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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
Самостійна робота студентів (СРС) є складовою навчального 

процесу, важливим чинником, який формує вміння навчатися, сприяє 

активізації засвоєння студентами знань та їх реалізації в час, вільний від 

обов’язкових аудиторних занять. 

Мета СРС з дисципліни „Правові засади соціальної роботи ” – 

підготовка юристів до вільного орієнтування в нормах правового 

регулювання та імплементації законодавства соціального забезпечення, а 

також його застосовування на практиці. 

Завдання СРС – засвоєння певних знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація здобутих знань, їх застосування при виконанні практичних 

завдань та творчих робіт, а також виявлення прогалин у системі знань із 

предмета. 

Зміст СРС з дисципліни „Правові засади соціальної роботи” 

визначається навчальною програмою цієї дисципліни та забезпечується 

навчально-методичними матеріалами для практичних (семінарських) занять, 

методичними матеріалами для самостійної роботи студентів, конспектами 

лекцій, підручниками та навчальними посібниками з даної дисципліни. 
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ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

 

Змістовий модуль І. Загальні положення соціального забезпечення 

 
Тема 1. Поняття, предмет, метод і система права соціального 

забезпечення 

1.Соціальне забезпечення: поняття, функції. Співвідношення понять 

«соціальний захист» і «соціальне забезпечення» та їх законодавче 

закріплення. 

2. Предмет права соціального забезпечення – комплекс спільних 

відносин, що існують у сфері соціального забезпечення.  

3. Соціально-забезпечувальні відносини – основа предмета права 

соціального забезпечення.  

4. Відносини, які покликані забезпечити існування соціально-

забезпечувальних відносин як складова предмету права соціального 

забезпечення. 

5. Соціально-страхові відносини як елемент предмета права соціального 

забезпечення.  

6. Процедурні відносини як елемент предмета права соціального 

забезпечення.  

7. Поняття та особливості методу права соціального забезпечення. 

8. Система права соціального забезпечення: поняття та загальна 

характеристика.  

Питання для самоконтролю 

1. Які відносини, крім матеріальних, становлять предмет права соціального 

забезпечення? 

2. Назвіть суб'єкти і об'єкти права соціального забезпечення. 

3. Специфіка методу права соціального забезпечення. 



4. Що таке система права соціального забезпечення і чим вона 

відрізняється від системи права соціального забезпечення як науки? 

5. У чому полягає сутність соціально-страхових і соціально-

забезпечувальних правовідносин? 

6. Назвіть критерії класифікації принципів права соціального забезпечення 

на види. 

7. Обґрунтуйте значення загальноправових принципів у праві соціального 

призначення. 

8. Яку роль відіграють міжгалузеві принципи у правовому регулюванні 

суспільних відносин у сфері соціального забезпечення. 

Теми рефератів 

1. Система науки права та система курсу права соціального забезпечення.  

2. Загальна частина права соціального забезпечення. 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 2. Джерела права соціального забезпечення 

1. Поняття, зміст, особливості джерел права соціального забезпечення та 

їх класифікація.  

2. Історія національного законодавства про соціальне забезпечення.  

3. Роль Конституції України як джерела права соціального забезпечення. 

4. Міжнародно-правові акти як джерела права соціального забезпечення.  

5. Єдність і диференціація джерел права соціального забезпечення. 

6. Основні закони у сфері загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, що є формами права соціального забезпечення. 

Питання для самоконтролю 

1. Історія національного законодавства про соціальне забезпечення. 



2. Джерела права соціального забезпечення: поняття, зміст, види. 

3. Розкрийте роль Конституції України як джерела права соціального 

забезпечення. 

4. У чому полягають єдність і диференціація джерел права соціального 

забезпечення. 

5. Перелічіть основні закони у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що є формами права соціального забезпечення. 

6. Чи визнаються акти локального характеру і соціального партнерства 

джерелами права соціального забезпечення? 

7. Які основні ознаки нормативно-правових актів як джерел права 

соціального забезпечення? 

8. Зміст права на соціальне забезпечення у Загальній декларації прав 

людини? 

Теми рефератів 

1. Актилокального характеру і соціального партнерства як джерела права 

соціального забезпечення. 

2. Ознаки нормативно-правових актів як джерел права соціального 

забезпечення.  

3. Зміст права на соціальне забезпечення у Загальній декларації прав 

людини. 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 3. Державні органи у сфері соціального забезпечення 

 

1. Система органів та їх функції у сфері соціального 

забезпечення.  

2. Фонди соціального страхування та їх органи. 



Питання для самоконтролю 

1. Чи можна постановами Кабінету Міністрів України коригувати розміри 

соціальних виплат, що встановлені законами? 

2. Система органів у сфері соціального забезпечення. 

2. Фонди соціального страхування та їх органи. 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 4. Правовідносини у сфері соціального забезпечення 

1. Поняття та види правовідносин соціального забезпечення.  

2. Загальна характеристика суб’єктів правовідносин соціального 

забезпечення.  

3. Громадяни як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: 

загальні; спеціальні.  

4. Суб’єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне 

забезпечення: державні органи; соціальні фонди; інші державні організації, 

підприємства та установи. 

5. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин: пенсії; соціальні 

допомоги; соціальне обслуговування; соціальні пільги. 

6. Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. 

7. Юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи припинення 

соціально-забезпечувальних правовідносин.  

8.Стаж як юридичний факт у системі соціально-забезпечувальних 

правовідносин: поняття, ознаки, види та порядок обчислення. 

9.Процедурні правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст. 

10.Соціально-страхові правовідносини: загальна характеристика.  

 



Питання для самоконтролю 

1. Поняття, ознаки, види правовідносин у сфері соціального забезпечення. 

2. Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. 

3. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. 

4. У чому полягає правова сутність соціально-страхових і соціально-

забезпечувальних правовідносин? 

5. Правове значення процедурних правовідносин із соціального 

забезпечення. 

6. Юридичні факти, що зумовлюють виникнення, зміну чи припинення 

соціально-забезпечувальних відносин. У чому їх специфіка? 

7. Яка відмінність між «трудовим стажем» і «страховим стажем»? 

8. Вислуга років як особливий вид спеціального трудового стажу. 

9. Назвіть випадки пільгового обчислення трудового стажу? 

10. Порядок обчислення і підтвердження стажу. 

11. Яка різниця між матеріальними і процедурними правовідносинами у 

праві соціального забезпечення? 

Теми рефератів 

1. Стаж як юридичний факт у системі соціально-забезпечувальних 

правовідносин: поняття, ознаки, види та порядок обчислення. 

2. Процедурні правовідносини: поняття, суб’єкти, об’єкти, зміст. 

Практичні завдання 

Задача 1 

Після тимчасової непрацездатності, яка тривала понад чотири місяці, 

працівник ВАТ «Медіком» Турбін був направлений до МСЕК для 

встановлення йому групи інвалідності. У процесі огляду між лікарями 



виникли суперечності. Лікар-терапевт не погодився з думкою інших членів 

МСЕК для встановлення Турбіну ІІІ групи інвалідності. 

Якою галуззю права регулюються названі відносини? 

Назвіть нормативні акти, що регулюють порядок встановлення 

інвалідності. 

 

Задача 2 

У грудні 2009 р. чоловік Семенової трагічно загинув на полюванні під час 

відпустки. Семенова має сина Олександра 5-ти років та доньку, якій 

виповнився 1 рік. Семенова перебуває у відпустці по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку. 

Вкажіть суб'єкта права на пенсію в разі втрати годувальника. Розкрийте 

зміст правовідносин, що виникають у даному випадку. 

  

Задача 3 

У липні 5-річний син Усенко отримав важку травму, а через рік був 

визнаний дитиною-інвалідом. Усенко звільнилася з роботи для догляду за 

сином, який згідно з методичним висновком потребував постійного 

стороннього догляду. Усенко звернулася до органів соціального захисту із 

заявою про призначення їй відповідних допомог, а також до районного 

відділення Пенсійного фонду для призначення пенсії. 

Чи є син Усенко суб’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин? 

Які правовідносини і між ким виникли у цьому випадку? 

Що є об’єктом вказаних відносин? 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 



Змістовий модуль ІІ. Основні положення встановлення пенсій в 

Україні та їх правове регулювання 

Тема 5. Поняття та умови трудової пенсії солідарній системі 

1. Поняття, види та ознаки страхових пенсій.  

2. Поняття і соціально-правове значення пенсій за віком. Суб’єкти пенсій 

за віком. Класифікація пенсій за віком. 

3. Умови і специфіка пенсійного забезпечення окремих працівників за 

віком. 

4. Загальнообов’язкове пенсійне страхування, його принципи і суб’єкти. 

Особи, які мають право на трудову пенсію.  

5. Принципи функціонування солідарної, накопичувальної та 

недержавної системи пенсійного забезпечення.  

6. Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів. Пенсійний 

контракт та пенсійна схема. Пенсії в солідарній системі 

загальнообов’язкового пенсійного страхування: пенсії за віком; пенсії по 

інвалідності; пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 

7. Пенсійні виплати в накопичувальній системі зобов’язального 

державного пенсійного страхування.  

8. Пенсійні виплати в недержавній пенсійній системі. Пенсії за особливі 

заслуги перед Україною: поняття, суб’єкти та порядок призначення. 

9. Пенсії за віком при неповному стажі роботи. 

Питання для самоконтролю 

1. Загальнообов’язкове пенсійне страхування, його принципи і суб’єкти. 

2. Особи, які мають право на трудову пенсію. 

3. Назвіть принципи функціонування солідарної, накопичувальної та 

недержавної системи пенсійного забезпечення. 

4. Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів. Пенсійний контракт 

та пенсійна схема. 



5. Пенсійні виплати в накопичувальній системі зобов’язального державного 

пенсійного страхування. 

6. Пенсійні виплати в недержавній пенсійній системі. 

7. Пенсії за особливі заслуги перед Україною: поняття, суб’єкти та порядок 

призначення. 

8. Який, на вашу думку, оптимальний пенсійний вік необхідно встановити в 

законодавстві України? На які держави має орієнтуватися Україна у плані 

перейняття досвіду у цьому питанні? 

9. Як, на вашу думку, повинен реалізуватись принцип соціальної 

справедливості у пенсійному забезпеченні? 

10. Пенсії за віком при неповному стажі роботи. 

11. У чому специфіка пенсії багатодітній жінці-матері? 

12. Хто належить до суб’єктів, які мають право не пенсії незалежно від 

віку? 

13. Порядок підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки її часу 

призначення? 

Теми рефератів 

1. Специфіка пенсії багатодітної жінки-матері. 

2. Порядок підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки її часу 

призначення. 

Практичні завдання 

Задача 1 

З 1990 до 1999 року А. Шилов працював водієм ВАТ «Житомир-хліб», а з 

2000 до 2011 року – слюсарем на тому самому підприємстві. Працівник 

звернувся до директора підприємства про оформлення пенсійної справи, 

оскільки досяг 60-річного віку. 

Чи правомірне прохання А. Шилова? 



Які умови призначення пенсії за віком? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 2 

Б. Попов, маючи трудового стажу 11 років, був звільнений з роботи у зв’язку 

зі скороченням чисельності працівників. 

Чи має такий працівник право на пенсію за віком, якщо на момент звернення 

він досяг 57 років?  

 

Задача 3 

Г. Соколова є постраждалою від наслідків Чорнобильської катастрофи 2 

категорії, стаж роботи – 15 років, вік – 50 років. 

Чи має дана особа право на пенсію за віком на пільгових умовах? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 6. Правове забезпечення пенсії за вислугу років 

1. Поняття і підстави призначення пенсії за вислугу років. Суб’єкти 

пенсій за вислугу років.  

2. Специфіка правового забезпечення окремих громадян пенсіями за 

вислугу років. 

3. Умови, за яких виникає право на пенсію за вислугу років. 

4. Особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти і 

охорони здоров’я.  

5. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького та 

рядового складу органів внутрішніх справ.  



6. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам 

прокуратури та митних органів, науковим працівникам, журналістам.  

7. Пенсії за вислугу років працівникам авіації та льотно-випробувального 

складу.  

8. Пенсії за вислугу років іншим категоріям спеціалістів окремих галузей 

економіки України.  

9. Пенсії науково-педагогічних працівників, які не мають наукового 

ступеня або вченого звання. 

10. Природа пенсії за вислугу років. 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть умови, за яких виникає право на пенсію за вислугу років. 

2. Які особливості призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти і 

охорони здоров'я? 

3. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам 

прокуратури та митних органів, науковим працівникам, журналістам. 

4. Пенсії за вислугу років працівникам авіації та льотно-випробувального 

складу. 

5. Пенсії за вислугу років іншим категоріям спеціалістів окремих галузей 

економіки України. 

6. Визначте природу пенсії за вислугу років: чи є вона страховою або 

державною пенсією? У чому її особливість? Чи є необхідність збереження 

такого виду пенсії у процесі реформування державної пенсійної реформи? 

7. Чи мають право на призначення наукової пенсії науково-педагогічні 

працівники, які не мають наукового ступеня або вченого звання? 

Теми рефератів 

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ.  



2. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям, працівникам 

прокуратури та митних органів, науковим працівникам, журналістам.  

 

Практичні завдання 

Задача 1 

Матрос по вилову риби плавскладу судна, що належало підприємству рибної 

промисловості, у 45 років звернувся за призначенням пенсії за вислугу років. 

Чи буде йому призначена така пенсія? Якщо буде, то за яких умов? 

 

Задача 2 

Вчителька школи Данилова звернулася за призначенням пенсії за вислугу 

років, мотивуючи тим, що має необхідний стаж роботи у школі, але при 

цьому вона має намір продовжити роботу на посаді вчителя. 

Яка умова призначення пенсії за вислугу років працівникам освіти? 

 

Задача 3 

Заступник прокурора має 24 роки вислуги. 

У якому розмірі йому буде призначена пенсія за вислугу років у відсотках? 

Яка умова призначення пенсії за вислугу років працівникам прокуратури? 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 7. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника 

1. Поняття, види та умови призначення пенсії по інвалідності в 

солідарній системі.  



2. Особливості пенсійного забезпечення по інвалідності окремих 

категорій громадян (військовослужбовцям, працівникам органів внутрішніх 

справ, інвалідам війни, потерпілим від аварії на ЧАЕС і т. д.).  

3. Поняття та призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 

4. Соціальні ризики: поняття, основні ознаки та їх класифікація. 

5. Особливість призначення та виплата пенсій по інвалідності внаслідок 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. 

6. Органи, що мають повноваження визначати ступінь втрати 

працездатності й встановлювати групи інвалідності. 

7. Пенсії, які виплачуються інвалідам війни, їх мінімальний розмір 

відповідно до групи інвалідності.  

8. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності.  

9. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні 

працездатності.  

Питання для самоконтролю 

1. Соціальні ризики: поняття, основні ознаки та їх класифікація. 

2. Поняття, види і значення пенсій по інвалідності. 

3. У чому полягає особливість призначення та виплата пенсій по 

інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання? 

4. Які органи мають повноваження визначати ступінь втрати 

працездатності і встановлювати групи інвалідності? 

5. Які пенсії виплачуються інвалідам війни, який мінімальний розмір їм 

встановлюється відповідно до групи інвалідності? Якими нормами 

законодавства слід керуватися? 

6. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності. 

7. Строк виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні 

працездатності. 



8. Умови, за яких призначається пенсія по інвалідності 

військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органам 

внутрішніх справ. 

9. В яких розмірах призначається пенсія по інвалідності? 

10. Суб’єкти пенсій при втраті годувальника. 

11. В яких розмірах призначається пенсія в разі втрати годувальника? 

12. На який період призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника. 

13. За яким Законом призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника, 

який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання? 

Теми рефератів 

1. Умови, за яких призначається пенсія по інвалідності 

військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органам 

внутрішніх справ.  

2. Суб’єкти пенсій при втраті годувальника. 

3. Розміри пенсії в разі втрати годувальника. 

Практичні завдання 

Задача 1 

Майор державної прикордонної служби Лахно, повертаючись до місця 

проходження служби із чергового службового відрядження, отримав травми 

внаслідок автомобільної катастрофи. Невдовзі йому встановили І групу 

інвалідності. Лахно вимушений був піти на пенсію. Як наслідок, у 2008 році 

йому була призначена пенсія. 

1. Яку пенсію має право одержувати майор Лахно, і якими нормами 

законодавства керувалися органи, що призначили цю пенсію? 

2. За якими умовами призначалася йому пенсія? 



3. У якому розмірі у відсотках призначена йому пенсія і яких вимог при 

цьому дотримувалися органи, що призначають пенсію? 

 

Задача 2 

Студент Яценко М. навчався на IV курсі. Його вік – 23 роки. Відпочиваючи 

у Карпатах, у період канікул, Яценко зламав ногу і потрапив до лікарні. По 

закінченні лікування Яценко МСЕК був визнаний інвалідом ІІІ групи. Які 

умови призначення пенсії по інвалідності для студентів? Чи має право не 

пенсію по інвалідності Яценко? Як йому буде визначатися розмір пенсії? 

 

Задача 3 

Громадянка Носик із Житомирської області звернулася в Пенсійний фонд 

України із проханням надати їй роз’яснення, чому їй відмовили у виплаті 

пенсії померлого чоловіка. Носик знаходилася на утриманні померлого 

чоловіка, хоча має власну пенсію. 

У 2002 році чоловік поїхав до Мурманська і пропав безвісти, а в 2005 році 

надійшло свідоцтво про його смерть. Пенсію його з 2002 року вона не 

отримувала. Коли звернулася за нею, їй відмовили. Чому так сталося? Дайте 

розгорнуту письмову відповідь із посиланням на чинне законодавство. 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 8. Призначення та виплата пенсій 

1. Порядок звернення за призначенням (перерахунком) пенсії. Порядок та 

строки призначення пенсій. Індексація та перерахунок пенсії. 

2. Документи, що необхідні для призначення пенсії за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років.  



3. Документи, що необхідні при призначенні до пенсій надбавок, 

допомог, додаткової пенсії, компенсації та підвищень. 

4. Приймання, оформлення і строки розгляду документів про 

призначення пенсій. Строки призначення і перерахунку пенсій. 

5. Порядок виплати пенсій. Виплата пенсій за минулий час.  

6. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера.  

7. Виплата пенсії у разі виїзду пенсіонера за кордон.  

8. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. 

Питання для самоконтролю 

1. Які документи необхідні для призначення пенсії за віком, по 

інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років? 

2. Які документи необхідні при призначенні до пенсій надбавок, допомог, 

додаткової пенсії, компенсації та підвищень? 

3. Приймання, оформлення і строки розгляду документів про призначення 

пенсій. 

4. Строки призначення і перерахунку пенсій. 

5. Виплата пенсій за минулий час. 

6. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю пенсіонера. 

7. Виплата пенсії у разі виїзду пенсіонера за кордон. 

8. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. 

Практичні завдання 

Задача 1 

У. Сілін звернувся з позовом до Пенсійного фонду України з приводу 

відшкодування шкоди у зв’язку із неправильним нарахуванням та 

виплатою пенсії. 



Чи правомірним є такий позов? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 2 

М. Марков звернувся до територіального органу Пенсійного фонду з 

приводу призначення пенсії по інвалідності. У заяві він визначив, що 

отримав інвалідність у зв’язку із загальним захворюванням, має три роки 

страхового стажу та досяг 25 років. 

Яке рішення має прийняти уповноважений орган? 

Відповідь обґрунтуйте. 

 

Задача 3 

У. Котов уклав договір з недержавним пенсійний фондом «Пенсійний 

захист». В одному із пунктів даного договору було передбачено, що У. 

Котов має право на отримання пенсійних виплат по досягненню 65 років. 

Чи правомірною є така умова? 

Відповідь обґрунтуйте. 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Змістовий модуль ІІІ. Основні положення про соціальну допомогу в 

Україні 
 

Тема 9. Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам 

1. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог.  

2. Система державних допомог: її загальна характеристика.  



3. Соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію. Допомоги 

малозабезпеченим сім’ям.  

4. Державні допомоги сім’ям з дітьми: допомога в разі вагітності та 

пологів; одноразова допомога в разі народження дитини; допомога для 

догляду за дитиною; допомога на дітей, на дітей, які перебувають під опікою 

або пік лікуванням; допомога одиноким матерям.  

5. Допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.  

6. Державна допомога на поховання.  

7. Допомога особам, яким виповнилося 100 і більше років: правове 

регулювання, порядок та умови надання.  

8. Порядок призначення і виплата державних соціальних допомог. 

Підстави відмови у призначенні державних соціальних допомог. 

9. Субсидії та житлово-комунальні послуги. Порядок та умови 

призначення субсидій на житлово-комунальні послуги. 

Питання  для самоконтролю 

1. Допомога особам, яким виповнилося 100 і більше років: правове 

регулювання, порядок та умови надання. 

2. Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. 

3. Державні допомоги сім'ям з дітьми: допомога в разі вагітності та пологів; 

одноразова допомога в разі народження дитини; домога для догляду за 

дитиною; допомога на дітей, на дітей, які перебувають під опікою або 

луванням; допомога одиноким матерям. 

4. Назвіть ознаки, за якими державні соціальні допомоги відрізняються від 

страхових. 

5. Який порядок та умови призначення субсидій на житлово-комунальні 

послуги? 

6. Як обчислюється сукупний дохід сім’ї для одержання соціальної 

допомоги? 



7. Назвіть підстави відмови у призначенні державних соціальних допомог? 

8. Який державний соціальний стандарт виступає критерієм для визначення 

розміру соціальних допомог? 

Теми рефератів 

1. Система державних допомог: її загальна характеристика.  

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

малозабезпеченим сім’ям.  

Практичні завдання 

Задача 1 

Руднєва Л., мати інваліда з дитинства Руднєва Г. 2000 р. н., цікавиться, чи 

має Руднєв Г. право на державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства. 

Якщо так, то вкажіть її розмір. Який порядок звернення за призначенням 

державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства? 

Дайте обґрунтовану відповідь. 

  

Задача 2 

Управління праці і соціального захисту міста Жашкова відмовило у 

призначенні допомоги на дитину як одинокій матері на тій підставі, що 

вона не перебувала і не перебуває у зареєстрованому шлюбі з особою, від 

якої має дитину, веде спільне господарство, разом проживає і виховує 

дитину. 

Чи правомірне рішення державного органу і чи змінилося б його рішення 

при реєстрації жінкою шлюбу з особою, від якої має дитину? 

Література [7; 9 ;13; 14] 

 



Тема 10. Допомоги та інші соціальні послуги з соціального 

страхування 

1. Поняття і види страхових допомог, їх правові ознаки. Система 

страхових допомог в Україні: її характеристика. 

2. Особливості допомоги при нещасних випадках та професійних 

захворюваннях, пов’язаних з виробничою діяльністю.  

3. Допомоги у зв’язку з безробіттям.  

4. Допомоги, зумовлені народженням дитини. 

5. Порядок призначення і виплати страхових допомог. 

6. Поняття і види послуг по соцстрахуванню. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття і види страхових допомог, їх правові ознаки. 

2. В яких випадках і за рахунок яких джерел виплачується допомога в разі 

тимчасової непрацездатності? 

3. В яких випадках допомога в разі тимчасової непрацездатності не 

виплачується? 

4. Допомоги у зв’язку з безробіттям. 

5. Чи впливає на розмір допомог у разі безробіття термін реєстрації особи? 

Який порядок такої реєстрації? 

6. Допомоги, зумовлені народженням дитини. 

7. Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком і професійним 

захворюванням. 

8. Страхова допомога на поховання. 

9. Порядок призначення і виплата допомог. 

Теми рефератів 

1. Соціальні послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних 

страхових фондів, правове регулювання, порядок та умови надання. 



2. Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком і професійним 

захворюванням. Страхова допомога на поховання.  

Література [7; 9 ;13; 14] 

 

Тема 11. Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального 

забезпечення 

1. Поняття гарантій і пільг по соціальному забезпеченню. Система пільг 

за законодавством України про соціальне забезпечення.  

2. Види і порядок надання соціальних пільг ветеранам війни і праці, 

військової служби та органів внутрішніх справ. 

3. Соціальні послуги та соціальне обслуговування: їх характеристика. 

4. Форми і засоби захисту громадян у сфері соціального забезпечення. 

Джерела фінансування соціальних пільг.  

5. Етапи реформування державної системи соціальних пільг в Україні. 

6. Обмеження щодо надання соціальних пільг. Форми та види 

соціального обслуговування.  

7. Соціальне обслуговування громадян похилого віку та одиноких 

непрацездатних громадян. 

8. Принцип адресності надання соціальних послуг.  

Питання для самоконтролю 

1. Система пільг в Україні: характеристика їх видів за окремими 

законодавчими актами, категоріями осіб. 

2. Назвіть джерела фінансування соціальних пільг. 

3. Назвіть етапи реформування державної системи соціальних пільг в 

Україні. 

4. Чи є в законодавстві обмеження щодо надання соціальних пільг? 

5. Форми та види соціального обслуговування. 



6. Соціальне обслуговування громадян похилого віку та одиноких 

непрацездатних громадян. 

7. У чому проявляється принцип адресності надання соціальних послуг? 

8. Які соціальні послуги є платними? 

9. Які соціальні ризики є підставою для надання соціальних послуг? 

10. Санаторно-курортне лікування громадян: правове регулювання, 

порядок та умови здійснення. 

11. Соціальне обслуговування дітей. 

12. Назвіть види медичних послуг, які надаються згідно із законодавством 

України? 

Теми рефератів 

1. Платні соціальні послуги. 

2. Санаторно-курортне лікування громадян: правове регулювання, 

порядок та умови здійснення.  

3. Соціальне обслуговування дітей.  

4. Види медичних послуг, які надаються згідно із законодавством 

України. 

Література [7; 9 ;13; 14] 
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