-педагогічних, працівників, осіб прокуратури, судів, за особливі 

заслуги перед Україною, особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, ветеранів війни, донорів, гірських населених пунктів. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.25, 

1.20, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 6. Система страхових допомог в Україні. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття, ознаки та види страхових допомог. Правове регулювання надання 

страхових допомог. 

2. Допомога в разі тимчасової непрацездатності. 

3. Допомога на випадок вагітності та пологів. 

4. Страхові допомоги в разі безробіття. 

5. Допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві. 

 

Ключові слова: ознаки, види страхових допоміг, 

непрацездатність,народження дитини, безробіття, нещасний випадок і професійне 

захворювання, поховання, порядок призначення і виплати,. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.23, 

1.28, 1.30, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 7. Державні соціальні допомоги 
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Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. 

2. Соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію.  

3.Державні допомоги сім’ям з дітьми.  

4. Допомога малозабезпеченим сім’ям.  

5.Порядок призначення та виплати державних соціальних допомог. 

 

Ключові слова: державні допомоги, малозабезпеченість, сім’ї з 

дітьми,вагітність,пологи, народження дитини, догляд за дитиною, допомога на 

дітей, опіка, піклуванням, одинока матір,інвалід з дитинства, субсидії,допомога на 

поховання. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1-1.10, 1.12, 1.13, 1.21, 1.24, 1.29, 

1.31, 1.33, 1.36, 1.38, 1.40, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 8. Соціальні пільги і соціальне обслуговування. 

 

Семінарське заняття – 2 години 

 

План: 

1. Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забезпечення. 

2. Класифікація соціальних пільг, види соціальних пільг за змістом. 

3. Поняття, ознаки та принципи здійснення соціального обслуговування. 

4. Форми та види соціального обслуговування. 

5. Страхове та не страхове соціальне обслуговування. 

 

Ключові слова:ознаки,принципи здійснення соціального обслуговування, 

класифікація пільг,суб’єкти, зміст пільг, види пільг, соціальне обслуговування, 

форми, види, реабілітація, фінансування, обслуговування,види, похилий 

вік,адаптація, лікування, засоби пересування. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1-1.15, 1.13, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27, 

1.28, 1.33, 1.35, 1.40, 1.43, 2.1-2.9. 
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6. Завдання для самостійної роботи  

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

 

ТЕМА 1. Право соціального забезпечення: поняття, предмет система.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Правове забезпечення соціальних прав громадян. 

2. Публічний характер права соціального забезпечення. 

3. Класифікація принципів права соціального забезпечення. 

4. Кодифікація соціально-забезпечувального законодавства за умов 

ринкових перетворень. 

5. Міжнародні договори як джерела права соціального забезпечення.  

6. Конвенції МОП як джерела права соціального забезпечення України. 

 

Рекомендована література до Теми 1: 1.1-1.12, 1.14, 1.15, 1.18, 1.22, 1.24, 

1.21, 1.27, 1.33, 1.35, 1.38, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 2. Правовідносини соціального забезпечення. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Соціально-страхові правовідносини. 

2. Поняття, ознаки та види страхового стажу 

3. Підстави виникнення, зміни та припинення соціальних правовідносин.  

4. Сім’я як суб’єкт соціально-забезпечувальних правовідносин. 

5. Управління страховими фондами. Особливість правового становища 

державних /не страхових/ фондів. 

 

Рекомендована література до Теми 2: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.22, 1.25, 1.21, 

1.27, 1.33, 1.37, 1.38, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 3. Соціальні ризики. Державні соціальні стандарти та нормативи 

соціального забезпечення. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття та правові ознаки соціального ризику. 

2. Класифікація соціальних ризиків.  

3. Непрацездатність як соціальний ризик. Види непрацездатності. 

4. Поняття, ознаки та причини інвалідності. 

5. Втрата годувальника як соціальний ризик. 

6. Поняття, критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості. Межа 

бідності. 

7. Прожитковий мінімум – базовий державний соціальний стандарт. 

8. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження. 
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9. Основні та додаткові ризики. 

10. Страхові та не страхові ризики. 

11. Старість як соціальний ризик. 

12. Інвалідність, пов’язана з виконанням обов’язків захисту Вітчизни. 

 

Рекомендована література до Теми 3: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.25, 

1.20, 1.25, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 4. Система страхового пенсійного забезпечення. 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Принципи функціонування солідарної, накопичувальної державної та не 

державної систем пенсійного забезпечення. 

2. Особливість призначення та виплата пенсії в разі інвалідності внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи профзахворювання. 

3. Документи які дають право на призначення кожного виду пенсій. 

4. Принципи участі громадян та роботодавців у формуванні професійної 

пенсійної системи. 

 

Рекомендована література до Теми 4: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.25, 

1.20, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 5. Правове регулювання спеціальних пенсій.  

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і 

рядового складу ОВС. 

2. Пенсійне забезпечення державних службовців, народних депутатів, 

посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців 

3. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури та суддів. 

4. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. 

5. Правове регулювання пенсій особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

6. Правове регулювання пенсій гірських населених пунктів. 

7. Правове регулювання пенсій ветеранів війни. 

8. Правове регулювання пенсій працівникам засобів масової інформації. 

 

Рекомендована література до Теми 5: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.25, 

1.20, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 6. Система страхових допомог в Україні. 

 

Питання для самостійного вивчення 

1. Допомога одиноким матерям. 

2. Страхова допомога на поховання. 
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3. Ознаки, що відрізняють соціальну допомогу від інших соціальних 

виплат. 

 

Рекомендована література до Теми 6: 1.1-1.12, 1.14, 1.16, 1.17, 1.22, 1.23, 

1.28, 1.30, 1.33, 1.37, 1.38, 1.40, 1.42, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 7. Державні соціальні допомоги 

 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію. 

2. Допомога одиноким матерям. 

3. Ознаки, що відрізняють соціальну допомогу від інших соціальних 

виплат. 

 

Рекомендована література до Теми 7: 1.1-1.10, 1.12, 1.13, 1.21, 1.24, 1.29, 

1.31, 1.33, 1.36, 1.38, 1.40, 2.1-2.9. 

 

ТЕМА 8. Соціальні пільги і соціальне обслуговування. 
 

Питання для самостійного вивчення: 

1. Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забезпечення. 

2. Класифікація соціальних пільг, види соціальних пільг за змістом. 

3. Поняття, ознаки та принципи здійснення соціального обслуговування. 

4. Форми та види соціального обслуговування. 

5. Страхове та не страхове соціальне обслуговування. 

6. Етапи реформування державної системи соціальних пільг. 

7. Суб’єкти права на соціальні пільги в Україні. 

8. Види медичних послуг, які надаються згідно із законодавством України. 

 

Рекомендована література до Теми 8: 1.1-1.15, 1.13, 1.18, 1.20, 1.25, 1.27, 

1.28, 1.33, 1.35, 1.40, 1.43, 2.1-2.9. 
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3. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

Здобувачів вищої освіти    на практичних (семінарських) заняттях 

  

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даного питання; знання 

необхідних законів і нормативних матеріалів з дисципліни: «Право 

соціального забезпечення», міжнародних та міждержавних угод з 

обов’язковим на них посиланням під час розкриття питань, які того 

потребують; здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 

концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 

узагальнення; демонстрація здатності висловлення та аргументування 

власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання з 

дисципліни: «Право соціального забезпечення»; виявлення творчих 

здібностей у розумінні, викладенні й використанні навчально-

програмного матеріалу виконавчого провадження; засвоєння основної та 

додаткової літератури дисципліни. 

4 

Теоретичні питання з дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному сформовані необхідні 

практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття навчальні 

завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під 

час заняття з дисципліни «Право соціального 

забезпечення»продемонстрована стабільна активність та ініціативність. 

Відповіді на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, 

висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 

ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та 

правозастосовної практики. 

3 

Питання розкриті, але зі значною кількістю недоліків; під час 

формулювання основних теоретичних понять припущені суттєві 

неточності; невірне тлумачення норм закону та неповне використання 

цих норм під час відповіді на теоретичні питання або під час розв’язання 

практичного завдання з дисципліни: «Право соціального забезпечення»; 

порушено логіку відповіді та висновків під час відповіді на конкретне 

питання. 

2 

Теоретичні питанняз дисципліни виконавче провадження, винесені на 

розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не носять істотного 

характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 

більшість навчальних завдань з дисципліни «Право соціального 

забезпечення»виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 

помилки, які потребують подальшого усунення. 
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1 

Питання з дисципліни «Право соціального забезпечення»не розкриті; 

практичне завдання не розв’язано; твердження, зазначені у відповіді не 

аргументовані; висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають 

правильним або не зроблені; характер відповіді дає підставу 

стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст 

питання чи не знає правильної відповіді, тому не відповіла на нього по 

суті. 

0 Відсутність на занятті 

 


