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ПРОГРАМА КУРСУ «ТРУДОВЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Предмет, метод і система трудового права 

Становлення і розвиток трудового права. Поняття трудового права як галузі 

права. Суспільні відносини, що складають предмет трудового права. 

 Поняття та особливості методу правового регулювання трудових відносин. 

Єдність  і диференціація в трудовому праві. 

Роль і функції трудового права. Зміст захисної, охоронної, виробничої та 

виховної функцій трудового права. 

Система трудового права і система трудового законодавства. Відмежування 

трудового права від суміжних галузей права (цивільного права, адміністративного 

права, права соціального забезпечення). 

Система і основні завдання навчальної дисципліни трудового права. 

 

Тема 2. Принципи трудового права 

Поняття і значення основних принципів трудового права. Система принципів 

трудового права. Класифікація принципів трудового права. Відображення 

принципів трудового права в законодавстві про працю. Характеристика принципу 

свободи праці, рівність і заборона дискримінації праці, соціальне партнерство, 

право на охорону праці, матеріальне забезпечення у випадку непрацездатності, 

право на захист трудових прав. Свобода об’єднання для захисту своїх прав і 

свобод.  

 

Тема 3. Джерела трудового права 

Поняття, види, особливості джерел трудового права. Загальне і спеціальне 

трудове законодавство.  

Конституція України як основне джерело трудового права.  

Кодекс законів про працю України, закони та підзаконні акти як джерела 

трудового права. Акти соціального партнерства: колективні договори і угоди. 

Умови законності локальних нормативно-правових актів.  

Значення рішень Конституційного Суду України та керівних роз’яснень 

Пленуму Верховного Суду України.  

Дія нормативно-правових актів у часі, просторі та по колу осіб. Оціночні 

поняття у  законодавстві про працю. 

Основні напрями реформування трудового законодавства. Загальна 

характеристика проекту Трудового кодексу України. 

 

Тема 4. Трудові правовідносини 

Поняття трудових правовідносин та їх класифікація. Структура трудового 

правовідношення. Підстави виникнення, зміни та припинення трудових 

правовідносин. 

Колективні відносини в сфері праці, їх загальна характеристика.  Соціальний 

діалог: сторони, рівні та організаційно- правові форми соціального діалогу.  

 

 



Тема 5. Суб’єкти трудового права 

 

Суб’єкти трудового права і суб’єкти трудових правовідносин. Трудова 

правосуб’єктність працівника. Роботодавець як суб’єкт трудового 

правовідношення: термінологічні аспекти визначення та ознаки трудової 

правосуб’єктності. 

Суб’єкти колективних відносин у сфері праці. Правовий статус профспілок, 

трудових колективів. Органи по вирішення трудових спорів як суб’єкти трудового 

права. Правовий статус організацій роботодавців. 

 

Тема 6. Колективний договір 

Законодавство про колективні договори і угоди.  

Право на ведення колективних переговорів. Порядок ведення і предмет 

колективних переговорів. Учасники переговорів, їх права та обов’язки, гарантії і 

компенсації під час переговорів. Порядок вирішення розбіжностей під час 

переговорів. Відповідальність представників роботодавця за ухилення від участі у 

переговорах чи ненадання необхідної інформації. 

Сторони колективного договору та їх представники. Зміст і структура 

колективного договору. Порядок укладення, зміни і контроль за виконанням 

колективного договору. 

Порядок повідомної реєстрації колективного договору. 

Відповідальність за порушення і невиконання умов колективного договору.  

 

Тема 7. Правове регулювання зайнятості та працевлаштування 

Законодавство про зайнятість населення. Поняття, форми зайнятості, 

державна політика у цій сфері. Загальні та додаткові державні гарантії зайнятості 

населення. 

Поняття, види працевлаштування. Правова організація працевлаштування. 

Структура та повноваження державної служби зайнятості. Участь юридичних осіб 

у реалізації державної політики зайнятості. 

Порядок реєстрації та обліку громадян, які шукають роботу державною 

службою зайнятості. Поняття підходящої роботи. Гарантії працівникам, як і 

втратили роботу у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. 

Порядок працевлаштування окремих категорій громадян. 

Правовий статус безробітного. Порядок реєстрації безробітних державною 

службою зайнятості. 

Соціальні гарантії при втраті роботи і безробітті. 

 

Тема 8. Трудовий договір 

Поняття і значення трудового договору. Сторони трудового договору за 

чинним законодавством та проектом Трудового кодексу України. Зміст трудового 

договору. Класифікація умов трудового договору. Обов’язкові та факультативні 

умови трудового договору. Поняття трудової функції та місця роботи за трудовим 

правом. Недійсність умов трудового договору, які погіршують становище 

працівника порівняно з чинним законодавством. 



Випробування при прийнятті на роботу. Строки випробування та оцінювання 

результатів випробування. Особи, яким не встановлюється випробування при 

прийнятті на роботу. 

Строк трудового договору. Укладення трудового договору на невизначений 

строк, на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, на час 

виконання певної роботи. Тимчасові і сезонні роботи. 

Усна і письмова форми трудового договору. Випадки обов’язкового 

укладення трудового договору у письмовій формі.    

Контракт як особливий вид трудового договору. Сфера застосування 

контракту. 

Особливості та порядок укладення окремих видів трудових договорів: 

трудовий договір про сумісництво,  суміщення професій і посад; трудовий договір 

про тимчасове заступництво; трудовий договір про надомну роботу; трудовий 

договір з молодим спеціалістом; трудовий договір з державним службовцем; 

трудовий договір з іноземцями та особами без громадянства.  

Загальний порядок укладення трудового договору. Документи, що подаються 

при прийнятті на роботу.    

Поняття переведення на іншу роботу, види переведень. Порядок переведення 

на іншу роботу. Переміщення на інше робоче місце, його відмінність від 

переведення. Оплата праці при переведенні на інші роботи. Зміна істотних умов 

праці та її правові наслідки. 

Поняття і випадки відсторонення працівника від роботи. Порядок 

відсторонення працівника та повернення до виконання трудових обов’язків, 

оплата праці під час відсторонення. 

Поняття припинення трудового договору, розірвання трудового договору та 

звільнення з роботи, співвідношення зазначених категорій. Класифікація підстав 

припинення трудового договору. Загальні підстави припинення трудового 

договору. Розірвання трудового договору з ініціативи органів, що не є стороною 

трудового договору. Порядок та підстави припинення трудового договору за 

ініціативою працівника. Припинення трудового договору за ініціативою 

профспілкового органу. Порядок припинення трудового договору за ініціативою 

роботодавця. Основні та додаткові підстави припинення трудового договору за 

ініціативою роботодавця.  Отримання згоди профспілкового органу на звільнення 

працівника.  

 

Тема 9. Правове регулювання робочого часу тачасу відпочинку 

Поняття робочого часу та його правового регулювання. Нормальна і 

скорочена тривалість робочого часу, неповний робочий час: співвідношення 

категорій.  

Режими робочого часу і порядок їх встановлення. Змінна робота, вахтовий 

метод роботи, гнучкі графіки роботи, ненормований робочий день. Поденний, 

тижневий і підсумований облік робочого часу. Поняття надурочних робіт і 

порядок їх застосування. Чергування.  



Право на відпочинок і його гарантії. Поняття і види часу відпочинку. 

Перерви протягом робочого дня, зміни. Щоденні перерви в роботі. Щотижневі 

вихідні дні. Святкові  і неробочі дні.  

Поняття і види відпусток. Щорічна основна відпустка і порядок її надання. 

Щорічна додаткова відпустка, її види і порядок надання. Додаткові відпустки у 

зв’язку з навчанням. Творча відпустка. Соціальні відпустки. Відпустки без 

збереження заробітної плати.    

 

Тема 10. Правове регулювання оплати праці 

Конституційні засади права працівників на оплату праці. Соціально-

економічні аспекти оплати праці. Правове визначення поняття оплати праці. 

Відмінність заробітної плати від винагороди за цивільно-правовими договорами, 

гарантійних і компенсаційних виплат. Структура заробітної плати: основна 

заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні і компенсаційні 

виплати.  

Співвідношення державного і договірного регулювання оплати праці.  

Мінімальна заробітна плата: поняття, функції, умови визначення її розміру. 

Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати. 

Організація оплати праці на підприємстві. Тарифна система та її елементи: 

тарифна сітка, схеми посадових окладів, тарифно-кваліфікаційні характеристики. 

Надбавки і доплати до заробітної плати. Система заробітної плати та її види.  

Преміювання працівників, винагорода за результатами роботи за рік. 

Оплата праці при відхиленні від нормальних умов праці: при виконанні робіт 

різної кваліфікації, при суміщенні професій, виконанні роботи тимчасово 

відсутнього працівника, при виконанні надурочних робіт, при роботі у святкові та 

неробочі дня, у нічний час. 

Поняття гарантійних і компенсаційних виплат. Гарантійні виплати, 

гарантійні доплати та їхні види. Компенсаційні виплати та їх види: виплати при 

службових відрядженнях, при переїзді в іншу місцевість, за невиданий спецодяг, 

амортизаційні виплати. 

Порядок обчислення середньої заробітної плати.  Порядок, строки і 

періодичність виплати заробітної плати. Обмеження відрахувань із заробітної 

плати.  

Індексація заробітної плати. Компенсація втрати частини зарплати у зв’язку з 

порушенням строків її виплати.    

 

Тема 11. Дисципліна праці 

Поняття і значення дисципліни праці. Правові засоби забезпечення 

дисципліни праці.  

Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. Правила 

внутрішнього трудового розпорядку, інші локальні акти підприємства, установи, 

організації. Статути, положення про дисципліну. Трудові обов’язки працівника і 

роботодавця. 

Система стимулювання праці за трудовим правом. Заохочення за успіхи в 

роботі: поняття, підстави, види, порядок застосування. Переваги і пільги в галузі 



соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування. Заохочення за 

особливі трудові заслуги.  

Поняття і ознаки дисциплінарної відповідальності працівників. 

Дисциплінарний проступок як підстава дисциплінарної відповідальності. Загальна 

і спеціальна дисциплінарна відповідальність. Дисциплінарні стягнення, порядок 

їх застосування, оскарження і зняття. Додаткові заходи впливу на порушників 

трудової дисципліни. 

Заходи громадського впливу, що застосовуються в разі порушення трудової 

дисципліни. Повноваження трудових колективів, виборних органів первинних 

профспілкових організацій в забезпеченні трудової дисципліни.  

 

Тема 12. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин 

Поняття, функції матеріальної відповідальності сторін трудового договору. 

Правова природа матеріальної відповідальності сторін трудового договору, її 

відмінність від цивільно-правової відповідальності. 

 Підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, 

заподіяну майну роботодавця. Види матеріальної відповідальності працівників: 

повна і обмежена. Обмежена матеріальна відповідальність та її розмір. Повна 

індивідуальна матеріальна відповідальність. Колективна (бригадна) матеріальна 

відповідальність. 

Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування. Визначення розміру 

шкоди у випадках, коли її фактичний розмір перевищує номінальний. 

Матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах. 

Підстави, умови відповідальності та її розміри. Матеріальна відповідальність 

роботодавця за порушення права працівника на працю: у разі незаконної відмови 

у прийнятті  на роботу; у разі незаконного звільнення або незаконного 

переведення на іншу роботу; у разі неправильного формулювання причини 

звільнення, що перешкоджало працевлаштуванню працівника; у разі затримки 

видачі трудової книжки; у разі затримки виконання рішення органу, який 

розглядав трудовий спір, про поновлення на роботі незаконно звільненого або 

переведеного на іншу роботу працівника; у разі незаконного відсторонення. 

Визначення розміру відшкодування і порядок стягнення. Регресні позови. 

Інші випадки матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну 

працівникові. Відшкодування роботодавцем моральної шкоди у трудових 

правовідносинах.  

 

Тема 13. Охорона праці 

Конституційне право працівників на належні, безпечні та здорові умови 

праці. Законодавство про охорону праці працівників на виробництві. 

Поняття охорони праці. Зміст інституту охорони праці та здоров’я 

працівників на виробництві за трудовим правом. Принципи правової охорони 

праці працівників. Гарантії прав працівників на охорону праці. Організація 

охорони праці працівників на підприємстві. Державне управління охороною праці 

працівників. Участь трудових колективів і профспілок у регулюванні охорони 

праці на підприємстві. 



Організаційно-правові форми забезпечення охорони праці на підприємстві: 

фінансування охорони праці; медичні огляди працівників;інструктаж і навчання 

працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії; забезпечення 

працівників засобами індивідуального захисту. Спеціальні правила охорони праці 

на важких, небезпечних і шкідливих роботах (скорочення робочого часу, надання 

додаткових відпусток, перерв в роботі, видача спецодягу та ін.). 

Правила особливої охорони праці і здоров’я жінок, молоді і осіб зі зниженою 

працездатністю. 

Розслідування і облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 

на підприємствах, в установах і організаціях. Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або 

іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків.  

 

Тема 14. Трудові спори 

Індивідуальні трудові спори. Поняття, види і причини виникнення трудових 

спорів. Органи, що  розглядають трудові спори. Принципи розгляду 

індивідуальних трудових спорів. Поняття, види підвідомчості індивідуальних 

трудових спорів. 

Комісія по трудових спорах (КТС), їх організація і компетенція. Порядок і 

строки розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС. 

Розгляд індивідуальних трудових спорів у суді. Трудові спори, що 

безпосередньо розглядаються судом. Строки звернення до суду за вирішенням 

трудових спорів. Процесуальні особливості розгляду трудових спорів судом. 

Виконання судових рішень з трудових спорів. 

Особливості розгляду трудових спорів деяких категорій працівників (суддів, 

прокурорсько-слідчих працівників).   

Колективні трудові спори. Поняття, види, причини виникнення колективних 

трудових спорів. Сторони колективного трудового спору (конфлікту). Порядок 

формування і затвердження вимог найманих працівників або профспілки. Момент 

виникнення колективного трудового спору (конфлікту). 

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) примирною 

комісією, за участю незалежного посередника, трудовим арбітражем. Гарантії 

діяльності незалежних посередників, членів примирних комісій і трудових 

арбітражів. 

Національна служба посередництва і примирення: функції, повноваження. 

Право працівників на страйк. Порядок оголошення страйку. Визнання 

страйків незаконними. Випадки, за яких забороняється проведення страйку. 

Обов’язки сторін під час проведення страйку. Гарантії та правове становище 

працівників у зв’язку з проведенням страйку. Правові наслідки визнання страйку 

незаконним. 

Відповідальність за порушення законодавства про колективні трудові спори 

(конфлікти).    

 

 



ПРОГРАМА КУРСУ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

Тема 1. Поняття та організаційні форми права соціального забезпечення 

в Україні. 

 Поняття соціального захисту та соціального забезпечення в Україні. 

Функції соціального забезпечення: економічна, демографічна, реабілітаційна. 

 Організаційно-правові форми здійснення конституційного права на 

соціальне забезпечення.  

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види.  

Забезпечення за рахунок прямих асигнувань із державного бюджету окремих 

категорій громадян.  

Державна соціальна допомога (підтримка) як форма соціального 

забезпечення малозабезпечених громадян.  

 Відмінні ознаки організаційно-правових форм соціального забезпечення: 

коло забезпечувальних; джерела фінансування; умови; види та розміри 

забезпечення; органи управління. 

Інші (додаткові)форми соціального забезпечення за рахунок місцевих 

бюджетів, соціальних фондів підприємств, благодійних організацій, творчих 

об’єднань.  

Тема 2. Предмет, метод, система та принципи права соціального 

забезпечення 

Предмет права соціального забезпечення. Метод права соціального 

забезпечення. Сполучення імперативного і диспозитивного способів правового 

регулювання, централізованого і локального правового регулювання.  Наявність 

особливих юридичних фактів (юридичного складу) для виникнення, зміни чи 

припинення соціально-забезпечувальних відносин. Система (структура) права 

соціального забезпечення. Загальна і особлива частини. Право соціального 

забезпечення в системі національного права України. Співвідношення права 

соціального забезпечення з адміністративним, цивільним та трудовим правом. 

Відмінність права соціального забезпечення від інших галузей права. Система 

науки та система навчальної дисципліни ―Право соціального забезпечення‖. 

Поняття та види принципів права соціального забезпечення. Система 

принципів права соціального забезпечення. Загальні та внутрішньогалузеві 

принципи права соціального забезпечення. Зміст принципів права соціального 

забезпечення. Загальні (галузеві) принципи права соціального забезпечення: 

всезагальність і доступність умов реалізації соціального забезпечення; 

багатоманітність видів соціального забезпечення; диференціація умов і норм 

соціального забезпечення; залежність права на соціальне забезпечення від 

соціального ризику; соціальне страхування; гарантування соціальним 

забезпеченням гідного рівня життя особи; здійснення соціального забезпечення за 

рахунок коштів державного пенсійного та інших джерел суспільного споживання; 

відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального 

захисту; охорона права громадян на соціальне забезпечення. 

Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування: 

законодавче визначення умов і порядку здійснення соціального страхування; 



обов'язковість страхування найманих працівників; багатоманітність видів 

соціальних виплат та послуг; відповідність розміру пенсії і соціальної допомоги 

рівню прожиткового мінімуму; цільове використання коштів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Принципи державної соціальної допомоги: законодавче визначення порядку 

та умов надання соціальної допомоги; універсальність, адресність, гуманність, 

доступність, субсидіарність, безповоротність. 

 

Тема 3. Поняття та класифікація джерел права соціального забезпечення 

Поняття джерел права соціального забезпечення. Особливості джерел права 

соціального забезпечення: їх множинність; відсутність єдиного кодифікованого 

акта, особливе місце актів Міністерства праці та соціальної політики України; 

наявність актів, що ухвалюються органами соціального страхування; значний 

ступінь диференціації правового регулювання. Види джерел права соціального 

забезпечення. Акти договірного характеру і нормативно-правові акти. Документи 

договірного характеру, ухвалені на міжнародному рівні. Класифікація джерел 

права соціального забезпечення за юридичною силою, дією у часі, просторі і за 

колом осіб. 

 

Тема 4. Правовідносини соціального забезпечення та їх суб'єкти 

Поняття, види та особливості правовідносин у сфері соціального 

забезпечення. Класифікація правовідносин. Соціально-забезпечувальні 

правовідносини, їх види та підстави виникнення. Процедурні правовідносини за 

правом соціального забезпечення. Соціально-страхові відносини. Юридичні 

факти, що передують соціально-забезпечувальним правовідносинам. Об'єкти 

соціально-забезпечувальних правовідносин: пенсія, соціальна допомога, соціальне 

утримання, соціальна послуга, пільга, субсидія. Страховий стаж за правом 

соціального забезпечення. Спеціальний трудовий стаж та його значення для права 

соціального забезпечення. 

Загальна характеристика суб'єктів права соціального забезпечення. Суб'єкти 

надання і суб'єкти - отримувачі соціальних благ. Громадяни як суб'єкти, які 

отримують соціальне забезпечення. Суб'єкти, які сприяють реалізації права на 

соціальне забезпечення. Державні органи як суб'єкти права соціального 

'забезпечення. Соціально-страхові фонди як суб'єкти права соціального 

забезпечення. Пенсійний фонд України як суб'єкт права соціального 

забезпечення. 

 

Тема 5. Соціальні ризики: поняття, ознаки, види 

Поняття, ознаки та види соціальних ризиків. Непрацездатність як соціальний 

ризик. Загальна характеристика постійної непрацездатності. Поняття, ознаки та 

порядок встановлення стійкої непрацездатності. Загальна характеристика груп 

інвалідності. Причини інвалідності. Поняття та загальний порядок розслідування 

нещасного випадку на виробництві. Поняття та загальний порядок розслідування 

професійного захворювання. Поняття, порядок підтвердження тимчасової втрати 

працездатності. Поняття безробіття, часткового безробіття. Порядок визнання 



громадянина безробітним. Втрата годувальника як соціальний ризик. Поняття, 

критерії та порядок підтвердження малозабезпеченості. 

 

Тема 6. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у системі 

соціального забезпечення 

Поняття соціальної стандартизації: правовий аспект. Поняття, система і 

класифікація державних соціальних стандартів та їх гарантії в Україні. Сфери 

застосування державних соціальних стандартів. Основні державні соціальні 

гарантії та порядок їх установлення. Прожитковий мінімум - базовий соціальний 

стандарт, порядок його встановлення. Рівень забезпечення прожиткового 

мінімуму та його практичне застосування. Законодавче визначення інших 

стандартів та державних гарантій у сфері соціального забезпечення: межі 

малозабезпеченості, мінімальної пенсії, середньомісячного сукупного доходу 

сім'ї, межі бідності. Соціальний моніторинг та його правове регулювання. 

 

Тема 7. Поняття та види загальнообов'язкового державного соціального 

страхування 

Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування та його 

види. Законодавство України у сфері соціального страхування. Відмінність 

загальнообов'язкового державного соціального страхування від цивільно-

правового договору страхування. Суб'єкти загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Застраховані особи та або члени їх сімей; особи, які 

підлягають страхуванню. Страхувальники. Страховики. Поняття соціального 

страхового фонду та їх види. Управління страховими фондами: загальна 

характеристика. Об'єкти державного соціального страхування. Страховий ризик і 

страховий випадок. Характеристика страхових випадків та умови надання 

соціального забезпечення. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення 

за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Підстави 

припинення виплат і надання соціальних послуг. Відповідальність 

страхувальників, страховиків та осіб, які надають соціальні послуги. Обов'язки 

застрахованих осіб. 

Джерела коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для виплат за 

соціальним страхуванням. Нагляд, контроль і відповідальність суб'єктів у сфері 

соціального страхування. 

 

Тема 8. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття 

Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття та 

його принципи. Застраховані та інші особи, які мають право на соціальне 

забезпечення в рамках цього виду страхування. Особи, які не підлягають 

страхуванню. Страховик і страхувальник. 

Поняття безробітного та його правовий статус. Особи, які не можуть бути 

визнані безробітними. Види матеріального забезпечення на випадок безробіття. 

Допомога по безробіттю та умови її призначення. Умови надання допомоги по 



частковому безробіттю. Матеріальна допомога у період професійної підготовки 

або підвищення кваліфікації. Матеріальна допомога по безробіттю. Одноразова 

матеріальна допомога. Припинення, відкладення виплат матеріального 

забезпечення на випадок безробіття та скорочення їх тривалості. Допомога на 

поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебуває на його утриманні. 

Порядок забезпечення незастрахованих осіб на випадок безробіття. 

Дотації роботодавцю на створення робочих місць. 

 

Тема 9. Поняття загальнообов'язкового державного соціального 

страхування у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та витратами, 

зумовленими похованням 

Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку 

із тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. 

Законодавство, що регулює відносини у цій сфері. Суб'єкти, об'єкти 

загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з 

тимчасовою непрацездатністю та витратами, зумовленими народженням і 

похованням. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за цим видом 

соціального страхування. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога по 

вагітності і пологах. Допомога на поховання. Забезпечення оздоровчих заходів. 

Порядок надання матеріального забезпечення та соціальних послуг. 

 

Тема 10. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

Поняття, суб'єкти та загальна характеристика соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страховий 

ризик і страховий випадок. Поняття нещасного випадку та професійного 

захворювання.Права та обов'язки застрахованої особи. Обов'язки роботодавців як 

страхувальників та Фонду соціального страхування від нещасних випадків. 

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві. Порядок встановлення 

ступеня втрати працездатності потерпілим на виробництві. Відшкодування 

шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його здоров'я. Види страхових 

виплат. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди. 

Право на страхові виплати у разі смерті потерпілого. Порядок призначення та 

надання соціальних виплат і послуг. Порядок розгляду справ про страхові 

виплати та вирішення спорів. 

 

Тема 11. Система страхового пенсійного забезпечення в Україні 

Нова пенсійна система України: загальні положення. Закони України ―Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування‖ та «Про недержавне 

пенсійне забезпечення». Структура системи пенсійного забезпечення та її 

законодавче регулювання. Солідарна система загальнообов'язкового державного 

пенсійного страхування, накопичувальна система пенсійного страхування, 

система недержавного пенсійного забезпечення. Поняття та правові ознаки 

страхових пенсійних виплат. Суб'єкти права на отримання пенсії та соціальних 

послуг із солідарної пенсійної системи. Страхові внески на пенсійне страхування. 



Пенсії у солідарній системі. Страховий стаж як загальна умова призначення 

пенсій за солідарною системою. Поняття мінімального страхового внеску. 

Поняття коефіцієнта страхового стажу. Порядок обчислення страхового стажу. 

Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою. 

Умови та розміри призначення пенсій за віком. 

Умови та розміри призначення пенсії по інвалідності. Пенсії у разі втрати 

годувальника. 

Порядок призначення та перерахунку пенсій. Виплата, припинення та 

поновлення пенсій. 

Поняття накопичувальної пенсійної системи та умови її упровадження в 

Україні. Умови участі громадян у накопичувальній пенсійній системі. Види 

пенсійних виплат з Накопичувального фонду та умови їх призначення. Довічна 

обумовлена пенсія. Довічна пенсія подружжя. Пенсія на визначений строк. 

Одноразова пенсійна виплата. 

 

Тема 12. Недержавне пенсійне забезпечення 

Системи та принципи недержавного пенсійного забезпечення. 

Суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення та їх правовий статус. 

Недержавні пенсійні фонди, їх види, засновники, учасники та вкладники. 

Правові способи здійснення недержавного пенсійного забезпечення. 

Пенсійний контракт. Пенсійні схеми. Довічний ануїтет (довічна пенсія в 

системі недержавного пенсійного забезпечення). Договір страхування довічної 

пенсії, договір страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника 

фонду, договір про відкриття пенсійних депозитних рахунків. Пенсійні виплати 

недержавних пенсійних фондів. 

 

 

Тема 14. Поняття та види державних соціальних допомог та соціальних 

пільг 

Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки та види. Допомогиособам, 

які не мають права на пенсію. Державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім'ям. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. Державні допомоги 

сім'ям з дітьми. Державна соціальна допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. 

Одноразова допомога при народженні дитини. Державна соціальна допомога для 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Державна соціальна 

допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням. Державна 

соціальна допомога на дітей одиноким матерям. Субсидії на оплату житлово-

комунальних послуг. Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок 

аварії на Чорнобильській АЕС. 

Соціальні пільги як правовий засіб додаткового соціального захисту: 

поняття, види та загальна характеристика. Пільги за професійним та соціальним 

статусомособи. Поняття соціального статусу особи. Соціальні пільги інвалідам, 

ветеранам праці та особам похилого віку, ветеранам війни, особам, які 

постраждали від нацистських переслідувань. Соціальний захист дітей війни. 

Соціальний захист жертв політичних репресій. Соціальний захист біженців. 



 

Тема 15. Соціальне обслуговування та діяльність соціальних служб 

Соціальні послуги, їх форми, види принципи надання. Суб'єкти, які надають 

соціальні послуги, та їх правовий статус. Органи, соціальні служби та соціальні 

установи. 

Платні та безоплатні соціальні послуги. Порядок призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. 

Соціальні послуги центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. 

Соціальні послуги інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування. Навчально-виховні інтернатні заклади для дітей. 

Соціально-медичні інтернатні заклади для дітей, які потребують тривалого 

лікування. Дитячий будинок сімейного типу та правовий статус його вихованців. 

Соціальні послуги притулку для неповнолітніх. Умови перебування 

неповнолітніх у притулку. Соціальне обслуговування осіб похилого віку та 

інвалідів. Умови утримання, медичне та соціальне обслуговування в будинках-

інтернатах. пансіонатах для громадян похилого віку, інвалідів, ветеранів війни та 

праці, геріатричних пансіонатах. 

 



ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ  НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

1. Проблеми адаптації трудового законодавства України до міжнародних 

стандартів. 

2. Соціальний діалог у сфері праці: поняття та форми. 

3. Трудовий договір як основний інститут трудового права. 

4. Контракт як особлива форма трудового договору: історія, сучасність та 

перспективи існування. 

5. Особливості виникнення, зміни та припинення трудових правовідносин 

державних службовців. 

6. Дисциплінарна відповідальність: наука та практика. 

7. Матеріальна відповідальність сторін трудових правовідносин: напрями 

удосконалення законодавства. 

8. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку в Україні: 

порівняльний аналіз із зарубіжним законодавством. 

9. Міжнародно-правове законодавство у сфері праці та соціального захисту. 

10. Проблеми розвитку законодавства про пенсійне забезпечення в Україні. 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

 

Трудове право 

1. Право на працю та проблеми його реалізації. 

2. Предмет та метод трудового права. 

3. Особливості джерел трудового права. 

4. Проблеми єдності та диференціації правового регулювання відносин у сфері 

праці.  

5. Трудові правовідносини: поняття, підстави виникнення, зміни та 

припинення. 

6. Теоретичні та практичні проблеми зайнятості та працевлаштування в 

Україні. 

7. Соціальний діалог у сфері праці: поняття та форми. 

8. Проблеми локального регулювання відносин у сфері праці. 

9. Гарантії при укладенні, зміні та припиненні трудового договору. 

10. Контракт як особлива форма трудового договору. 

11. Проблеми правового регулювання переведення й інших змін умов трудового 

договору. 

12. Проблеми розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. 

13. Правове регулювання робочого часу та часу відпочинку. 

14.  Дисципліна праці та методи її забезпечення. 

15. Дисциплінарна відповідальність та її види. 

16. Матеріальна відповідальність сторін трудових відносин. 

17. Проблеми регулювання повної матеріальної відповідальності працівників. 

18. Трудові спори: поняття, види, причини виникнення. 

19. Нагляд та контроль за дотриманням трудового законодавства. 

20. Міжнародно-правове регулювання праці. 

 

Право соціального забезпечення. 

21. Предмет та особливості методу соціального забезпечення. 

22. Організаційно-правові форми соціального забезпечення. 

23. Cистема пенсійного забезпечення в Україні: теоретичні та практичні 

питання. 

24. Поняття та види джерел права соціального забезпечення.  

25. Страховий стаж як категорія права соціального забезпечення. 

26. Проблеми недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

27. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. 

28. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності. 

29. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку 

на виробництві та професійного захворювання. 

30. Надання державних допомог сім’ям з дітьми як вид соціального забезпечення 

в Україні. 
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