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1. Опис навчальної дисципліни «Право соціального захисту» 
 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, ОКР 

 

Освітній ступінь Бакалавр 

Спеціальність  081 «Право» 

Освітня програма  Право 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид  Вибіркова 

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів ECTS 4 

Кількість змістовних модулів 2 

Курсовий проект (робота) - 

Форма контролю Екзамен 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 Денна форма навчання Заочна форма навчання  

Рік підготовки 3 - 

Семестр  6 - 

Лекційні заняття 15 - 

Практичні, семінарські заняття 15 - 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 90 - 

Індивідуальні завдання  - 

Кількість тижневих годин для денної форми 

навчання: 

- аудиторних 

- самостійної роботи студента 

 

 

2 

6 

- 

 

 

2.  Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни «Право соціального захисту» полягає у 

формуванні системи знань з правового регулювання правовідносин з соціального 

захисту в Україні, у забезпеченні оволодіння студентами сукупністю спеціальних 

теоретичних знань, а також практичних навичок для подальшої роботи, виховання 

правової культури майбутніх спеціалістів. 

Завдання дисципліни «Право соціального захисту» - ознайомлення з 

основними поняттями та принципами права соціального захисту; вивчення системи 

чинного законодавства про соціальний захист, правових проблем, що виникають в 

процесі його застосування; визначення особливостей правового статусу суб’єктів 

права соціального захисту; вивчення підстав та умов виникнення, зміни та припинення 

соціально-забезпечувальних правовідносин; засвоєння методів регулювання 

соціально-забезпечувальних правовідносин та специфіки захисту прав суб’єктів  права 

соціального захисту. 
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Студенту належить оволодіти відповідною сукупністю знань, вмінь та навичок, 

зокрема: 

знати визначення основних категорій та понять права соціального захисту, 

положення Конституції України та основних нормативно-правових актів які 

спрямовані на регулювання правовідносин соціального захисту; 

вміти відрізняти правовідносини, що регулюються правом соціального 

захисту від тих, які є предметом регулювання інших галузей права (трудового, 

цивільного та ін.), застосовувати отримані знання до конкретних життєвих ситуацій; 

набути навичок застосування теоретичних знання і приписів нормативно-

правових актів з соціального захисту у практичній діяльності. 

 

 

Набуття компетентностей:  

 загальні компетентності (ЗК): 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та оцінки сучасного стану соціально-

захисних правовідносин; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях щодо вирішення питань 

соціального захисту; 

- знання предметної області права соціального захисту та розуміння професійної 

діяльності у сфері соціального захисту; 

- здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями у галузі права соціального 

захисту; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства суб’єкта 

соціально-захисних правовідносин, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини й громадянина в Україні; 

- прагнення до забезпечення належного рівня життя; 

- здатність визначати, формулювати і вирішувати проблеми. 

 

фахові  (спеціальні) компетентності (ФК): 

- здатність застосовувати знання основоположних принципів і доктрин права 

соціального захисту;  

- знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм права 

соціального захисту;  

- здатність визначати належні та прийнятні для юридичного аналізу факти у сфері 

соціального-захисних правовідносин;  

- здатність аналізувати соціально-захисні проблеми, формувати та обґрунтовувати 

правові позиції з соціальних питань;   

- здатність до критичного та системного аналізу соціально-захисних і соціально-

забезпечувальних правовідносин та застосування набутих знань у професійній 

практичній діяльності;  

- здатність до вирішення проблем соціального захисту із застосуванням 

можливих способів захисту прав та інтересів громадян;  

- здатність логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх 

правового характеру й значення у сфері соціального захисту; 

- здатність до аналізу нормативно-правових актів, до самостійної підготовки 
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проектів актів правозастосування у  сфері соціального захисту. 
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3. Програма та структура навчальної дисципліни 

для повного терміну денної форми навчання 

 
 

 

Назви змістовних 

модулів 

 

 

 Кількість годин 

 Денна форма Заочна форма 

Тижні 

 

Усьо

го 

у тому числі  

Усьог

о 

у тому числі 

Л П лаб Інд С.р. Л П лаб Ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 13 11 

 

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика права соціального забезпечення. 
Тема 1. 

Загальнотеоретичні 

засади права 

соціального захисту. 

1-2 15 2 2   11       

Тема 2. Організаційно-

правові форми 

соціального 

захисту 

3-4 15 2 2   11       

Тема 3. 

Правовідносини у 

сфері соціального 

захисту 

5-6 15 2 2   11       

Тема 4. Юридичні 

факти у праві 

соціального захисту 

7-8 16 2 2   12       

Разом за змістовним 

модулем 1 
8 61 8 8   45       

Змістовний модуль 2. Соціально-страхові правовідносини. Їх види та 

особливості забезпечення. 

Тема 5. Правове 

регулювання 

пенсійного 

забезпечення в 

Україні. 

9-10 15 2 2    11       

Тема 6. Правове 

регулювання 

накопичувальної 

системи пенсійного 

забезпечення. 

11-12 15 2 2   11       

Тема 7. Правове 

регулювання 

призначення та 

виплати страхових і 

соціальних 

допомог. 

13-14 15 2 2   11       

Тема 8. Види 

соціальних послуг 

та форми їх 

надання. 

15 14 1 1   12       
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Разом за змістовним 

модулем 2 
 59 7 7   45       

Усього годин  120 15 15   90       

 

 

 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ. 

 

Тема 1. Загальнотеоретичні засади права соціального захисту. 

Історичні відомості соціального захисту, як однієї з основних функцій 

соціальної держави. Поняття та складові соціального захисту (Співвідношення 

понять соціальне забезпечення та соціальний захист). Предмет, метод, система 

права соціального захисту. Принципи, функції та норми права соціального захисту. 

Право соціального захисту як галузь законодавства, як навчальна дисципліна і 

галузь науки. Джерела права соціального захисту. 

 

Тема 2. Організаційно-правові форми соціального захисту 

Поняття і загальна характеристика організаційно-правових форм соціального 

захисту. 

Поняття та значення державного соціального страхування, державного 

соціального забезпечення, недержавного соціального забезпечення (особисті 

заощадження на старість; недержавне пенсійне забезпечення; особисте страхування; 

соціальний пакет підприємства; довічне утримання; родинна підтримка; 

благодійність; волонтерська діяльність; гуманітарна допомога) в системі 

соціального захисту. Асигнування з бюджету на соціальне забезпечення.  

 

Тема 3. Правовідносини у сфері соціального захисту 

Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального захисту. 

Класифікація правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення 

правовідносин із соціального захисту. 

Структура соціально забезпечувальних правовідносин. Умови виникнення 

соціально-забезпечувальних правовідносин. Суб’єкти соціально-забезпечувальних 

правовідносин. Правовий статус учасників правовідносин: правосуб’єктність, права 

і обов’язки, гарантії, відповідальність. Фізичні особи як учасники соціально-

забезпечувальних правовідносин. Особливості їх правового статусу. Юридичні 

особи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. Їх класифікація та 

особливості правового статусу. Об’єкти соціально забезпечувальних правовідносин. 

 

Тема 4. Юридичні факти у праві соціального захисту  

Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин 

у соціальному захисті. Юридичні факти непрацездатності (старість – пенсійний вік; 

інвалідність; наявність у померлого годувальника непрацездатних членів сім´ї, 

тимчасова непрацездатність); Страховий і трудовий стаж та вислуга років як 

юридичні факти в праві соціального забезпечення: страховий стаж, трудовий стаж, 

вислуга років. Складні життєві обставини як юридичні факти в праві соціального 

захисту: (безробіття; бездомність; сирітство; домашнє насильство; 
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малозабезпеченість; перебування в стані жертви торгівлі людьми; ухилення від 

виконання обов’язків по вихованню дитини; наявність у сім’ї дітей з обмеженими 

фізичними можливостями (особливими потребами). 
 

ЗМІСТОВНИЙ  МОДУЛЬ  2.  СОЦІАЛЬНО-СТРАХОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ. ЇХ 

ВИДИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. 

 

Тема 5. Правові засади пенсійної системи в Україні. 

Пенсійна система України: поняття та напрямки реформування. Органи 

управління пенсійною системою. 

Сучасний стан та проблеми застосування пенсійного законодавства України. 

Право особи на пенсійне забезпечення: суб’єкти, зміст, гарантії. Пенсійний 

вік в Україні. Право відстроченого виходу на пенсію. Право добровільної участі у 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Персоніфікований облік у системі соціального страхування. Принципи пенсійного 

забезпечення. Поняття та класифікація пенсій. Загальні правила призначення та 

виплати пенсій (форма, оподаткування, строки, відрахування). Оскарження 

неправомірних дій та розгляд спорів, що виникають з приводу пенсійного 

забезпечення. Правове регулювання страхових пенсій в Україні. Їх поняття, ознаки, 

види. Пенсії, що виплачуються у солідарній системі. 

 

Тема 6. Правове регулювання накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення. 

Сучасний стан та проблеми застосування накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Особливості і 

види пенсійних виплат з накопичувальної системи загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. Суб’єкти накопичувальної 

системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Ознаки 

системи недержавного пенсійного забезпечення. Особливості пенсійних виплат 

з системи недержавного пенсійного забезпечення. Пенсійні виплати з 

накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування. Пенсійні виплати з системи недержавного пенсійного забезпечення. 

 

Тема 7. Правове регулювання призначення і виплати страхових та 

соціальних допомог. 

Правове регулювання страхових допомог: поняття та загальна 

характеристика. Класифікація допомог. Загальні правила призначення та виплати 

страхових допомог. Страхові допомоги з Фонду страхування на випадок безробіття. 

Страхові допомоги з Фонду страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. Страхові допомоги з Фонду страхування від нещасних випадків на 

виробництві. Страхові допомоги з Пенсійного фонду. Відповідальність за 

недотримання законодавства про страхові допомоги. 

Правове регулювання соціальних допомог: поняття, ознаки та види. Загальні 

правила призначення та виплати державних соціальних допомог. Відповідальність 

за недотримання законодавства про державні соціальні допомоги. 
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Тема 8. Види соціальних послуг та форми їх надання. 

Поняття, ознаки та види соціальних послуг як виду соціального захисту. 

Загальна характеристика законодавства про соціальне обслуговування. Суб’єкти, 

що здійснюють соціальне обслуговування осіб в Україні. Соціальна реабілітація та 

адаптація. Поняття, ознаки та класифікація соціальних послуг. Джерела 

фінансування соціальних послуг. 

Правове регулювання соціального захисту окремих категорій громадян. 

Особливості соціального захисту осіб з інвалідністю в Україні. Соціальний захист 

багатодітних сімей в Україні.  Соціальне захист безпритульних дітей. Органи опіки 

та піклування. 
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4.  Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Предмет, метод, система права соціального захисту 2 

2. Організаційно-правові форми соціального захисту 2 

3. Правовідносини у сфері права соціального захисту 2 

4. Юридичні факти у праві  соціального захисту 2 

5. Правове регулювання пенсійного забезпечення в Україні 2 

6. Правове регулювання накопичувальної системи пенсійного 

забезпечення. 

2 

7. Правове регулювання призначення та виплати страхових і соціальних 

допомог. 

2 

8. Види соціальних послуг та форми їх надання. 1 
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5. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня засвоєння 

знань студентами  
 

1. Історія виникнення та суспільна необхідність соціального захисту. 
2. Співвідношення понять «соціальний захист» та «соціальне забезпечення». 
3. Міжнародні стандарти у сфері  соціального захисту. 
4. Поняття, принципи та джерела міжнародного права соціального захисту. 
5. Співвідношення норм міжнародного права та українського у сфері 

соціального захисту. 
6. Формування права соціального захисту в Україні. Місце права соціального 

захисту в системі права України. 
7. Право соціального захисту як галузь права і законодавства. 
8. Правовідносини, що складають предмет регулювання права соціального 

захисту. 
9. Метод права соціального захисту.  
10. Особливості захисту прав суб’єктів соціально-забезпечувальних 

правовідносин. 
11. Система права соціального захисту як галузі права, законодавства. 
12. Функції права соціального захисту: поняття, класифікація,загальна 

характеристика. 
13. Відмежування права соціального захисту від інших галузей права. 
14. Предмет і система науки права соціального захисту. 
15. Конституція України про право на соціальний захист. 
16. Державні соціальні стандарти. Поняття, значення, порядок визначення 

державних соціальних стандартів в Україні. 

17.  Прожитковий мінімум як соціальний стандарт. 
18. Поняття та класифікація принципів права соціального захисту. 
19. Характеристика основних принципів права соціального захисту. 
20. Поняття, класифікація, особливості джерел права соціального захисту 

України. 
21. Конституція України як основне джерело права соціального захисту. 
22. Закони, що регулюють відносини соціального захисту в Україні. 
23. Підзаконні акти, що регулюють відносини соціального захисту. 
23. Акти соціального партнерства. 
24. Значення актів судової влади України для регулювання відносин 

соціального захисту. 
25. Організаційно-правові форми  соціального захисту. 
26. Види соціального захисту. 
27. Правовідносини у сфері соціального захисту: поняття, ознаки, види. 
28. Процесуальні та процедурні відносини у соціальному захисті. 
29. Умови виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин. 
30. Поняття та класифікація суб’єктів соціально-забезпечувальних 

правовідносин. 
31. Правовий статус учасників соціально-забезпечувальних правовідносин. 
32. Фізичні особи як учасники  соціально-забезпечувальних правовідносин. 
33. Сім’я як суб’єкт  соціально-забезпечувальних правовідносин. 
34. Опіка та піклування як юридичний факт. 
35. Органи державної влади як суб’єкти  соціально-забезпечувальних 

правовідносин. 
36. Юридичні особи як суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. 
37. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. Ознаки, загальна 

характеристика. 
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38. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни, припинення соціально- 
забезпечувальних правовідносин. 

39. Соціальні ризики: поняття, види, загальна характеристика. 
40. Поняття страхового стажу. 
41. Поняття трудового стажу. 
42. Відмінність страхового і трудового стажу, яке поняття ширше. 
43. Поняття, види, правила обчислення різних видів стажу за чинним 

законодавством. 
44. Порядок встановлення та підтвердження юридичних фактів у праві 

соціального захисту. 

45. Соціальне страхування в Україні. Поняття, види, загальна характеристика. 
46. Правовий статус органів державного соціального страхування за 

законодавством України. 
47. Пенсійна система України: поняття, елементи, сучасний стан та 

перспективи. 
48. Загальна характеристика пенсійного законодавства України. 
49. Правовий статус Пенсійного фонду України. 
50. Правовий статус недержавних пенсійних фондів в Україні. 
51. Право на пенсійне забезпечення в Україні. Право вибору пенсії за 

чинним законодавством. 
52. Право відкладеного виходу на пенсію. 
53. Пенсія як вид соціального забезпечення. 
54. Мінімальна пенсія. Поняття, значення, порядок встановлення. 
55. Поняття та види пенсійних виплат за чинним законодавством України. 
56. Загальна характеристика страхових пенсій в Україні. 
57. Пенсійне забезпечення за солідарною системою загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування. 
58. Пенсія за віком у солідарній пенсійній системі. Умови призначення, 

особливості. 
59. Загальні правила визначення розміру пенсії за віком у солідарній системі. 
60. Пенсія по інвалідності у солідарній пенсійній системі. Умови 

призначення, особливості. 

61. Пенсія у зв’язку з втратою годувальника у солідарній пенсійній системі. 

Умови, особливості. 
62. Форми, строки, періодичність виплати пенсій. Утримання з пенсій. 
63. Порядок звернення та призначення (перерахунку) пенсій. 
64. Індексація пенсійних виплат. 
65. Умови призначення, особливості пенсій у накопичувальній системі. 
66. Добровільне пенсійне страхування. 
67. Загальна характеристика спеціальних пенсій в Україні. 
68. Пенсійне забезпечення народних депутатів України. 
69. Пенсійне забезпечення державних службовців в Україні. 
70. Пенсійне забезпечення учасників бойових дій в Україні. 
71. Пенсійне забезпечення працівників правоохоронних органів в Україні. 
72. Пенсійне забезпечення суддів в Україні. 
73. Пенсійне забезпечення прокурорів в Україні. 
74. Пенсійне забезпечення військовослужбовців Україні. 
75. Пенсійне забезпечення осіб, що мають особливі заслуги в Україні. 
76. Пенсійне забезпечення осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи в Україні. 
77. Допомоги як вид соціального захисту (забезпечення). Поняття, ознаки, 

види.. 
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78. Загальна характеристика страхових допомог. 
79. Загальна характеристика державних соціальних допомог. 
80. Допомоги по безробіттю. 
81. Допомоги по тимчасовій непрацездатності. 
82. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами. 
83. Допомога у зв’язку з народженням дитини. 
84. Допомога на дитину одинокій матері. 
85. Допомоги у зв’язку з інвалідністю. 
86. Допомоги малозабезпеченим. 
87. Житлові субсидії. Поняття, ознаки, умови та порядок надання. 
88. Соціальне обслуговування як вид соціального захисту (забезпечення). 

Поняття, ознаки, характеристика. 
89. Види соціальних послуг за законодавством України. 

90. Соціальні пільги як вид соціального захисту. Поняття, ознаки, загальна 

характеристика. 
91. Види соціальних пільг за законодавством України. 
92. Відповідальність за порушення законодавства про соціальне захист в 

Україні. 
93. Органи, які розглядають спори щодо порушень права особи на соціальний 

захист. 
94. Соціально-правовий статус ветеранів праці в Україні. 
95. Соціально-правовий статус ветеранів війни в Україні. 
96. Соціально-правовий статус дітей війни в Україні. 
97. Особливості соціально-правового статусу інвалідів в Україні. 
98. Особливості соціально-правового статусу ліквідаторів аварії на ЧАЕС в 

Україні. 
99. Особливості соціально-правового статусу потерпілих від аварії на ЧАЕС в 

Україні. 
100. Особливості соціального захисту (забезпечення) дітей-сиріт в Україні. 
101. Особливості соціального захисту (забезпечення) багатодітних сімей в 

Україні. 
102. Особливості соціального захисту (забезпечення) осіб, що працюють в 

аграрній сфері України. 
103. Особливості соціального захисту (забезпечення) громадян України, що 

працюють за межами України. 
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ЗРАЗОК БІЛЕТУ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОКР Бакалавр 

напрям підготовки/ 

спеціальність 

081 «Право» 

Кафедра 

аграрного, 

земельного та 

екологічного права  

ім. акад. В.З. Янчука 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ 

БІЛЕТ № 1 

з дисципліни: 

«Право соціального 

захисту» 

Затверджую 

Завідувач кафедри 

_______________ 

(підпис) 

Єрмоленко В.М. 

___________ 2020 р. 

 

1. Дайте розгорнуту відповідь на поставлені питання: 

1) Дайте правову характеристику соціального захисту як однієї з основних функцій соціальної 

держави. 

2) Розкрийте зміст солідарної системи пенсійного забезпечення. 

Тестові завдання: 

1. Пенсійний вік для чоловіків відповідно до чинного законодавства України. 

1 50 років; 

2 55 років; 

3 60 років; 

4 65 років. 

2. Вставте пропущене словосполучення: 

... – це період (строк), протягом якого особа підлягає 

загальнообов'язковому державному соціальному  страхуванню 

та  сплачуються  внески (нею,  роботодавцем) на страхування,  

якщо інше  не  передбачено   законодавством 

 

(у бланку відповідей 

подати 

словосполученням) 

3. Що є підставою виникнення і припинення правовідносин із соціального захисту: 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

4. При наявності якого страхового стажу у особи, що досягла пенсійного віку, виникає 

загальне право на призначення пенсії за віком у солідарній системі у 2018 році? 

1 15 років; 

2 20 років; 

3 25 років; 

4 30 років. 

5. Які суспільні відносини виділяють у структурі соціально-забезпечувальних відносин? 

1 соціально-страхові відносини; 

2 пенсійні відносини; 

3 відносини щодо надання матеріальних допомог; 

4 відносини щодо надання соціальних послуг; 

6. Які соціальні ризики виокремлює чинне законодавство України? 

(у бланку відповідей надати відповідь) 

7. Яке поняття ширше: «соціальний захист» чи «соціальне забезпечення»? 

8.Визначте, до якої системи пенсійного забезпечення належать перераховані суб’єкти: 

А. Cолідарна система; 

B. Накопичувальна система. 

1. Накопичувальний фонд України; 

2. Зберігач коштів; 

3. Страхові організації 

9. Яким органом встановлюється інвалідність для неповнолітніх 

 

10. Які види пенсійних виплат здійснюються з коштів накопичувальної системи 

пенсійного страхування? 
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6. Методи навчання 

 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності:  

– словесні, наочні, що застосовується для ознайомлення студентів з матеріалами 

навчальної дисципліни у вигляді лекцій, розповідей-пояснень та бесід; 

– практичні методи, творчі, проблемно-пошукові методи що застосовуються 

для закріплення знань студентів з навчальної дисципліни у вигляді написання рефератів та 

вирішення задач. 

 

2. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності: 

– методи стимулювання інтересу до навчання (створення ситуації інтересу 

при викладанні того чи іншого матеріалу, пізнавальні ігри, навчальні дискусії, 

аналіз життєвих ситуацій), що застосовуються для зацікавленості студентів навчальною 

дисципліною у вигляді висвітлення практики застосування відповідного законодавства і 

вирішення життєвих ситуацій (призначення і виплата пенсій, порядок звернення за 

допомогою, отримання виплати по тимчасовій непрацездатності, тощо) 

– методи стимулювання обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети 

навчальної дисципліни, вимоги до вивчення навчальної дисципліни, заохочення). 

3. Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності. 
– застосовуються для визначення рівня знань студентів з навчальної дисципліни у 

вигляді проведення усних та письмових опитувань. 
 

7. Форми контролю 

За кредитно-модульною системою викладення навчальної дисципліни «Право 

соціального захисту» застосовуються такі основні види контролю знань: 

• поточний контроль – систематично на різних навчальних заняттях 

впродовж семестру у формах:  

- усне опитування; 

- письмові контрольні експрес-роботи; 

- тестовий контроль; 

• модульний контроль – двічі на семестр; 

• підсумковий контроль – у кінці семестру після вивчення навчальної 

дисципліни у формі екзамену. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

8. Розподіл балів, які отримують студенти 

 Оцінювання знань студента відбувається за 100-бальною шкалою і 

переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 «Положення про екзамени та 

заліки у НУБіП України» (наказ про уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                        

за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни RДИС (до 100 

балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу студента 

(слухача) з навчальної роботи RНР (до 70 балів): R ДИС  = R НР  + R АТ . 

 

 
 

 

9.  Методичне забезпечення  
 

Науково-методичне забезпечення навчального процесу передбачає: державні 

стандарти освіти, навчальні плани, навчальні програми з усіх нормативних і 

вибіркових навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів 

практик; підручники і навчальні посібники; інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських, практичних і лабораторних занять; індивідуальні навчально-дослідні 

завдання; контрольні роботи; текстові та електронні варіанти тестів для поточного і 

підсумкового контролю, методичні матеріали для організації самостійної роботи 

студентів. 
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10.  Рекомендована література  

з навчальної дисципліни 

«Право соціального захисту» 
 

 

Нормативні акти: 

1. Конституція України: Закон  від 28 червня 1996року № 254к/96-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 

2. Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод ( Рим, 

50), ратифікована 17 липня 1997 р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004 

3. Цивільний кодекс України: Кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 

4. Сімейний кодекс України: Кодекс України від 10 січня 2002 року №2947-III. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 

5. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 18 березня 

2004 року № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 

6. Кодекс законів про працю України:  Кодекс України від 10 грудня 1971 року 

№ 322-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

7. Бюджетний кодекс України: Кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

8. Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 року № 

1906-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15. 

9. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії:  Закон 

України від 05 жовтня 2000 року № 2017-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14. 

10.  Про прожитковий мінімум: Закон України від 15 липня 1999 року. № 966-

XIV.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14. 

11.  Про Державний бюджет України на 2020 рік: Закон України від 14 грудня 

2019 року № 294-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20. 

12.  Про громадянство України: Закон України від 18 січня 2001 року  

№ 2235-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14. 

13.  Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 

22 вересня 2011 року № 3773-VI.  URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3773-17. 

14.  Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: 

Закон України від 8 липня 2011 року № 3671-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17. 
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15.  Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80. 

16.  Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України  від 

09 липня 2003 року. № 1058-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-

15. 

17.  Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09 липня 2003 

року №  1057-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15. 

18.  Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05 листопада 1991 року № 

1788-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12. 

19.  Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття: Закон України  від 02 березня 2000 року № 1533-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14 

20.  Про зайнятість населення: Закон України від 01 березня 1991 року № 5067-

VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 

21. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 

25 вересня 1999 року № 1105-XIV. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14. 

22.  Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: 

Закон України від 24 лютого 1994 року № 4004-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. 

23.  Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні: Закон 

України від 21 березня1991 року № 875-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12.  

24.  Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні: Закон України від 06 жовтня 

2005 року № 2961-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15. 

25.  Про ратифікацію конвенції про професійну реабілітацію та зайнятість 

інвалідів №159, ухвалену Генеральною конференцією МОП 12.06.1983р.: 

Закон України від 06 березня 2003 року  № 624-IV. Відомості Верховної Ради 

України від 2003 року  № 25 стаття 175. 

26.  Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України від 01 червня 

2000 року  № 1767-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1767-14. 

27.  Про державні нагороди України: Закон України від 16 березня 2000 року № 

1549-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14. 

28.  Про статус народного депутата: Закон України від 17 листопада 1992 року № 

2790-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12.   

29.  Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII. 

URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
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30.  Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 р. №796-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12. 

31.  Про формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для 

здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи 

та соціального захисту населення: Закон України від 10 лютого 2000 року 

№ 1445-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-14.  

32.  Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон 

України  від 09 квітня 1992 року № 2262-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2262-12. 

33.  Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: 

Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12. 

34.  Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист: 

Закон України від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80. 

35.  Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю: Закон України від 16 листопада 2000 року № 2109-III. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14. 

36.  Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 21листопада 1992 

року № 2811-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12. 

37.  Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: Закон України від 13 

січня 2005 року № 2342-IV.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15. 

38.  Про соціальні послуги: Закон України від 17 січня 2019 року № 2671-VIII. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19. 

39.  Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю: Закон України від 21 

червня 2001 року  № 2558-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-

14.  

40.  Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05 

липня 2012 року № 5073-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17.  

41.  Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 3 липня 1991 

року № 1282-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12. 

42.  Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з 

порушенням строків їх виплати: Закон України від 19 жовтня 2000 року     N 

2050-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2050-14. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1445-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2558-14
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43.  Про державну реєстрацію актів цивільного стану: Закон України від 01 липня 

2010 року  № 2398-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17.  

44.  Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 

грудня 1993 року № 3814-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-

12. 

45.  Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон 

України від 05 липня 1994 року № 80/94-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80.  

46.  Про гуманітарну допомогу: Закон України від 22 жовтня 1999 року № 1192- 

XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-1. 

47.   Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 року № 1489-

III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14. 

48.  Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. 

49.  Порядок діяльності органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах: Порядок, затверджений 

постановою Кабінетом Міністрів України  від 24 вересня 2008 року № 866. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/866-2008-%D0%BF.  

50.  Загальне положення про центр соціальних служб для сімей, дітей та молоді: 

Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 

2013 року № 573.   URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/573-2013-

%D0%BF. 

51. Типове положення про службу у справах дітей обласної, Київської та 

Севастопольської міської державної адміністрації; Типове положення про 

службу у справах дітей районної, районної у містах Києві та Севастополі 

державної адміністрації: Положення, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 серпня 2007 року № 1068. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-2007-%D0%BF.  

52. Типове положення про притулки для дітей служби у справах дітей: 

Положення, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 

1997 року № 565. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-97-

%D0%BF#Text. 

53.   Про безоплатну правову допомогу: Закон України від 02 червня 2011 року № 

3460-VI.  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3460-17. 

54.  Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон 

України від 24 січня 1995 року № 20/95-ВР. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/20/95-%D0%B2%D1%80.  
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55. Типове положення про дитячий будинок-інтернат: Положення, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 978. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/978-2016-%D0%BF.  

 

Навчальна та навчально-методична література: 

1. Сташків Б.І. Право соціального забезпечення : навчальний посібник загальна 

частина. Чернігів : ПАТ «ПВК» «Десна», 2016. 692 с. 

2. Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: навчальний посібник, 5-

те видання перероблене та доповнене. Київ. «Центр учбової літератури», 

2016. 448 с. 

3. Ярошенко О.М., Барабаш Г.О., Вапнярчук Н.М. та ін. Право соціального 

забезпечення в Україні: підручник. Х. Право, 2015. 458 с. 

4. Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. та ін. Право соціального забезпечення України: 

академічний курс: підручник. Київ. Видавничий дім “Ін Юре”, 2008. 

5. Надточій Б.О., Демчик Л.А. ”Пенсія в Україні”: коментар до закону України 

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Київ. Юрінком 

Інтер, 2006. 

11.  Інформаційні ресурси 

Законодавство України: 

1. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/main – інформаційно-пошукова система по 

законодавству; 

2. http://search.ligazakon.ua – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

3. http://www.legal.com.ua – інформаційно-пошукова система по законодавству; 

4. http://www.leonorm.com – нормативні документи зі стандартизації; 

http://www.building.kharkov.ua – нормативні документи у галузі будівництва; 

http://dnop.com.ua – нормативні акти з охорони праці. 

Органи влади: 

1. http://iportal.rada.gov.ua – Верховна Рада України; 

2. http://www.president.gov.ua – Президент України; 

3. http://www.kmu.gov.ua – Кабінет Міністрів України; 

4. http://www.scourt.gov.ua – Верховний Суд України; 

5. http://www.reyestr.court.gov.ua – Єдиний державний реєстр судових рішень. 
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