
 2 

 

ПрАТ «ВНЗ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ 
ПЕРСОНАЛОМ» 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
 

 

«ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 
 

(для бакалаврів) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 2018 
 



 3 

Підготовлено доцентом кафедри господарського, трудового права та цивільно-

правових дисциплін  Куртаковою Г.О. 

 

Затверджено на засіданні кафедри господарського  та трудового права 

(протокол № 7 від 26.02.18) 

 

 

Схвалено Вченою радою Навчально – наукового Інституту права ( протокол 
№ 2 від 28.02.2018 р.) 

 
 

 
 

 

 

Куртакова Г.О. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи 

студентів з дисципліни “Право соціального забезпечення ” (для бакалаврів). — К.: 

МАУП, 2018. —  с. 15 

 

 

Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів 

містять пояснювальну  записку, тематичний план дисципліни,  зміст самостійної 

роботи, а також  список літератури. 

 

 

 

ПрАТ «ВНЗ» МАУП, 2018© 

 

 

 
 



 4 

 
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 
           

Право соціального забезпечення є невід’ємною складовою системи 

національного права України, призначеною для регулюванням пенсійного 

забезпечення громадян, забезпечення їх соціальними допомогами, 

компенсаційними  та страховими виплатами, а також регулювання соціального 

обслуговування в різних його видах. 

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 

навчальних занять. 

Мета СРС — сприяти засвоєнню в повному обсязі навчальної 

програми та формуванню самостійності як особистісної риси та важливої 

професійної якості, сутність якої полягає в умінні систематизувати, планувати та 

контролювати власну діяльність. СРС забезпечує 

підготовку студентів до поточних аудиторних занять. 

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 “Право соціального забезпечння” визначається 

навчальною програмою, а також різними методичними матеріалами. 
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Тематичний план 
дисципліни 

«Право соціального забезпечення» 
 

№ Назва змістового модулю і теми 
 

1. Змістовий модуль І. Загальна частина 

Тема 1.Поняття, предмет, метод, система, джерела права 

соціального забезпечення. 

2. Тема 2. Основні принципи права соціального забезпечення. 

3. Змістовий модуль ІІ. Особлива частина 

Тема 3. Трудовий стаж та його види, обчислення та підтвердження 

його. 

4. Тема 4.Пенсійне забезпечення: за віком, по інвалідності, у зв’язку з 

втратою годувальника, за вислугою років, соціальна пенсія. 

5. Тема 5. Обчислення пенсій. Звернення за пенсією її призначення та 

перерахунок. Виплата пенсій. 

6. Тема 6. Соціальні допомоги: у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 

по безробіттю , у зв’язку з материнством, батьківством і дитинством, 

інші соціальні допомоги. Компенсаційні виплати. 

7. Тема 7. Державна соціальна допомога. 

8. Тема 8. Соціальне обслуговування і пільги в системі соціального 

забезпечення. 

Разом годин  180 
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ЗМІСТ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

“ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧННЯ” 
 

Змістовий модуль І. Загальна частина 
 
Тема 1. Поняття, предмет, метод, система, джерела права соціального 
забезпечення. 

Поняття соціального забезпечення, соціального страхування та соціального 

захисту населення. Функції соціального забезпечення: економічна, демографічна, 

реабілітаційна.  

     Право людини на соціальне забезпечення та роль держави в його реалізації. 

Формування системи соціального забезпечення . організаційно-правові форми 

здійснення конституційного права на соціальне забезпечення. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види. Державна 

соціальна допомога як форма соціального забезпечення малозабезпечених 

громадян. Поняття права соціального забезпечення як галузі права. Особливості 

методу права соціального забезпечення: співвідношення імперативного та 

диспозитивного способів встановлення прав та обов’язків суб’єктів соціально-

забезпечувальних відносин; свобода вибору громадянами конкретних  видів 

соціального забезпечення; співвідношення централізованого та локального 

правового регулювання соціально-забезпечувальних відносин; єдність принципів у 

регулюванні соціально-забезпечувальних відносин і диференціація останніх 

залежно від умов і рівня соціального забезпечення. Право соціального забезпечення 

як самостійна наукова дисципліна: її предмет, метод, система. 

   Поняття, особливості джерел права соціального забезпечення, форми їх 

вираження та класифікація. Загальна характеристика основних джерел права 

соціального забезпечення. Конституція України – основа розвитку права 

соціального забезпечення. Закони України, постави Верховної Ради України, укази 

Президента; постанови Кабінету Міністрів; нормативно-правові акти інших 

центральних органів виконавчої влади (Міністерства фінансів, Пенсійного фонду) 
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та Національного банку України, роз’яснення Міністерства праці та соціальної 

політики. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття соціального забезпечення, соціального страхування та соціального 

захисту населення.  

2.Функції соціального забезпечення: економічна, демографічна, реабілітаційна.  

3.Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його види.  

4.Державна соціальна допомога як форма соціального забезпечення 

малозабезпечених громадян. Поняття права соціального забезпечення як галузі 

права. 

Теми рефератів 
1.Особливості методу права соціального забезпечення: співвідношення 

імперативного та диспозитивного способів встановлення прав та обов’язків 

суб’єктів соціально-забезпечувальних відносин  

2.   Поняття, особливості джерел права соціального забезпечення, форми їх 

вираження та класифікація. 

Література[1,2,4, 12] 
 
 Тема 2. Основні принципи права соціального забезпечення. 

Зміст принципів права соціального забезпечення України: 1) загальність 

соціального забезпечення; 2) надання соціального забезпечення як працівникові, 

колишньому працівникові, їхнім сім’ям і кожному як члену суспільства без будь-

якого зв’язку з трудовою діяльністю; 3) встановлення рівня соціального 

забезпечення, що гарантує гідне життя людині; 4) різноманіття підстав і видів 

соціального забезпечення; 5) диференціація (відмінність) умов і норм забезпечення 

залежна від соціально значимих обставин; 6) участь громадських об’єднань, що 

представляють інтереси громадян, у розробці, прийнятті та здійснені рішень з 

питань соціального забезпечення і захисту їхніх прав. 

Питання для самоконтролю 

1. Поняття та зміст принципів права соціального забезпечення 

2. Характеристика основних видів принципів соціального забезпечення 
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Література  [1-5, 11,12] 
 

Змістовий модуль ІІ. Особлива частина 

 

Тема 3. Трудовий стаж та його види, обчислення та підтвердження його. 

 

        Поняття трудового стажу, його значення й класифікація. Загальний 

трудовий стаж, його значення у сфері соціального забезпечення. Трудова 

діяльність, враховується під час визначення загального трудового стажу.  

  Спеціальний трудовий стаж, його зміст і підвиди. Вислуга років як особливий 

вид спеціального трудового стажу. Страховий трудовий стаж, його значення. 

Основні правила обчислення безперервного трудового стажу.  

Обчислення трудового стажу. Обчислення трудового стажу за загальним 

правилами. Випадки обчислення трудового стажу у пільговому порядку. Порядок 

обчислення сезонної роботи та деякої іншої роботи, яка не може виконуватись 

упродовж календарного року. 

       Підтвердження трудового стажу. Докази трудового стажу. Документи, що 

можуть слугувати доказом трудового стажу, та їх зміст. Умови, за яких  

допускається підтвердження трудового стажу в порядку показань свідків. 

Питання для самоконтролю 

  1.Спеціальний трудовий стаж, його зміст і підвиди. Вислуга років як 

особливий вид спеціального трудового стажу. 

2. Страховий трудовий стаж, його значення. 

3. Основні правила обчислення безперервного трудового стажу.  

4. Обчислення трудового стажу за загальним правилами. Випадки обчислення 

трудового стажу у пільговому порядку. 

Теми рефератів 

1.Документи, що можуть слугувати доказом трудового стажу, та їх зміст. 

2.Умови, за яких  допускається підтвердження трудового стажу в порядку 

показань свідків. 
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Література [1-5;11;12] 

 

Тема 4. Пенсійне забезпечення: за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою 

годувальника, за вислугою років, соціальна пенсія. 

      Поняття пенсій та їх класифікація. Відмінність пенсійних виплат від інших 

виплат громадянам. Критерії, що визначають класифікацію  пенсій. Право вибору 

пенсії. 

     Пенсійне забезпечення в системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. 

      Поняття пенсій за віком, її відмінність від інших виплат у систем 

соціального забезпечення. Пенсія за віком на загальних підставах. Пенсія за віком 

на пільгових підставах. Види робіт, що дають право на пільги жінкам у пенсійному 

забезпеченні. Правила підсумовування стажу роботи з різними умовами праці, що 

дають право на пільги у пенсійному забезпеченні. 

      Пенсії за віком у зв’язку з особливими умовами праці. Дострокова пенсія за 

віком і пенсія за віком у разі неповного загального трудового стажу. Розмір пенсії 

за віком. Надбавки до пенсії. 

      Поняття пенсії за інвалідністю. Інвалідність, її групи, причини, час 

настання та їх юридичне значення. Порядок організації та проведення експертизи 

втрати працездатності. Пенсія за інвалідністю на загальних підставах, 

передбачених для військовослужбовців. Розмір пенсії за інвалідністю. Надбавки до 

пенсії. 

     Поняття пенсій у зв’язку з втратою годувальника. Умови призначення 

пенсій їх диференціація залежно від причини смерті годувальника. Члени сім’ї, які 

мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Умови призначення 

пенсії у зв’язку з втратою годувальника, які стосуються членів сім’ї. Утриманство 

як одна з умов, необхідних для встановлення пенсії в разі втрати годувальника. 
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    Пенсія у зв’язку з втратою годувальника на загальних підставах. Пенсія у 

зв’язку з втратою годувальника на підставах, передбачених для сімей 

військовослужбовців. 

  Розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника . надбавки до пенсії. 

       Поняття пенсій за вислугу років. Ознаки, відрізняють її від пенсій за віком. 

Категорії громадян, які мають право на пенсію за вислугу років, умови її 

призначення. Розмір пенсії за вислугу років. Надбавки до пенсії. 

      Поняття соціальної пенсії, підстави для її надання. Відмінність соціальної 

пенсії від інших пенсій. Громадяни, які мають право на соціальну пенсію.  

Розміри соціальних пенсій. Підстави для диференціації розміру соціальної 

пенсії. 

Питання для самоконтролю 

   1.Поняття пенсій та їх класифікація.  

2.Відмінність пенсійних виплат від інших виплат громадянам. 

3. Критерії, що визначають класифікацію  пенсій. Право вибору пенсії. 

 4.   Пенсійне забезпечення в системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Недержавне пенсійне забезпечення. 

  5.  Поняття пенсій за віком, її відмінність від інших виплат у систем соціального 

забезпечення. 

6. Пенсія за віком на загальних підставах.  

7.Пенсія за віком на пільгових підставах.  

Теми рефератів 

1.Поняття соціальної пенсії, підстави для її надання.  

2.Відмінність соціальної пенсії від інших пенсій. 

Література [1-5,11,12] 

 

Тема 5. Обчислення пенсій. Звернення за пенсією її призначення та 

перерахунок. Виплата пенсій. 

 Правила обчислення надбавок до пенсій та її підвищення. Методи обчислення 

пенсій. Компенсаційні виплати й визначення загальної суми пенсій. Перерахунок 
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раніше призначеної пенсії. Порядок і розмір підвищення пенсії. Адаптація 

пенсійних виплат. 

    Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення. Звернення за пенсією, 

документи, необхідні для її призначення. Призначення пенсії. Терміни, упродовж 

яких призначається та перераховується пенсія. 

   Загальні правила виплати державної пенсії. Виплата пенсій працюючим 

пенсіонерам. Утримання з пенсії. Випадки та правила утримання. 

Питання для самоконтролю 

1.. Перерахунок раніше призначеної пенсії.  

2.Порядок і розмір підвищення пенсії.  

3.Адаптація пенсійних виплат. 

4. Компенсаційні виплати й визначення загальної суми пенсій. 
 

Теми рефератів 

1. Органи, що здійснюють пенсійне забезпечення.  

2. Звернення за пенсією, документи, необхідні для її призначення. Призначення 

пенсії. 

 

Література [1-5, 11, 12] 

Тема 6.  Соціальні допомоги: у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, по 

безробіттю , у зв’язку з материнством, батьківством і дитинством, інші 

соціальні допомоги. Компенсаційні виплати.  

Поняття, види та загальна характеристика допомоги  із соціального 

забезпечення. Відмінність соціальних допомоги від інших виплат у системі 

соціального забезпечення. 

 Класифікація допомоги і методи визначення їх розмірів. Терміни для 

звернення за допомогами. 

   Категорії громадян, які мають право на допомогу у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю. 
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Підстави для виплати такої допомоги. Розміри допомоги у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю. Заробіток, з якого обчислюється  допомога, і 

визначення загальної суми допомоги. Документи, що засвідчують тимчасову 

непрацездатність, і відповідальність за правильну виплату допомоги у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю. 

  Категорії громадян, які мають право на допомогу в разі безробіття. Терміни 

виплати допомоги в разі безробіття, її розміри та порядок обчислення. 

 Материнство, батьківство, дитинство й система соціального забезпечення. 

Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами. Порядок обчислення заробітку, на 

підставі якого визначаються розмір допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами. 

 Одноразова допомога в разі народження дитини, її розмір, порядок 

призначення й виплати. 

 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Особи, 

які мають право на одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення 

трирічного віку. Розмір цієї допомоги. 

   Допомога на дітей,, які перебувають під опікою чи піклуванням. Допомоги 

малозабезпеченим сім’ям з дітьми. Інші види допомоги сім’ям з дітьми. 

  Щомісячні допомоги дружинам військовослужбовців, які проходять війську 

службу за контрактом. Одноразова допомога й щомісячні грошові компенсації в 

разі виникнення поствакційних ускладнень. Одноразова допомога в разі зараження 

вірусом імунодефіциту людини. Одноразова допомога вимушеним переселенцям. 

Одноразова допомога біженцям. Одноразова та щорічна допомоги громадянам, які 

проходили військову службу, під час звільнення з військової служби. Одноразова 

грошова допомога громадянам, які залучаються до боротьби з тероризмом. 

Одноразова допомога для дітей-сиріт. Допомога на прохання. 

 Поняття й види компенсаційних виплат. Щомісячні компенсаційні виплати за 

час академічної відпустки, відпустки по догляду за дитиною до трьох років і 

дружинам осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ. 

Щомісячні компенсаційні виплати непрацюючим працездатним громадянам, які 

здійснюють догляд. 
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 Компенсаційні виплати працівникам, які перебувають у вимушеній відпустці 

без збереження заробітку, та учнями на харчування. 

Питання для самоконтролю 

1.Підстави для виплати такої допомоги.  

2.Розміри допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.  

3.Заробіток, з якого обчислюється  допомога, і визначення загальної суми 

допомоги.  

4.Документи, що засвідчують тимчасову непрацездатність, і відповідальність за 

правильну виплату допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 

5.Категорії громадян, які мають право на допомогу в разі безробіття.  

6.Терміни виплати допомоги в разі безробіття, її розміри та порядок обчислення. 

7.Материнство, батьківство, дитинство й система соціального забезпечення. 

Теми рефератів 

1.Одноразова допомога в разі зараження вірусом імунодефіциту людини. 

2.Одноразова допомога вимушеним переселенцям 

3.. Одноразова допомога біженцям. Одноразова та щорічна допомоги громадянам, 

які проходили військову службу, під час звільнення з військової служби. 

Література [1-5, 11, 12] 

 

Тема 7. Державна соціальна допомога. 

Державна соціальна допомога у зв’язку з бідністю. Види (форми) державної 

соціальної допомоги. Порядок (процедура) надання державної соціальної допомоги. 

 Введення обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві й професійних захворювань. Поняття нещасного випадку на 

виробництві й професійного захворювання. Категорії громадян, які підлягають 

обов’язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

Основні види забезпечення з обов’язкового соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань. Призначення, 

виплата й адаптація страхового забезпечення. 
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Медична допомога в системі охорони здоров’я громадян та її види. Санітарно-

курортне лікування. Порядок направлення громадян на санітарно-курортне 

лікування. 

 Правила забезпечення населення лікарськими засобами. Безкоштовна 

лікарська допомога. Лікарська допомога зі знижкою. 

Питання для самоконтролю 

1.Поняття нещасного випадку на виробництві й професійного захворювання. 

2.Категорії громадян, які підлягають обов’язковому соціальному страхуванню від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. 

3.Основні види забезпечення з обов’язкового соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань 

Теми рефератів 

1.Призначення, виплата й адаптація страхового забезпечення. 

2.Медична допомога в системі охорони здоров’я громадян та її види. 

 

Література [1,3, 4,5, 11, 12] 

 

Тема 8. Соціальне обслуговування і пільги в системі соціального 

забезпечення.. 

Поняття соціального обслуговування. Реабілітація, освіта й забезпечення 

зайнятості інвалідів. Протезно-ортопедична допомога й забезпечення інвалідів 

транспортними засобами. Соціальне обслуговування вдома та в стаціонарних 

установах. Соціальне обслуговування дітей. Види й правила оплати їх соціального 

обслуговування  в різних установах для дітей. Поняття прийомної сім’ї та порядок 

її матеріального забезпечення. Порядок оплати соціального обслуговування. 

Категорії громадян, яким надається безплатне соціальне обслуговування. 

Поняття соціальних пільг, їх відмінність від соціального обслуговування. 

Диференціація соціальних пільг, їх види. Основні категорії громадян, які 

користуються соціальними пільгами. 

Питання для самоконтролю 
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1.Соціальне обслуговування вдома та в стаціонарних установах. 

2. Соціальне обслуговування дітей.  

3.Види й правила оплати їх соціального обслуговування  в різних установах 

для дітей.  

4.Поняття прийомної сім’ї та порядок її матеріального забезпечення.  

5.Порядок оплати соціального обслуговування.  

6.Категорії громадян, яким надається безплатне соціальне обслуговування. 

 

Теми рефератів 

1.Поняття соціальних пільг, їх відмінність від соціального обслуговування. 

2.Диференціація соціальних пільг, їх види.  

3.Основні категорії громадян, які користуються соціальними пільгами. 

 

 

Література [1,3, 4,5, 11, 12] 
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