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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

Право соціального забезпечення в Україні 

 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни:   вибіркова   

Форма навчання:   денна/заочна  

Освітній ступінь:   бакалавр        

Галузь знань:   08 Право     

Спеціальність:   081 Право 

Освітня програма:             Право 

Рік навчання:   3,4  

Семестр:    5-8 

Кількість кредитів (годин):  4 (денна:120 год.: 26 - лекції; 22 - семінарські; 72 - 

самостійна робота);(заочна: (120 год.: 6- лекції; 6 - семінарські; 108 - самостійна робота) 

Мова викладання:   українська    

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Анастасія Сергіївна         

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат юридичних наук 

Кафедра: кафедра української і всесвітньої історії та культури  

Робочий e-mail: Metilnasty1@gmail.com   

Години консультацій на кафедрі: вівторок, 16.10-17.30  

 

3. Опис та мета дисципліни  

Предметом є право соціального забезпечення у всіх своїх виявах: як галузь права, 

як система законодавства та як наука.  

Метою вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення в Україні» є 

формування у студентів певного рівня знань з правових та організаційних питань 

соціального забезпечення, а саме: поняття соціального забезпечення, органи, які 

здійснюють соціальне забезпечення, правовідносини у сфері соціального забезпечення, 

поняття та умови трудової пенсії та пенсії по інвалідності у зв’язку із втратою 

годувальника, правове забезпечення пенсії за вислугою років, державні соціальні 

допомоги непрацездатним громадянам, формування фондів, відносини з приводу надання 

соціальних пільг чи соціального обслуговування.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Право соціального 

забезпечення в Україні» є:  

 дисципліни є вивчення студентами основних категорій, принципів та інститутів 

права соціального забезпечення; 

  напрямків правового регулювання відносин у сфері соціального захисту;  

 ознайомлення із системою чинного законодавства про соціальне забезпечення та 

набуття навичок роботи з нормативними актами;  

 з’ясування підстав та умов виникнення, зміни та припинення 
соціальнозабезпечувальних правовідносин;  
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 вміння вирішувати практичні ситуації у сфері соціального забезпечення. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Теорія держави і права», 

«Конституційне право України», «Адміністративне право України».  

Міждисциплінарні зв’язки: «Трудове право України», «Цивільне право», 

«Конституційне право України». 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання діяльності органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування» передбачає формування та 

розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до 

освітньо-професійної програми: «Право» спеціальності 081 Право. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення в 

Україні» студент повинен набути такі результати навчання: 

Знання: 

-  знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; 

- здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і 

розуміння структури правничої професії та її ролі у суспільстві; 

-  знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового 

регулювання. 

Уміння: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 

його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

Комунікація : 

- цінування та повага різноманітності і мультикультурності; 

- повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх 

правової природи. 

Автономність та відповідальність: 

- здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми; 

-  здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти; 

- здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові 

позиції. 

5. Структура дисципліни 

Денна форма навчання: 

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

забезпечення 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Соціальне забезпечення: поняття, функції. 

2. Співвідношення понять «соціальний 

захист» і «соціальне забезпечення» та їх 

законодавче закріплення. 

3. Предмет права соціального забезпечення – 

комплекс спільних відносин, що існують у 

сфері соціального забезпечення.  

4. Соціально-забезпечувальні відносини – 

основа предмету права соціального 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 



забезпечення.  

5. Відносини, які покликані забезпечити 

існування соціально забезпечувальних 

відносин як складова предмету права 

соціального забезпечення. 

6. Спеціальна частина права соціального 

забезпечення.  

7. Система науки права соціального 

забезпечення та 

система курсу права соціального 

забезпечення. 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Соціально-страхові відносини як елемент 

предмету права соціального забезпечення. 

2. Процедурні відносини як елемент 

предмету права соціального забезпечення. 

3. Поняття та особливості методу права 

соціального забезпечення. 

4. Система права соціального забезпечення: 

поняття та загальна характеристика. 

5. Загальна частина права соціального 

забезпечення.  

. 
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тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 
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3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 
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5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 



України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 
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304 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти термінологічний словник «Право 

соціального забезпечення в Україні» ( не 

менше 40 термінів) 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

Робітнику В., віком 62 роки, нарахована 

заробітна плата за вересень у розмірі А.; 

доплата за особливий характер роботи у 

розмірі Б, премія за високі досягнення у 

роботі у розмірі В та компенсаційних виплат 

у розмірі Г. 

Відповідний розмір виплат працівнику, 

запропонованих у задачі букв кожен студент 

обирає самостійно. Обчисліть розмір внесків 

з його заробітної плати на різні види 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 
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Тема 2. Джерела та принципи права соціального забезпечення. 

Державні органи у сфері соціального забезпечення 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття, зміст, особливості джерел права 

соціального забезпечення та їх класифікація. 

2. Історія національного законодавства про 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 



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. 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 
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р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

Метіль А. Міжнародні стандарти та правове 

регулювання благодійної діяльності / А. 

Метіль // Благодійність у сучасному світі: 

витоки, проблеми, перспективи. Зб. наук. 

праць за матеріалами наук.-практ. 

конференції (6 грудня 2019 року). – Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2019. – С. 58-60 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Акти локального 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. 

4. Система органів та їх функції в сфері 

соціального забезпечення. 

5. Фонди соціального страхування та їх 

органи. 
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2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 



проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

За допомогою конспекту лекції (та 

додаткової літератури) скласти схематичне 

зображення наступних питань: 

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. 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

М. - найманий працівник Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Весна» 

отримала травму від дорожньо-транспортної 

пригоди. Відповідно до рішення місцевого 

суду особою, винною в дорожньо-

транспортній пригоді є П., який при 

керуванні транспортним засобом марки ВАЗ-

2121 не впорався з керуванням, що призвело 

до травмування пішохода М. На який вид 

соціального забезпечення має право М. і за 

рахунок чиїх коштів буде здійснюватись 

відповідна виплата? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 



Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

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. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: Виконати тестові 

завдання в «Google forms» по темі 

«Правовідносини у сфері соціального 

забезпечення» 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 



Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

Р.займається підприємницькогою діяльністю 

без створення юридичної особи.За несплату 

внесків на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування у зв"язку з 

тимчасовою непрацездатністю та витратами 

зумовленими народженням та похованням на 

неї було накладено штрафні санкції. 

1.Чи зобов"язана вона сплачувати страхові 

внески на даний вид загальнообов"язкового 

соціального страхування? 

2.чи матиме вона право на допомогу по 

вагітності і пологах і по догляду за дитиною 

якщо не сплачуватиме внески на даний вид 

страхування? 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

 

Тема 4. Соціальні ризики у праві соціального забезпечення. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття соціальних ризиків як підстави 

виникнення в особи права на соціальне 

забезпечення.  

2. Загальні ознаки та види соціальних 

ризиків. 

3. Страхові та не страхові ризики.  

4. Непрацездатність, види непрацездатності. 

Юридичні факти, що зумовлюють постійну 

працездатність.  

5. Загальний та спеціальний пенсійний вік.  

6. Тимчасова непрацездатність: поняття й 

порядок її підтвердження.  

7. Загальне захворювання як одна з причин 

інвалідності. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 



4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Втрата годувальника як підстава 

виникнення в особи (сім’ї) права на пенсію 

чи щомісячні страхові виплати. 

2. Безробіття як соціальний ризик.  

3. Поняття безробіття. 

4. Малозабезпеченість як соціальний ризик. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 



Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію ( не менше 10 слайдів) 

на одну із запропонованих тем:  

1. Поняття соціальних ризиків як підстави 

виникнення в особи права на соціальне 

забезпечення.  

2. Загальні ознаки та види соціальних 

ризиків. 

3. Страхові та не страхові ризики. 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

Пенсіонер П.(громадянин Російської 

Федерації)переїхав на постійне місце 

проживання до сина в Севастополь.він 

звернувся до районного відділення 

пенсійного фонду із заявою про призначення 

пенсії. 

1.чи мтаиме він право на отримання пенсії за 

віком на території України? 

2.якими актами це регулюється? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 
 

Тема 5. Організація загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування – основний вид соціального 

страхування в Україні.  

2. Його принципи, завдання, призначення. 

3. Суб’єкти: Застраховані особи. 

Страхувальники, Страховики. Страхові 

внески, їх призначення.  

4. Види загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

5. Трирівнева система пенсійного 

страхування. 
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6. Пенсійне страхування. 

7. Накопичувальна система 

загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування.  

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування.  

2. Застраховані особи. 

3. Пенсійний фонд та його правове 

становище.  

4. Недержавний пенсійний фонд. 

5. Страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням. 

6. Застраховані особи.  

7. Страхувальники. 
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України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

Практичні завдання: 

У Microsoft Word зробити кросворд, на тему 

«Організація загальнообов’язкового 

державного соціального страхування» ( обсяг 

питань -  не менше 10). 

Скласти ситуаційну задачу: 

Житлово-експлуатаційна контора №1 м. 

Полтава подала позов до громадянина 

Жаркого про виселення. Позивач зазначав, 

що наймачка жилого приміщення 

(комунальний житловий фонд) виїхала з 

Полтави для проживання у місті Київ, де 

мешкає її син, і протягом двох років 

квартирою користуються тимчасові жильці-

відповідачі по справі, тому відповідно до ст. 

98 ЖК України вони підлягають виселенню, 

але в добровільному порядку звільнити жиле 

приміщення відмовилися. 

Чи має право ЖЕК подати такий позов і як 

необхідно вирішити спір? 

Обґрунтуйте відповідь. 
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Тема 6. Правове забезпечення пенсій за вислугу років 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття і підстави призначення пенсії за 

вислугу років.  

2. Суб’єкти пенсій за вислугу років.  

3. Специфіка правового забезпечення окремих 

громадян пенсіями за вислугу років. 

4. Умови при яких виникає право на пенсію за 
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2. Актуальні проблеми регулювання відносин 



вислугу років. 

5. Особливості призначення пенсії за вислугу 

років працівникам освіти і охорони здоров’я.  

6. Пенсійне забезпечення військовослужбовців 

та осіб начальницького та рядового складу 

органів внутрішніх справ. 
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Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Зробити анотацію одної із запропонованих 

викладачем статей. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Отримавши травму під час виконання 

трудових обов’ язків біля 14-ої години в 

останній день робочого тижня (у п’ятницю), 

Тимощук повідомив про це начальника 

дільниці, на якій працював. Начальник 

дільниці зателефонував керівникові 

підприємства, але у приймальні йому 

повідомили, що керівник проводить нараду, 

яка закінчиться не раніше 17-ої години. 

Повернувшись із відрядження у вівторок, 

керівник підприємства, порадившись з 

інженером з техніки безпеки, затвердив склад 

комісії щодо розслідування нещасного 

випадку із Тимощуком, до якої увійшли 

заступник директора, головний інженер, 

також інженер з техніки безпеки та керівник 
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дільниці. Водночас про нещасний випадок 

було повідомлено профспілковому органу 

підприємства. 

Що зобов’язаний зробити роботодавець, 

отримавши повідомлення про нещасний 

випадок на виробництві? Протягом якого 

часу і в якому складі має бути сформована 

комісія з розслідування нещасного випадку? 

Які документи має скласти комісія? 
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Тема 7. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття, види і 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. 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Пенсії, які виплачуються інвалідам війни, 

їх мінімальний розмір у відповідності до 

групи інвалідності.  

2. Стаж роботи, який дає право на пенсію по 

інвалідності.  

3. Строк виплати пенсії при зміні групи 

інвалідності або відновленні працездатності.  

4. Умови, за яких призначається пенсія по 

інвалідності військовослужбовцям та особам 

начальницького і рядового складу органам 

внутрішніх справ. 
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значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Практичні завдання: 

Написати есе, на одну із запропонованих тем: 

1. Поняття, види і 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. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 



Скласти ситуаційну задачу: 

24 берез. 2016 р. до суду звернувся 

громадянин Лебідь з адміністративним 

позовом до виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань України в м. Стрий Львівської 

обл. (далі - Фонд) про визнання дій 

протиправними та зобов’язання вчинити 

певні дії. Свої вимоги він обґрунтував тим, 

що 4 жовт. 2013 р. на підставі повідомлення 

ДУ ―Інституту медицини праці НАМН 

України ‖ від 20 черв. 2015 р. про професійне 

захворювання (форма П-3) відносно нього 

складений акт розслідування причин 

виникнення хронічного професійного 

захворювання (форма П-4). 

Відповідно до повідомлення та акта позивачу 

встановлений діагноз: хронічна попереково-

крижова радикулопатія в стадії ремісії з 

помірним статико-динамічним порушенням 

та больовим компонентом, захворювання 

професійне, вперше. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 8. Призначення та виплата пенсій 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Порядок звернення за призначенням 

(перерахунком) пенсії.  

2. Порядок та строки призначення пенсій.  

3. Індексація та перерахунок пенсії. 

4. Документи, що необхідні для призначення 

пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з 

втратою годувальника, за вислугу років.  

5. Документи, що необхідні при призначенні 

до пенсій надбавок, допомог, додаткової 

пенсії, компенсації та підвищень. 

6. Приймання, оформлення і строки розгляду 

документів про призначення пенсій.  
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трудовим договором. В.В. Волинець 
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Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Строки призначення і перерахунку пенсій. 

2. Порядок виплати пенсій. 

3. Виплата пенсій за минулий час.  

4. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі 

смертю пенсіонера.  

5. Виплата пенсії у разі виїзду пенсіонера за 

кордон.  

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 
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міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 
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55–63. 
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трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: Написати доповідь ( не 

менше 5 сторінок) на тему «Призначення та 

виплата пенсій. Загальна характеристика» 

Скласти ситуаційну задачу: 

З метою визначення ступеня втрати 

працездатності внаслідок професійного 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 



захворювання позивач письмово звернувся 

до Фонду з метою отримання направлення 

для проходження МСЕК. Однак Фонд листом 

відмовив йому у наданні такого направлення, 

мотивуючи це тим, що Стрийським 

міськрайонним судом Львівської обл. 

розглядається справа про визнання 

недійсним акта розслідування причин 

виникнення хронічного професійного 

захворювання відносно нього. 

Чи законні дії Фонду? Який порядок 

розгляду Фондом справи про страхові 

виплати? Яким повинно бути рішення суду? 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 
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проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 
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України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 9. Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному 

страхуванню 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття і види страхових допомог, їх 

правові ознаки.  

2. Система страхових допомог в Україні: її 

характеристика.  

3. Особливості допомоги при нещасних 

випадках та професійних захворюваннях, 

пов’язаних з виробничою діяльністю. 

4. Допомоги у зв’язку з безробіттям.  

5. Допомоги, зумовлені народженням 

дитини. 

6. Порядок призначення і виплати страхових 

допомог. 

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 
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4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 



значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 
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Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття і види послуг по соцстрахуванню. 

2. Соціальні послуги, що надаються за 

рахунок коштів соціальних страхових 

фондів, правове регулювання, порядок та 

умови надання.  

3. Страхові виплати у зв’язку з нещасним 

випадком і професійним захворюванням. 

4. Страхова допомога на поховання. 

 

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 
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Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 
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Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

За допомогою конспекту лекції (та 

додаткової літератури) скласти схематичне 

зображення наступних питань: 

1. Поняття і види страхових допомог, їх 

правові ознаки.  

2. Система страхових допомог в Україні: її 

характеристика.  

3. Допомоги у зв’язку з безробіттям. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Фізична особа-підприємець Акімова 23 квіт. 

2015 р. звернулася до Павлоградської 

міжрайонної виконавчої дирекції 

Дніпропетровського обласного відділення 

Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності (далі - Фонд) із заявою 

про призначення та виплату допомоги по 

вагітності та пологах згідно з листком 

непрацездатності. Листом від 30 квіт. 2015 р. 

Акімовій було відмовлено у призначенні 

допомоги по вагітності та пологах, оскільки 

нею було порушено строки сплати єдиного 

соціального внеску, через що обчислення 

середнього доходу для розрахунку допомоги 

по вагітності та пологах не могло бути 

своєчасно проведено. 

Акімова звернулась з адміністративним 

позовом до Фонду про зобов’язання 

призначити та виплатити допомогу по 

вагітності та пологах. 

Чи була у Фонда підстава для відмови у 

призначенні допомоги? Яким чином суд 

повинен вирішити справу? 
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Тема 10 Пільги в системі соціального забезпечення 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття, соціальних пільг.  

2. Ознаки соціальних пільг. 

3. Види соціальних пільг. 

4. Види пільги за професійним та соціальним 

статусом особи.  
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Соціальні пільги інвалідам. 

2. Соціальні пільги ветеранам праці  

3. Соціальні пільги особам похилого віку. 
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Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію ( не менше 10 слайдів) 

на одну із запропонованих тем:  

1. Поняття, соціальних пільг.  

2. Ознаки соціальних пільг. 

3. Види соціальних пільг. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Виконавчою дирекцією Сумського обласного 

відділення Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (далі - 

Фонд) проведено планову перевірку 

правомірності використання страхових 

коштів Фонду у період з 01.04.2013 р. по 

30.08.2015 р. страхувальником - ТОВ 

―Аврора‖, за результатами якої складено акт. 

Під час перевірки встановлено, що 

працівниці Березовій неправомірно 

виплачено кошти по листкам 

непрацездатності (далі - ЛН) № 150001 та№ 

150002, оскільки тимчасова непрацездатність 

Березової була наслідком залишкових явищ 

політравми, отриманої нею під час 

нещасного випадку, пов’язаного з 

виробництвом. Крім того, ЛН № 150003 

містить три виправлення, а тому також не 

підлягає виконанню. 
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Тема 11. Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та загальна характеристика 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату 
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працездатності.  

2. Суб’єкти та об’єкти страхування від 

нещасного випадку та професійного 

захворювання. 

3. Страховий ризик і страховий випадок у 

загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванні від нещасного 

випадку на виробництві та професійного 

захворювання.  

4. Відшкодування шкоди, заподіяної 

застрахованому ушкодженням його здоров’я. 

5. грошової суми за моральну шкоду за 

наявності факту заподіяння цієї шкоди 

потерпілому; 
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Допомоги у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення 

інвалідності. 

2. Одноразової допомоги в разі стійкої втрати 

професійної працездатності або смерті 

потерпілого. 

3. Щомісячної грошової суми в разі часткової 

чи повної втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого 

заробітку потерпілого. 

4. пенсії у зв'язку з втратою годувальника, 

який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання; 
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забезпечення виконання зобов’язань за 
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Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

За допомогою конспекту лекції (та 

додаткової літератури) скласти схематичне 

зображення наступних питань: 

1. Допомоги у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення 

інвалідності. 

2. Одноразової допомоги в разі стійкої втрати 

професійної працездатності або смерті 

потерпілого. 

3. Щомісячної грошової суми в разі часткової 

чи повної втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого 

заробітку потерпілого. 

Скласти ситуаційну задачу: 

ТОВ ―Аврора‖ подало адміністративний 

позов до Фонду, в якому зазначається, що 

сума у розмірі 7600 грн виплачена вказаній 

працівниці за рахунок коштів Фонду 

неправомірно, бо у двох перших випадках 

лікарем визначено, що її захворювання є 

загальним, про що зроблено відмітку у 

відповідній графі. Стосовно ЛН № 150003 

комісією із соціального страхування, що було 

створено в ТОВ ―Аврора‖, встановлено, що 

він містить лише два виправлення. Крім того, 

наявність виправлень не може слугувати 

підставою для позбавлення застрахованої 

особи права на відповідні виплати. 

Яка процедура отримання страхових виплат 

за листком непрацездатності? В яких 

випадках ЛН не підлягає виконанню? Як суд 

повинен вирішити справу? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 
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Тема 12 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (2 год.): 

1. Поняття та загальна характеристика 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням.  

2. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у 

зв’язку з  тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

похованням. 

3. Види матеріального забезпечення та 

соціальних послуг. 

4. Обов'язковость фінансування ФСС ТВП 

витрат, пов'язаних із наданням матеріального 

забезпечення та соціальних послуг; 
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Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти перелік нормативних актів, якими 

регулюється загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Національний технічний університет 

―Харківський політехнічний інститут‖ 

звернувся до адміністративного суду із 

позовом, в якому просить суд визнати 

протиправним та скасувати рішення 

виконавчої дирекції Харківського обласного 
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відділення Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (далі - 

Фонд) від 25 лют. 2016 р. про повернення 

коштів Фонду та застосування фінансових 

санкцій за порушення законодавства про 

загальнообов’ язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. 

Позивач не погоджується з висновком 

відповідача, стосовно того, що особи які 

відображені в акті перевірки Фонду від 12 

лют. 2016 р., на момент настання хвороби не 

мали втрати заробітної плати по роботі за 

сумісництвом, оскільки були звільнені. У 

позові вказується, що відповідачем не 

враховано приписи пп. ―ї‖ п. 4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. 

№ 100 ―Про затвердження порядку 

обчислення середньої заробітної плати‖, 

яким передбачений виняток для працівників, 

для яких включення заробітної плати за 

сумісництвом до середнього заробітку 

передбачено законодавством. 

Хто має право на отримання допомоги за 

рахунок коштів Фонду? Як суд повинен 

вирішити справу? 
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Тема 13 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та загальна характеристика 

соціального страхування на випадок 

безробіття.  

2. Поняття безробітного та його правовий 

статус.  

3. Види матеріального забезпечення на 

випадок безробіття.  

4. Допомога по частковому безробіттю.  
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Семінарське заняття (2 год.): 

1. Надання державних гарантій реалізації 

застрахованими особами своїх прав; 

2. Цільове використання коштів страхування 

на випадок безробіття; 

3. Солідарність та субсидування; 

4. Обов'язковость фінансування. 
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Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти доповідь (не менше 5 сторінок) на 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 



тему «Правове регулювання 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття». 

Скласти ситуаційну задачу: 

Івкіна О. І. шукаючи роботу, звернулася із 

заявою до районного центру зайнятості про 

надання їй статусу безробітного. Із 

04.02.2016 р. їй було надано статус 

безробітної, а зр. розпочато виплату 

допомоги по безробіттю. Із р. виплату 

допомоги по безробіттю припинено, оскільки 

Івкіна О. І. була прийнята на роботу згідно з 

направленням центру зайнятості на посаду 

агронома з випробувальним терміном один 

місяць з посадовим окладом 2500 грн. Проте 

наказом від 16.02.2016 р. було скасовано 

наказ про її прийняття на роботу в зв’язку із 

тим, що вона не приступила до роботи і не 

надала документів про відповідну 

спеціальність, паспорт, ідентифікаційний 

номер, трудову книжку. 

Івкіна звернулася до суду з позовом про 

стягнення з підприємства на її користь 

заробітної плати та зобов’ язати районний 

центр зайнятості поновити її на цій роботі з 

можливістю пошуку підходящої роботи. 

Як вирішити справу? Який порядок 

отримання статусу безробітного? Порядок 

зняття з реєстрації особи як безробітної. Яка 

робота вважається підходящою для 

безробітного? 
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Заочна форма навчання: 

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

забезпечення 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Соціальне забезпечення: поняття, функції. 

2. Співвідношення понять «соціальний 

захист» і «соціальне забезпечення» та їх 

законодавче закріплення. 

3. Предмет права соціального забезпечення – 

комплекс спільних відносин, що існують у 

сфері соціального забезпечення.  

4. Соціально-забезпечувальні відносини – 

основа предмету права соціального 

забезпечення.  

5. Відносини, які покликані забезпечити 

існування соціально забезпечувальних 

відносин як складова предмету права 

соціального забезпечення. 
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6. Спеціальна частина права соціального 

забезпечення.  

7. Система науки права соціального 

забезпечення та 

система курсу права соціального 

забезпечення. 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Соціально-страхові відносини як елемент 

предмету права соціального забезпечення. 

2. Процедурні відносини як елемент 

предмету права соціального забезпечення. 

3. Поняття та особливості методу права 

соціального забезпечення. 

4. Система права соціального забезпечення: 

поняття та загальна характеристика. 

5. Загальна частина права соціального 

забезпечення.  

. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 



304 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти термінологічний словник «Право 

соціального забезпечення в Україні» ( не 

менше 40 термінів) 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

Робітнику В., віком 62 роки, нарахована 

заробітна плата за вересень у розмірі А.; 

доплата за особливий характер роботи у 

розмірі Б, премія за високі досягнення у 

роботі у розмірі В та компенсаційних виплат 

у розмірі Г. 

Відповідний розмір виплат працівнику, 

запропонованих у задачі букв кожен студент 

обирає самостійно. Обчисліть розмір внесків 

з його заробітної плати на різні види 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 
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р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 
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забезпечення виконання зобов’язань за 
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Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 2. Джерела та принципи права соціального забезпечення. 

Державні органи у сфері соціального забезпечення 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

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. 
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5. Єдність і диференціація джерел права 

соціального забезпечення.  

6. Основні закони у сфері 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що є формами 

права соціального забезпечення. 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

Метіль А. Міжнародні стандарти та правове 

регулювання благодійної діяльності / А. 

Метіль // Благодійність у сучасному світі: 

витоки, проблеми, перспективи. Зб. наук. 

праць за матеріалами наук.-практ. 

конференції (6 грудня 2019 року). – Ізмаїл : 

РВВ ІДГУ, 2019. – С. 58-60 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 
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Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Акти локального 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. 

4. Система органів та їх функції в сфері 

соціального забезпечення. 

5. Фонди соціального страхування та їх 

органи. 
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права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 
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р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 
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3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 



значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

За допомогою конспекту лекції (та 

додаткової літератури) скласти схематичне 

зображення наступних питань: 

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. 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

М. - найманий працівник Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Весна» 

отримала травму від дорожньо-транспортної 

пригоди. Відповідно до рішення місцевого 

суду особою, винною в дорожньо-

транспортній пригоді є П., який при 

керуванні транспортним засобом марки ВАЗ-

2121 не впорався з керуванням, що призвело 

до травмування пішохода М. На який вид 

соціального забезпечення має право М. і за 

рахунок чиїх коштів буде здійснюватись 

відповідна виплата? 
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Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: Виконати тестові 

завдання в «Google forms» по темі 

«Правовідносини у сфері соціального 

забезпечення» 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

Р.займається підприємницькогою діяльністю 

без створення юридичної особи.За несплату 

внесків на загальнообов"язкове державне 

соціальне страхування у зв"язку з 

тимчасовою непрацездатністю та витратами 

зумовленими народженням та похованням на 

неї було накладено штрафні санкції. 

1.Чи зобов"язана вона сплачувати страхові 

внески на даний вид загальнообов"язкового 

соціального страхування? 

2.чи матиме вона право на допомогу по 

вагітності і пологах і по догляду за дитиною 

якщо не сплачуватиме внески на даний вид 

страхування? 
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науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 
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забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 
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Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 4. Соціальні ризики у праві соціального забезпечення. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 



Семінарське заняття (1 год.): 

1. Втрата годувальника як підстава 

виникнення в особи (сім’ї) права на пенсію 

чи щомісячні страхові виплати. 

2. Безробіття як соціальний ризик.  

3. Поняття безробіття. 

4. Малозабезпеченість як соціальний ризик. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію ( не менше 10 слайдів) 

на одну із запропонованих тем:  

1. Поняття соціальних ризиків як підстави 

виникнення в особи права на соціальне 

забезпечення.  

2. Загальні ознаки та види соціальних 

ризиків. 

3. Страхові та не страхові ризики. 

Вирішити ситуацію: 

ЗАДАЧА № 1 

Пенсіонер П.(громадянин Російської 

Федерації)переїхав на постійне місце 

проживання до сина в Севастополь.він 

звернувся до районного відділення 

пенсійного фонду із заявою про призначення 

пенсії. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 



1.чи мтаиме він право на отримання пенсії за 

віком на території України? 

2.якими актами це регулюється? 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 5. Організація загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи:  

Практичні завдання: 

У Microsoft Word зробити кросворд, на тему 

«Організація загальнообов’язкового 

державного соціального страхування» ( обсяг 

питань -  не менше 10). 

Скласти ситуаційну задачу: 

Житлово-експлуатаційна контора №1 м. 

Полтава подала позов до громадянина 

Жаркого про виселення. Позивач зазначав, 

що наймачка жилого приміщення 

(комунальний житловий фонд) виїхала з 

Полтави для проживання у місті Київ, де 

мешкає її син, і протягом двох років 

квартирою користуються тимчасові жильці-

відповідачі по справі, тому відповідно до ст. 

98 ЖК України вони підлягають виселенню, 

але в добровільному порядку звільнити жиле 

приміщення відмовилися. 

Чи має право ЖЕК подати такий позов і як 

необхідно вирішити спір? 

Обґрунтуйте відповідь. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 



5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 6. Правове забезпечення пенсій за вислугу років 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття і підстави призначення пенсії за 

вислугу років.  

2. Суб’єкти пенсій за вислугу років.  

3. Специфіка правового забезпечення окремих 

громадян пенсіями за вислугу років. 

4. Умови при яких виникає право на пенсію за 

вислугу років. 

5. Особливості призначення пенсії за вислугу 

років працівникам освіти і охорони здоров’я.  

6. Пенсійне забезпечення військовослужбовців 

та осіб начальницького та рядового складу 

органів внутрішніх справ. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 



Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Зробити анотацію одної із запропонованих 

викладачем статей. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Отримавши травму під час виконання 

трудових обов’ язків біля 14-ої години в 

останній день робочого тижня (у п’ятницю), 

Тимощук повідомив про це начальника 

дільниці, на якій працював. Начальник 

дільниці зателефонував керівникові 

підприємства, але у приймальні йому 

повідомили, що керівник проводить нараду, 

яка закінчиться не раніше 17-ої години. 

Повернувшись із відрядження у вівторок, 

керівник підприємства, порадившись з 

інженером з техніки безпеки, затвердив склад 

комісії щодо розслідування нещасного 

випадку із Тимощуком, до якої увійшли 

заступник директора, головний інженер, 

також інженер з техніки безпеки та керівник 

дільниці. Водночас про нещасний випадок 

було повідомлено профспілковому органу 

підприємства. 

Що зобов’язаний зробити роботодавець, 

отримавши повідомлення про нещасний 

випадок на виробництві? Протягом якого 

часу і в якому складі має бути сформована 

комісія з розслідування нещасного випадку? 

Які документи має скласти комісія? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 7. Пенсії по інвалідності і в разі втрати годувальника 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 



Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 
Практичні завдання: 

Написати есе, на одну із запропонованих тем: 

1. Поняття, види і 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. 

Скласти ситуаційну задачу: 

24 берез. 2016 р. до суду звернувся 

громадянин Лебідь з адміністративним 

позовом до виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних 

захворювань України в м. Стрий Львівської 

обл. (далі - Фонд) про визнання дій 

протиправними та зобов’язання вчинити 

певні дії. Свої вимоги він обґрунтував тим, 

що 4 жовт. 2013 р. на підставі повідомлення 

ДУ ―Інституту медицини праці НАМН 

України ‖ від 20 черв. 2015 р. про професійне 

захворювання (форма П-3) відносно нього 

складений акт розслідування причин 

виникнення хронічного професійного 

захворювання (форма П-4). 

Відповідно до повідомлення та акта позивачу 

встановлений діагноз: хронічна попереково-

крижова радикулопатія в стадії ремісії з 

помірним статико-динамічним порушенням 

та больовим компонентом, захворювання 

професійне, вперше. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 8. Призначення та виплата пенсій 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (1 год.): 

1. Порядок звернення за призначенням 

(перерахунком) пенсії.  

2. Порядок та строки призначення пенсій.  

3. Індексація та перерахунок пенсії. 

4. Документи, що необхідні для призначення 

пенсії за віком, по інвалідності, у зв’язку з 

втратою годувальника, за вислугу років.  

5. Документи, що необхідні при призначенні 

до пенсій надбавок, допомог, додаткової 

пенсії, компенсації та підвищень. 

6. Приймання, оформлення і строки розгляду 

документів про призначення пенсій.  

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Строки призначення і перерахунку пенсій. 

2. Порядок виплати пенсій. 

3. Виплата пенсій за минулий час.  

4. Виплата недоотриманої пенсії у зв’язку зі 

смертю пенсіонера.  

5. Виплата пенсії у разі виїзду пенсіонера за 

кордон.  

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 



4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: Написати доповідь ( не 

менше 5 сторінок) на тему «Призначення та 

виплата пенсій. Загальна характеристика» 

Скласти ситуаційну задачу: 

З метою визначення ступеня втрати 

працездатності внаслідок професійного 

захворювання позивач письмово звернувся 

до Фонду з метою отримання направлення 

для проходження МСЕК. Однак Фонд листом 

відмовив йому у наданні такого направлення, 

мотивуючи це тим, що Стрийським 

міськрайонним судом Львівської обл. 

розглядається справа про визнання 

недійсним акта розслідування причин 

виникнення хронічного професійного 

захворювання відносно нього. 

Чи законні дії Фонду? Який порядок 

розгляду Фондом справи про страхові 

виплати? Яким повинно бути рішення суду? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 



Тема 9. Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному 

страхуванню 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

За допомогою конспекту лекції (та 

додаткової літератури) скласти схематичне 

зображення наступних питань: 

1. Поняття і види страхових допомог, їх 

правові ознаки.  

2. Система страхових допомог в Україні: її 

характеристика.  

3. Допомоги у зв’язку з безробіттям. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Фізична особа-підприємець Акімова 23 квіт. 

2015 р. звернулася до Павлоградської 

міжрайонної виконавчої дирекції 

Дніпропетровського обласного відділення 

Фонду соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності (далі - Фонд) із заявою 

про призначення та виплату допомоги по 

вагітності та пологах згідно з листком 

непрацездатності. Листом від 30 квіт. 2015 р. 

Акімовій було відмовлено у призначенні 

допомоги по вагітності та пологах, оскільки 

нею було порушено строки сплати єдиного 

соціального внеску, через що обчислення 

середнього доходу для розрахунку допомоги 

по вагітності та пологах не могло бути 

своєчасно проведено. 

Акімова звернулась з адміністративним 

позовом до Фонду про зобов’язання 

призначити та виплатити допомогу по 

вагітності та пологах. 

Чи була у Фонда підстава для відмови у 

призначенні допомоги? Яким чином суд 

повинен вирішити справу? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Тема 10 Пільги в системі соціального забезпечення 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 



Лекція (1 год.): 

1. Поняття, соціальних пільг.  

2. Ознаки соціальних пільг. 

3. Види соціальних пільг. 

4. Види пільги за професійним та соціальним 

статусом особи.  

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти презентацію ( не менше 10 слайдів) 

на одну із запропонованих тем:  

1. Поняття, соціальних пільг.  

2. Ознаки соціальних пільг. 

3. Види соціальних пільг. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Виконавчою дирекцією Сумського обласного 

відділення Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (далі - 

Фонд) проведено планову перевірку 

правомірності використання страхових 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 



коштів Фонду у період з 01.04.2013 р. по 

30.08.2015 р. страхувальником - ТОВ 

―Аврора‖, за результатами якої складено акт. 

Під час перевірки встановлено, що 

працівниці Березовій неправомірно 

виплачено кошти по листкам 

непрацездатності (далі - ЛН) № 150001 та№ 

150002, оскільки тимчасова непрацездатність 

Березової була наслідком залишкових явищ 

політравми, отриманої нею під час 

нещасного випадку, пов’язаного з 

виробництвом. Крім того, ЛН № 150003 

містить три виправлення, а тому також не 

підлягає виконанню. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 
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5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 
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6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

 

Тема 11. Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття та загальна характеристика 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату 

працездатності.  

2. Суб’єкти та об’єкти страхування від 

нещасного випадку та професійного 

захворювання. 

3. Страховий ризик і страховий випадок у 

загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванні від нещасного 

випадку на виробництві та професійного 

захворювання.  

4. Відшкодування шкоди, заподіяної 

застрахованому ушкодженням його здоров’я. 

5. грошової суми за моральну шкоду за 

наявності факту заподіяння цієї шкоди 

потерпілому; 

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 



забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

Семінарське заняття (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

За допомогою конспекту лекції (та 

додаткової літератури) скласти схематичне 

зображення наступних питань: 

1. Допомоги у зв'язку з тимчасовою 

непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення 

інвалідності. 

2. Одноразової допомоги в разі стійкої втрати 

професійної працездатності або смерті 

потерпілого. 

3. Щомісячної грошової суми в разі часткової 

чи повної втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого 

заробітку потерпілого. 

Скласти ситуаційну задачу: 

ТОВ ―Аврора‖ подало адміністративний 

позов до Фонду, в якому зазначається, що 

сума у розмірі 7600 грн виплачена вказаній 

працівниці за рахунок коштів Фонду 

неправомірно, бо у двох перших випадках 

лікарем визначено, що її захворювання є 

загальним, про що зроблено відмітку у 

відповідній графі. Стосовно ЛН № 150003 

комісією із соціального страхування, що було 

створено в ТОВ ―Аврора‖, встановлено, що 

він містить лише два виправлення. Крім того, 

наявність виправлень не може слугувати 

підставою для позбавлення застрахованої 

особи права на відповідні виплати. 

Яка процедура отримання страхових виплат 

за листком непрацездатності? В яких 

випадках ЛН не підлягає виконанню? Як суд 

повинен вирішити справу? 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

 

Тема 12 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 



соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (1 год.): 

1. Поняття та загальна характеристика 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими похованням.  

2. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового 

державного соціального страхування у 

зв’язку з  тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими 

похованням. 

3. Види матеріального забезпечення та 

соціальних послуг. 

4. Обов'язковость фінансування ФСС ТВП 

витрат, пов'язаних із наданням матеріального 

забезпечення та соціальних послуг; 

 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Семінарське заняття (-год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти перелік нормативних актів, якими 

регулюється загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

Скласти ситуаційну задачу: 

Національний технічний університет 

―Харківський політехнічний інститут‖ 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 



звернувся до адміністративного суду із 

позовом, в якому просить суд визнати 

протиправним та скасувати рішення 

виконавчої дирекції Харківського обласного 

відділення Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності (далі - 

Фонд) від 25 лют. 2016 р. про повернення 

коштів Фонду та застосування фінансових 

санкцій за порушення законодавства про 

загальнообов’ язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. 

Позивач не погоджується з висновком 

відповідача, стосовно того, що особи які 

відображені в акті перевірки Фонду від 12 

лют. 2016 р., на момент настання хвороби не 

мали втрати заробітної плати по роботі за 

сумісництвом, оскільки були звільнені. У 

позові вказується, що відповідачем не 

враховано приписи пп. ―ї‖ п. 4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. 

№ 100 ―Про затвердження порядку 

обчислення середньої заробітної плати‖, 

яким передбачений виняток для працівників, 

для яких включення заробітної плати за 

сумісництвом до середнього заробітку 

передбачено законодавством. 

Хто має право на отримання допомоги за 

рахунок коштів Фонду? Як суд повинен 

вирішити справу? 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

 

Тема 13 Правове регулювання загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (- год.): 

непередбачено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 

Семінарське заняття (1 год.): 

1. Надання державних гарантій реалізації 

застрахованими особами своїх прав; 

2. Цільове використання коштів страхування 

на випадок безробіття; 

3. Солідарність та субсидування; 

4. Обов'язковость фінансування. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 



3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

Завдання для самостійної роботи: 

Практичні завдання: 

Скласти доповідь (не менше 5 сторінок) на 

тему «Правове регулювання 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття». 

Скласти ситуаційну задачу: 

Івкіна О. І. шукаючи роботу, звернулася із 

заявою до районного центру зайнятості про 

надання їй статусу безробітного. Із 

04.02.2016 р. їй було надано статус 

безробітної, а зр. розпочато виплату 

допомоги по безробіттю. Із р. виплату 

допомоги по безробіттю припинено, оскільки 

Івкіна О. І. була прийнята на роботу згідно з 

направленням центру зайнятості на посаду 

агронома з випробувальним терміном один 

місяць з посадовим окладом 2500 грн. Проте 

наказом від 16.02.2016 р. було скасовано 

наказ про її прийняття на роботу в зв’язку із 

тим, що вона не приступила до роботи і не 

надала документів про відповідну 

спеціальність, паспорт, ідентифікаційний 

номер, трудову книжку. 

Івкіна звернулася до суду з позовом про 

стягнення з підприємства на її користь 

заробітної плати та зобов’ язати районний 

центр зайнятості поновити її на цій роботі з 

можливістю пошуку підходящої роботи. 

1. Актуальні проблеми трудового права та 

права соціального забезпечення: зб. наук. 

Праць. В.М. Олуйко, Р.І. Кондратьєв, Н.М. 

Хуторян. – Хмельницький: Видавництво 

Хмельницького університету управління та 

права, 2007. 209 с. 

2. Актуальні проблеми регулювання відносин 

у сфері праці і соціального забезпечення: 

тези допов. та наук. повідомл. учасників ІІІ 

міжнар. наук.- практ. конф. (7–8 жовтня 2011 

р.) за ред. В.В. Жернакова. Х.: Кросроуд, 

2011. 

538 с. 

3. Вишновецька С. Загальні положення 

проекту Трудового кодексу України в 

контексті сучасних тенденцій розвитку 

трудового права С. Вишновецька. Право 

України. 2009. № 3. С. 41–47. 

4. Вишновецька С.В. Понятійний апарат 

науки трудового права:методологічне 

значення. С.В. Вишновецька. Бюлетень 

Міністерства юстиції. України. 2008. № 2. С. 

55–63. 

5. Волинець В.В. Атестація – як засіб 

забезпечення виконання зобов’язань за 

трудовим договором. В.В. Волинець 

Бюлетень Міністерства юстиції 

України. 2006. № 2. С. 90–94. 

6. Гармонізація трудового законодавства 

України із законодавством Європейського 



Як вирішити справу? Який порядок 

отримання статусу безробітного? Порядок 

зняття з реєстрації особи як безробітної. Яка 

робота вважається підходящою для 

безробітного? 

Союзу: моногр. Н.М. Хуторян, Ю.В. 

Баранюк, С.В. Дріжчана та ін.; відп. ред. 

Н.М. Хуторян. К.: Юридична думка, 2008. 

304 с. 

 

 
6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять. 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень 

студентів в умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на 

семінарських заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, 

не мав був відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у 

двотижневий термін після повернення до навчання. Студент, який не використав надане 

йому право у встановлений термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує 

за кожне пропущення заняття 0 балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним 

графіком, мають в повному обсязі виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо 

узгодивши їх з викладачем. Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. 

У випадку відсутності студента на проміжному контролі з поважної причини, 

підтвердженої документально, йому призначається інша дата складання модульної 

контрольної роботи. 

 

Політика академічної доброчесності. 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до 

«Кодексу академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в 

студентських роботах є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування 

студентів під час проведення модульної контрольної роботи є підставою для дострокового 

припинення її складання та виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю 

Зразок модульної контрольної роботи 

1 варіант 

Тестові завдання 

1. У статті 46 Конституції України передбачено право громадян на: 

1. соціальне забезпечення 

2. соціальний захист 

3. соціальне страхування 

4. соціальні допомоги 

2.Метод правового регулювання соцзабезпечення – це: 

1. тільки прийоми і способи визначені державою 

2. сукупність специфічних прийомів і способів 

3. система законів і підзаконних норм праці 

4. зобов’язання сторін виконувати приписи законів 

3.Соціальні виплати поділяються на такі групи: 

1. допомоги та пільги 

2. грошові виплати та натуральні послуги 

3. пенсії та послуги 

4. пільги та переваги 

4.За сферою дії норми права соціального забезпечення поділяються на: 

1. імперативні і диспозитивні 

2. регулятивні та охоронні 

3. відправні та спеціальні 



4. загальнодержавні, місцеві, локальні 

5.До соціально – забезпечувальних відносин належать: 

1. відносини між роботодавцем і працівником 

2. відносини між державними органами і застрахованими особами 

3. відносини щодо надання соціальних допомог 

4. відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам. 

Теоретичні питання: 

1. Джерела права соціального забезпечення. 

2. Правовідносини в сфері соціального забезпечення: поняття, зміст, суб’єкти, 

об’єкти, юридичні факти. 

3. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком. 

Критерії оцінювання результатів навчання 

 Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 
зараховано 

 
70-89 

51-69 

1-50 не зараховано 

 

Схема розподілу балів 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) — 

середньозважений бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 100-бальну шкалу з 

ваговим коефіцієнтом. (0,7) 

30 балів 

(проміжний контроль) 

- за результатами 

виконання модульної 

контрольної роботи 

Мінімальний 
пороговий 
рівень 

35 балів (поточний контроль) 
16 балів 

(проміжний 

контроль) 

 
Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

послуговується науковою термінологією. Але при висвітленні 

деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні 

помилки. 

3 бали 
Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 



елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, поверхово 

(без аргументації та обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає 

на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Вид Максимальна кількість балів 

Тези доповідей 5 

Термінологічний словник 5 

Реферат  5 

Презентація 5 

 

Критеріями оцінювання виконання завдань з Права соціального забезпечення в 

Україні є вміння студента правильно відповісти на питання та вміти пояснити теоретичні 

засади, згідно з якими була задана ситуація. 

Оцінювання тез доповідей здійснюється із урахуванням актуальності теми 

дослідження, розкриття цієї теми, надання обґрунтованих аргументів на підтвердження 

власної думки та відсоткового показника унікальності тексту.  

Оцінювання реферату здійснюється із урахуванням здатності здійснювати 

узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та відсутність помилок у 

складання реферату. 

Оцінювання термінологічного словника здійснюється із врахуванням загального 

охоплення спектру термінів за темами, що виносяться на вивчення студентами, а також 

якість засвоєння цих термінів. 

Оцінювання презентації є її відповідність змісту доповіді студента за матеріалами 

дослідження та оригінальність візуального представлення.  

 Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 15 балів. 

Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного аналізу теоретичного 

матеріалу, вміння наводити аргументи та робити висновки.  
Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 

Тематика індивідуальних завдань 

 

1.Виникнення та розвиток права соціального забезпечення в Україні. 

2. Особливості класифікації джерел права соціального забезпечення. 

3. Система права соціального забезпечення й точки зору з цього приводу. 

4. Міжнародні договори України як джерела права соціального забезпечення. 



5. Процедурні правовідносини у праві соціального забезпечення. 

6. Соціально-страхові правовідносини та їх зміст. 

7. Державні органи як суб’єкти права соціального забезпечення. 

8. Загальне захворювання як причина непрацездатності. 

9. Поняття та підстави визнання особи безробітною. 

10. Втрата годувальника як соціальний ризик. 

11. Малозабезпеченість як соціальний ризик. 

12. Підстави визнання особи частково безробітною. 

13. Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

14. Страхові випадки у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування в Україні. 

15. Організація пенсійного страхування в Україні. 

16. Організація загальнообов’язкового соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

17. Організація загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

18.Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком. 

19. Правове регулювання пенсійного забезпечення по інвалідності. 

20. Види довічних пенсій в накопичувальній пенсійній системі. 

21. Загальні умови призначення пенсій в недержавній пенсійній системі. 

22. Договір страхування довічної пенсії. 

23. Порядок призначення і виплати пенсії державним службовцям. 

24.Пенсійне забезпечення посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

25. Пенсійне забезпечення народних депутатів. 

26. Пенсійне забезпечення суддів. 

27. Пенсійне забезпечення науково-педагогічних працівників. 

28. Субсидії на житлово-комунальні послуги. 

29. Державні допомоги особам які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

30. Порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченій особі яка 

здійснює догляд за інвалідом. 

31. Страхові послуги у зв’язку з втратою працездатності. 

32. Соціальне обслуговування дітей. 

33. Соціальна реабілітація інвалідів. 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

Максимальна кількість балів за відповідь на 1 теоретичне питання складає 2 бали, 5 

правильно вирішених тестових завдань оцінюються як 4 бали. Загальна кількість балів 

може складати 10 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність 

критичного аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного 

контролю. 
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