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ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки «бакалавра» спеціальності 081 «Право». 

Визнання України соціальною державою згідно статті 1 

Конституції України та загострення соціальних проблем у зв’язку з 

переходом до ринкової економіки зумовили актуальність пошуку 

оптимальної системи державних засобів забезпечення соціальних прав 

людини і громадянина в Україні. Систему соціального забезпечення в 

Україні сьогодні можна вважати в основному сформованою. Проте 

забезпечення її належного функціонування, удосконалення засобів і 

механізмів правового регулювання відносин у сфері соціального 

забезпечення залишатиметься актуальним завданням для держави 

протягом тривалого часу. Тому вивчення майбутніми юристами 

навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» матиме 

вагоме значення для їх подальшої практичної діяльності на ниві 

правового забезпечення соціального захисту громадян. Саме 

кваліфіковані фахівці зможуть забезпечити як належну роботу 

системи органів соціального забезпечення, так і поширення правових 

знань серед громадян України та захист їх прав і законних інтересів.  

Термін «право соціального забезпечення» вживається, як відомо, в 

трьох значеннях: по-перше, як галузь національного права України; 

по-друге, як наука; по-третє, як навчальна дисципліна в системі 

юридичної освіти.  

Як галузь права право соціального забезпечення являє собою 

систему правових норм, що регулюють суспільні відносини з 

матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок 

спеціально створених фінансових джерел особам, які зазнали 

соціального ризику. 

Право соціального забезпечення як наука становить систему 

об’єктивних знань про поняття, розвиток, закономірності, принципи 

самостійної галузі права. 

Право соціального забезпечення як навчальна дисципліна – це 

систематизовані відповідно до навчальної програми знання щодо 

предмета правового регулювання норм цієї галузі права та їх 

особливостей.  

Предметом навчальної дисципліни є право соціального 

забезпечення у всіх своїх виявах: як галузь права, як система 

законодавства та як наука. 



Навчальну програму навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» розроблено на основі чинного законодавства України з 

урахуванням змін, обумовлених становленням ринкової економіки та 

формуванням правової Української держави. До програми включено 

всі основні теми курсу, які охоплюють як теоретичні проблеми науки 

права соціального забезпечення, так і положення чинного 

законодавства та практики його застосування. Програма навчальної 

дисципліни складається із чотирьох розділів, що змістовно 

відповідають блокам інститутів права соціального забезпечення, а 

також списку джерел, основної та додаткової навчально-методичної 

літератури. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких модулів: 
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення права соціального 

забезпечення. Правові засади загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

Модуль 2. Особливості пенсійного забезпечення. Правове 

регулювання соціальних допомог, послуг та пільг. 

Мета викладання дисципліни «Право соціального 

забезпечення» полягає в отриманні студентами теоретичних знань у 

сфері соціального забезпечення; набутті практичних навичок 

застосування правових норм, що регламентують ці відносини; 

формуванні правосвідомості та правової культури у майбутніх 

юристів. 

Основними завданнями 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 соціально-забезпечувальних правовідносин; вміння 

вирішувати практичні ситуації у сфері соціального забезпечення. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

повинні: 

знати: 

 основні положення доктрини та джерел права соціального 

забезпечення;  

 предмет, метод, систему і принципи права соціального 

забезпечення; 

 зміст його основних інститутів; правовий статус суб’єктів;  



 сферу дії законодавства про соціальне забезпечення та 

тенденцій його розвитку в умовах ринкової економіки; 

 стан судової практики. 

вміти: 

 володіти понятійно-категоріальним апаратом права 

соціального забезпечення;  

 правильно застосовувати норми права соціального 

забезпечення до конкретних правових відносин;  

 тлумачити чинне законодавство;  

 складати правові документи з питань соціального захисту;  

 аналізувати тенденції юридичної практики;  

 обґрунтовано вирішувати питання реалізації норм права 

соціального забезпечення на практиці. 

Міждисциплінарні зв’язки. Право соціального забезпечення не 

ізольоване від інших юридичних дисциплін. Його успішне засвоєння 

ґрунтується на знаннях, отриманих студентами під час опанування 

положень навчальних курсів «Теорія держави і права», 

«Конституційне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», 

«Кримінальне право»., «Трудове право». Водночас вивчення права 

соціального забезпечення стане основою для опанування студентами 

такої навчальної дисципліни, як «Основи охорони праці». 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 

кредити ЄКТС. 

Робоча навчальна програма складена відповідно до програми 

навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення», 

затвердженої Вченою радою Вищого навчального закладу 

Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» ___ 

______201_ року (протокол № __). 
 

 
 



Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни  
Таблиця 1.1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Право 
соціального забезпечення» для студентів спеціальності 081 «Право» 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр 
 

Характеристика навчальної дисципліни 
1. Кількість кредитів ЄКTС 3 
2. Кількість модулів: денна  2; заочна  -  
3. Нормативна (варіативна) у відповідності до навчального плану: 

вибіркова 
4. Курс: денна 3, заочна  - 
5. Семестр: денна 6, заочна - 
6. Денна форма навчання, годин: – загальна кількість: 1 семестр – , 

2 семестр 90 
     – лекції: 1 семестр – , 2 семестр 18 
     – семінарські заняття: 1 семестр – , 2 семестр 14 
     – самостійна робота: 1 семестр – , 2 семестр –58 
     – вид підсумкового контролю: 1 семестр – , 2 семестр – ПМК 
     – кількість годин на тиждень: 1 семестр – , 2 семестр – 2 
7. Заочна форма навчання, годин: – 
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Розділ 2. Робочий графік навчальної дисципліни на семестр 
Таблиця 2.1. Робочий графік навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» на ІІ семестр 

2016/17 навчального року для студентів спеціальності 081 «Право» 
 

Вид навчального заняття 
Тижнів, годин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Аудиторне – 32 год., у т. ч.: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- лекція – 18 год. 2 2  2  2  2  2  2  2  2 
- семінарське – 14 год.   2  2  2  2  2  2  2  
2. Самостійна робота студента – 
58 год., у т. ч. 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

- виконання домашніх завдань 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
- підготовка до семінарських 
занять 

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

4. Проведення поточної 
модульної роботи 

       X        Х 

5. Форма контролю:                 
- ПМК                Х 
- екзамен                 
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Розділ 3. Тематичний план навчальної дисципліни  з розподілом 

навчального часу за видами занять 

Таблиця 3.1. Тематичний план навчальної дисципліни для 

студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» 

№ 
п / 
п 

Назва змістових модулів, 
тем дисципліни 

Кількість годин за видами занять 

р
а
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м
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1 2  4 5 6 7 8 
Змістовий модуль 1. Загальнотеоретичні положення права соціального 

забезпечення. Правові засади загальнообов’язкового державного 
соціального страхування 

1. 

Право соціального 
забезпечення як галузь у 
системі права України 

4 2 – – 2 – 

2. 
Джерела права соціального 
забезпечення 

3 – – – 3 – 

3. 
Принципи права соціального 
забезпечення 

3 – – – 3 – 

4. 
Організаційно-правові форми 
соціального забезпечення 

4 – 2 – 2 – 

5. 
Правовідносини у сфері 
соціального забезпечення та їх 
суб’єкти 

5 2 – – 3 – 

6. 

Соціальні ризики як підстава 
виникнення права на соціальне 
забезпечення 

5 – 2 – 3 – 

7. 

Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування на випадок 
безробіття 

5 2 – – 3 – 

8. 

Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування у зв’язку з 

5 – 2 – 3 – 



тимчасовою втратою 
працездатності  

9. 

Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності 

5 2 – – 3 – 

10. 

Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного пенсійного 
страхування 

6 2 2 – 2 – 

 Загалом 45 10 8 – 27 – 
Змістовий модуль 2. Особливості пенсійного забезпечення. Правове 

регулювання соціальних допомог, послуг та пільг 

11. 
Пенсії за віком в солідарній 
пенсійній системі 5 2 – – 3 – 

12. 
Пенсії по інвалідності в 
солідарній пенсійній системі 

3 – – – 3 – 

13. 
Пенсії у зв’язку з втратою 
годувальника в солідарній 
пенсійній системі 

5 – 2 – 3 – 

14. 

Пенсійні виплати за рахунок 
коштів накопичувальної 
системи пенсійного 
страхування 

4 – – – 4 – 

15. 
Недержавне пенсійне 
забезпечення 

5 – 2 – 3 – 

16. 
Особливості пенсійного 
забезпечення окремих 
категорій осіб 

4 – – – 4 – 

17. Соціальні допомоги 7 2 2 – 3 – 

18. Соціальне обслуговування 6 2 – – 4 – 

19. 
Пільги в системі соціального 
забезпечення 

6 2 –  4 – 

 Загалом: 45 8 6 – 31 – 

 Разом: 90 18 14 – 58  
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Розділ 4. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни 
Таблиця 4.1. Технологічна карта тематичного плану навчальної дисципліни «Право соціального 
забезпечення», яка викладається для студентів денної форми навчання спеціальності 081 «Право» 
 

Назва розділу, модуля, теми та 
питання, що розглядаються на 

лекції 

Обсяг 
годин 

Назва теми семінарського, практичного 
або лабораторного заняття 

Обсяг 
годин 

Навчально-
методична 
література 

(порядковий 
номер за 

переліком) 

1 2 3 4 5 
Модуль 1. Загальнотеоретичні положення права соціального забезпечення. Правові засади 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 
Тема 1 «Право соціального 
забезпечення як галузь у 
системі права України» 
Лекція 1. 
1. Поняття та предмет права 

соціального забезпечення. 
2. Метод правового 

регулювання соціально-
забезпечувальних відносин 
та його ознаки. 

3. Функції права соціального 
забезпечення.  

4. Система права соціального 
забезпечення. 

2
 

 

 

– 

1-5, 7-12, 18, 
19, 24, 26-29, 
31 



Тема 2 «Джерела права 
соціального забезпечення» 
1. Поняття джерел права 

соціального забезпечення 
України, форми їх 
вираження. Класифікація 
джерел права соціального 
забезпечення.  

2. Закони та підзаконні 
нормативно-правові акти в 
системі джерел права 
соціального забезпечення.  

3. Акти соціального 
партнерства як джерела 
права соціального 
забезпечення. 

4. Акти міжнародно-правового 
регулювання соціального 
забезпечення. 

–
 

 

 

 

–
 

1-4, 7-12, 18, 
19, 24, 26-29, 
31 

Тема 3 «Принципи права 
соціального забезпечення» 
1. Поняття і значення 

принципів права 
соціального забезпечення. 
Класифікація принципів. 

2. Зміст і конкретизація 
загальних (галузевих) 
принципів права 
соціального забезпечення. 

3. Зміст і конкретизація 
принципів окремих 
інститутів права соціального 

–
 

 

 

– 

1-4, 7-13, 18, 
19, 24, 26-29, 
31 



забезпечення.  
Тема 4 «Організаційно-правові 
форми соціального 
забезпечення» 
1. Поняття, види та 

особливості організаційно-
правових форм соціального 
забезпечення.  

2. Поняття та значення 
соціального страхування в 
системі соціального 
забезпечення. 

3. Державна соціальна 
допомога як організаційно-
правова форма соціального 
забезпечення. 

–
 

 

Семінарське заняття 1 «Організаційно-правові 
форми соціального забезпечення» 

2
 

1-4, 7-12, 18, 
19, 24, 26-29, 
31 

Тема 5 «Правовідносини у 
сфері соціального 
забезпечення та їх суб’єкти» 
Лекція 2. 
1. Поняття, ознаки та 

особливості правовідносин 
із соціального забезпечення. 

2. Види соціально-
забезпечувальних 
правовідносин. 

3. Структура правовідносин із 
соціального забезпечення. 

4. Підстави виникнення, зміни 
та припинення соціально-
забезпечувальних 
правовідносин. 

 

2
 

 

 

– 

1-5, 7-12, 18, 
19, 24, 26-29, 
31 



Тема 6 «Соціальні ризики як 
підстава виникнення права на 
соціальне забезпечення» 
1. Поняття та види соціального 

ризику. 
2. Непрацездатність як 

соціальний ризик. Види 
непрацездатності. 

3. Поняття, групи інвалідності. 
Порядок встановлення 
інвалідності. 

4. Поняття безробіття 
(часткового безробіття).  

 
–

 

 

 

Семінарське заняття 2 «Соціальні ризики як 
підстава виникнення права на соціальне 
забезпечення» 

2
  

1-5, 7-12, 14, 
17, 18, 19, 24, 
26-29, 31, 32 

Тема 7 «Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування на випадок 
безробіття» Лекція 3. 
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. 

2
 

 

 

– 

1-4, 6-11, 14, 
18, 19, 20, 24, 
28, 29 

Тема 8 «Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 

 
–

 

 

Семінарське заняття 3 «Правове регулювання 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

2 
1-4, 6-11, 14, 
18, 19, 20, 24, 
28, 29 



страхування у зв’язку з 
тимчасовою втратою 
працездатності» 
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.  

працездатності» 
 

Тема 9 «Правове регулювання 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування від нещасного 
випадку на виробництві та 
професійного захворювання, 
які спричинили втрату 
працездатності» Лекція 4. 
1. Поняття та загальна 

2
 

 

 

–
 

 

1-4, 6-11, 14, 
18, 19, 20, 24, 
28, 29 



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. 

Тема 10 «Правове 
регулювання 
загальнообов’язкового 
державного пенсійного 
страхування» Лекція 5. 
1. Поняття та структура 

системи пенсійного 
забезпечення. 

2. Поняття, ознаки та види 

2
 

 

Семінарське заняття 4 «Правове регулювання 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування» 

2 

1-4, 6-11, 14, 
15, 18, 19, 20, 
21, 23, 24, 25, 
28, 29 



пенсій. 
3. Загальний порядок 

обчислення, призначення, 
перерахунку та виплати 
пенсій. 

Модуль 2. Особливості пенсійного забезпечення. Правове регулювання соціальних допомог, послуг та пільг 
Тема 11 «Пенсії за віком в 
солідарній пенсійній системі» 
Лекція 6. 
1. Поняття та умови 

призначення пенсії за віком. 
2. Обчислення розміру пенсій 

за віком. Підвищення 
розміру пенсії за віком у разі 
відстрочки часу її 
призначення. 

3. Пільгові підстави на пенсію 
за віком. 

2
 

 

 

– 

1-4, 7-11, 15, 
18, 19, 21, 23, 
24, 25, 28, 29 

Тема 12 «Пенсії по інвалідності 
в солідарній пенсійній 
системі» 
1. Поняття та умови 

призначення пенсії по 
інвалідності. 

2. Пенсії по інвалідності 
внаслідок нещасного 
випадку, інших випадків 
трудового каліцтва чи 
професійного захворювання.  

3. Пенсії по інвалідності 
внаслідок загального 
захворювання. 

 
–

 

 
 

 

– 

1-4, 7-11, 15, 
16, 18, 19, 21, 
23, 24, 25, 28, 
29 



Тема 13 «Пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника в 
солідарній пенсійній системі» 
1. Поняття пенсії у зв’язку з 

втратою годувальника. 
Порядок призначення пенсії 
в разі втрати годувальника.  

2. Особи, що мають право на 
призначення пенсії у зв’язку 
з втратою годувальника.  

3. Розмір пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника. 
Виділення частки пенсії.  

–
 

 

Семінарське заняття 5 «Пенсії у зв’язку з 
втратою годувальника в солідарній пенсійній 
системі» 

2 

1-4, 7-11, 15, 
18, 19, 21, 23, 
24, 25, 28, 29 

Тема 14 «Пенсійні виплати за 
рахунок коштів 
накопичувальної системи 
пенсійного страхування» 
1. Суб’єкти системи 

накопичувального 
пенсійного забезпечення.  

2. Види пенсійних виплат з 
коштів накопичувальної 
системи пенсійного 
страхування.  

3. Поняття та види довічних 
пенсій. 

–
 

 

 

–
 

 

1-4, 7-11, 15, 
18, 19, 21, 23, 
24, 25, 28, 29 

Тема 15 «Недержавне пенсійне 
забезпечення» 
1. Законодавство про 

недержавне пенсійне 
забезпечення. 

2. Суб’єкти недержавного 

–
 

 

Семінарське заняття 6
 

«Недержавне пенсійне 
забезпечення» 

2 

1-4, 7-11, 15, 
18, 19, 21, 23, 
24, 25, 28, 29, 
35 



пенсійного забезпечення та 
їх правовий статус.  

3. Умови призначення пенсій у 
недержавній системі 
пенсійного забезпечення.  

Тема 16 «Особливості 
пенсійного забезпечення 
окремих категорій осіб» 
1. Загальна характеристика 

пенсії за вислугу років. 
2. Пенсійне забезпечення 

державних службовців.  
3. Пенсійне забезпечення 

наукових (науково-
педагогічних) працівників.  

4. Пенсійне забезпечення 
службових осіб прокуратури 
та суддів.  

–
 

 

 

– 

1-4, 7-11, 15, 
18, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 
29, 30, 36 

Тема 17 «Соціальні допомоги» 
Лекція 7. 
1. Поняття, ознаки та види 

державних соціальних 
допомог. 

2. Державна соціальна 
допомога малозабезпеченим 
сім’ям. 

3. Державні соціальні 
допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та 
інвалідам. 

4. Державні допомоги сім’ям з 
дітьми. 

2
 

 

Семінарське заняття 7 «Соціальні допомоги» 

2 

1-4, 7-11, 18, 
19, 24, 28, 29 



Тема 18 «Соціальне 
обслуговування» Лекція 8. 
1. Поняття, ознаки, форми і 

види соціальних послуг. 
2. Організація діяльності з 

надання соціальних послуг. 
3. Соціальні послуги центрів 

соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді. 

2
 

 

 

– 

1-4, 7-11, 18, 
19, 24, 28, 29, 
34 

Тема 19 «Пільги в системі 
соціального забезпечення» 
Лекція 9. 
1. Поняття, ознаки та види 

соціальних пільг. 
2. Пільги за професійним та 

соціальним статусом особи. 
3. Соціальні пільги інвалідам, 

ветеранам праці та особам 
похилого віку. 

2
 

 

 

– 

1-4, 7-11, 18, 
19, 24, 28, 29 

Всього, годин 18  14  

 
 
 
 
 

 

 

Розділ 5. Самостійна робота студентів 
Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» є основним 

засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни, засвоєння знань, надбання вмінь та 



навичок у вільний від аудиторних навчальних занять час. Самостійна робота студента складається із 
підготовки до семінарських та інших видів занять шляхом виконання усного та письмового домашнього 
завдання.  

У процесі самостійної роботи студенти закріплюють навчальний матеріал, засвоєний на лекційних 
заняттях, а також опановують окремі програмні питання, що передбачені для самостійного вивчення.  

Самостійна робота з підготовки до семінарських занять здійснюється за відповідним планом, що містить 
до кожної теми перелік програмних питань, які виносяться на обговорення на семінарське заняття та 
самостійне вивчення за відповідною темою. 

Взявши за основу прослуханий лекційний матеріал, опрацювавши нормативно-правові акти, основну і 
рекомендовану для поглибленого вивчення літературу, студенти готують тези повідомлень, а також можуть 
обирати тему доповіді для презентації її на семінарі-дискусії. Дана доповідь повинна містити, крім 
висвітлення самої сутності виявленої студентами проблеми, обґрунтування її актуальності та власні 
пропозиції щодо її вирішення. Доповідь повинна стосуватися теми семінарського заняття, проте вона може 
охоплювати більш широке коло питань, ніж передбачаються планом семінарського заняття.  

Також студенти самостійно виконують письмові домашні завдання (вирішують ситуаційні задачі, 
використовуючи навчально-методичний посібник (НМП) з навчальної дисципліни та керуючись 
методичними вказівками щодо їх розв’язання), здійснюють самоконтроль своїх знань за допомогою 
вирішення навчальних тестів, складання логічних схем, заповнення таблиць тощо. 

З навчальної дисципліни «Право соціального забезпечення» студенти виконують (письмово, з поданням 
викладачу для перевірки), керуючись НМП, такі види самостійної роботи: 

1. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до теми з підготовкою опорного 
конспекту питань для обговорення на семінарському занятті (студенти мають ґрунтовно опрацювати 
рекомендовані інформаційні джерела до теми, письмово скласти опорний конспект питань згідно НМП для 
обговорення на семінарському занятті). 

2. Складання термінологічного словника до теми та підготовка до понятійного диктанту 
(термінологічний словник оформлюється рукописно чи у друкованому вигляді за термінами, що зазначені 
до кожної теми у НМП). 

3. Розроблення структурно-логічних схем за темами (структурно-логічні схеми за темами згідно НМП 
оформлюються рукописно чи у друкованому вигляді). 



4. Виконання тестових завдань. 
5. Ознайомлення з рекомендованими джерелами і літературою до теми з підготовкою опорного 

конспекту питань, що передбачені для самостійного опрацювання за темою (див. табл. 5.1.).  
 

Таблиця 5.1. Технологічна карта самостійної роботи студента з навчальної дисципліни «Право соціального 
забезпечення» 

 

№ 
з/п 

Назва розділу модуля, 
теми, з якої виносяться 
питання на самостійне 

опрацювання 

Перелік питань, 
що вивчаються студентом самостійно 

Література 
(порядковий 

номер за 
переліком) 

Засоби контролю 
знань 

 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Загальнотеоретичні положення права соціального забезпечення. Правові засади 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

1. 

 

Право соціального 

забезпечення як галузь 

у системі права України 

1. Право людини на соціальний захист як 

суб’єктивне право особи. 

2. Конституційні гарантії здійснення права на 

соціальний захист в Україні.  

3. Співвідношення понять соціальне 

забезпечення та соціальний захист.  

1-5, 7-12, 18, 

19, 24, 26-29, 

31 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 



1 2 3 4 5 

2. 

 

Джерела права 

соціального 

забезпечення 

1. Значення рішень Конституційного Суду 

України та керівних роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України для однакового 

застосування усіма підприємствами, 

установами, організаціями та судовими 

органами чинного законодавства про соціальне 

забезпечення. 

2. Дія нормативно-правових актів, які є 

джерелами соціального забезпечення, у часі, 

просторі та за категоріями громадян. 

1-4, 7-12, 18, 

19, 24, 26-29, 

31 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

3. 

Принципи права 

соціального 

забезпечення 

1. Принципи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування.  

2. Принципи недержавного соціального 

забезпечення.  

3. Принципи державної соціальної допомоги.  

1-4, 7-13, 18, 

19, 24, 26-29, 

31 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

4. 

 

Організаційно-правові 

форми соціального 

забезпечення 

1. Асигнування з бюджету як організаційно-

правова форма соціального забезпечення.  

2. Недержавні організаційно-правові форми 

соціального забезпечення. 

1-4, 7-12, 18, 

19, 24, 26-29, 

31 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 



1 2 3 4 5 

5. 

 

Правовідносини у сфері 

соціального 

забезпечення та їх 

суб’єкти 

1. Фізичні особи як учасники соціально-

забезпечувальних правовідносин.  

2. Уповноважені державою органи та організації 

як суб’єкти соціально-забезпечувальних 

правовідносин.  

3. Недержавні установи як суб’єкти 

правовідносин у сфері соціального 

забезпечення. 

1-5, 7-12, 18, 

19, 24, 26-29, 

31 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

6. 

 

Соціальні ризики як 

підстава виникнення 

права на соціальне 

забезпечення 

1. Непрацездатність як соціальний ризик.  

2. Поняття, критерії та порядок підтвердження 

малозабезпеченості. 

1-5, 7-12, 14, 

17, 18, 19, 24, 

26-29, 31, 32 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

7. 

 

Правове регулювання 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на випадок 

безробіття 

1. Принципи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок 

безробіття. 

2. Право громадян на матеріальне забезпечення 

за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням на випадок 

безробіття. 

1-4, 6-11, 14, 

18, 19, 20, 24, 

28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 



1 2 3 4 5 

8. 

 

Правове регулювання 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою 

працездатності  

1. Принципи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

2. Право громадян на матеріальне забезпечення 

та соціальні послуги за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням у зв’язку 

з тимчасовою втратою працездатності.  

1-4, 6-11, 14, 

18, 19, 20, 24, 

28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

9. 

Правове регулювання 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування від 

нещасного випадку на 

виробництві та 

професійного 

захворювання, які 

спричинили втрату 

працездатності 

1. Принципи страхування від нещасного випадку 

і гарантії забезпечення прав застрахованих 

осіб. 

2. Порядок встановлення ступеня втрати 

працездатності потерпілим на виробництві. 

1-4, 6-11, 14, 

18, 19, 20, 24, 

28, 29 

 

10. 

Правове регулювання 

загальнообов’язкового 

державного пенсійного 

страхування 

1. Принципи загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування. 

2. Право на пенсійне забезпечення як складова 

конституційного права на соціальний захист. 

1-4, 6-11, 14, 

15, 18, 19, 20, 

21, 23, 24, 25, 

28, 29 

 

Модуль 2. Особливості пенсійного забезпечення. Правове регулювання соціальних допомог, послуг та 

пільг 



1 2 3 4 5 

11. 

 

Пенсії за віком в 

солідарній пенсійній 

системі 

1. Відмінності пенсії за віком від пенсій за 

вислугу років. 

2. Мінімальний розмір пенсії за віком. 

1-4, 7-11, 15, 

18, 19, 21, 23, 

24, 25, 28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

12. 

Пенсії по інвалідності в 

солідарній пенсійній 

системі 

1. Страховий стаж, необхідний для призначення 

пенсії по інвалідності.  

2. Строк виплати пенсії по інвалідності в разі 

зміни групи інвалідності або відновлення 

працездатності. 

1-4, 7-11, 15, 

16, 18, 19, 21, 

23, 24, 25, 28, 

29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

13. 

Пенсії у зв’язку з 

втратою годувальника в 

солідарній пенсійній 

системі 

1. Члени сім’ї, які вважаються такими, що були 

на утриманні померлого годувальника. 

2. Період, на який призначається пенсія у зв’язку 

з втратою годувальника. 

1-4, 7-11, 15, 

18, 19, 21, 23, 

24, 25, 28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 



1 2 3 4 5 

14. 

Пенсійні виплати за 

рахунок коштів 

накопичувальної 

системи пенсійного 

страхування 

1. Одноразова пенсійна виплата.  

2. Договір страхування довічної пенсії. 

1-4, 7-11, 15, 

18, 19, 21, 23, 

24, 25, 28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

15. 
Недержавне пенсійне 

забезпечення 

1. Принципи недержавного пенсійного 

забезпечення.  

2. Порядок ведення персоніфікованого обліку 

учасників недержавних пенсійних фондів. 

1-4, 7-11, 15, 

18, 19, 21, 23, 

24, 25, 28, 29, 

35 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

16. 

Особливості пенсійного 

забезпечення окремих 

категорій осіб 

1. Пенсійне забезпечення військовослужбовців та 

осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ. 

2. Правове регулювання пенсій за особливі 

заслуги перед Україною.  

1-4, 7-11, 15, 

18, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 28, 

29, 30, 36 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

17. Соціальні допомоги 

1. Принципи, за якими виплачуються державні 

соціальні допомоги.  

2. Загальні правила призначення та виплати 

державних соціальних допомог.  

3. Органи, що призначають державні допомоги. 

1-4, 7-11, 18, 

19, 24, 28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 



1 2 3 4 5 

18. 
Соціальне 

обслуговування 

1. Принципи надання соціальних послуг. 

2. Права і обов’язки надавачів та отримувачів 

соціальних послуг.  

3. Волонтерська діяльність в сфері соціальних 

послуг. 

1-4, 7-11, 18, 

19, 24, 28, 29, 

34 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 

19. 

Пільги в системі 

соціального 

забезпечення 

1. Поняття соціального статусу особи. 

2. Соціальний захист біженців.  

3. Соціальний захист жертв політичних репресій. 

1-4, 7-11, 18, 

19, 24, 28, 29 

Бліц-опитування, 

тестування, 

індивідуальні 

завдання на 

картках, перевірка 

робочих зошитів 
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Розділ 6. Методики активізації процесу навчання 
Інтенсифікація навчального процесу при викладанні дисципліни 

повинна здійснюватися на основі використання активних методів 
навчання, що дозволяє, вирішити проблему зростаючого 
інформаційного навантаження на студентів, поліпшити якість 
засвоєння ними вивченого матеріалу. 

Під час викладання дисципліни широко використовуються такі 
методики активізації навчального процесу: 
– проблемні лекції, які переважно спрямовані на висвітлення 

основних змін у законодавстві, проведення порівняльного аналізу 
вітчизняної практики господарювання із зарубіжним досвідом, 
виявлення основних причин виникнення негативних тенденцій й 
кризових явищ в економіці України та окреслення шляхів їх 
подолання, а також ознайомлення студентів з науковою 
дискусією, що відбувається в юридичній літературі навколо 
визначення тих чи інших категорій, явищ, процесів; 

– міні-лекції, які проводяться переважно за допомогою розроблених 
структурно-логічних схем, які охоплюють основний зміст 
питання, що розглядається, у структурованому вигляді, що є 
найзручнішим та найефективнішим способом сприйняття 
студентами ємної інформації у короткі проміжки часу. Для 
наочного зображення структурно-логічних схем використовується 
мультимедійний проектор, ілюстративний матеріал (роздатковий, 
наприклад, нормативно-правові документи, зразки договорів, 
наказів тощо), дошка; 

– робота в малих групах; 
– застосування новітніх технічних засобів навчання як засобів 

унаочнення навчального матеріалу (у першу чергу – презентацій 
PowerPoint); 

– презентація групою студентів розробленої ними теми, яка 
охоплює актуальні проблемні питання, з проведенням подальшої 
дискусії між іншими «малими групами», викладачем та 
експертами (яких визначає викладач), з тих питань, що виносяться 
на обговорення; 

– моделювання міні-ситуацій (використання кейс-методу), 
вирішення практичних правових ситуацій, які можуть виникнути 
на практиці в житті студентів. Застосування даної методики дає 
змогу студентам отримати певні навички з прийняття ефективних 
рішень, адаптувати теоретичні знання до практичних умов; 

– ділова гра відповідно до розробленого сценарію. 
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Розділ 7. Система поточного і підсумкового контролю 
 

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань студентів за результатами 
підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Право соціального 

забезпечення» 
 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
74-81 С 
64-73 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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Таблиця 8. Система нарахування балів за видами навчальної 
роботи 

Форма навчальної 

роботи 

Вид навчальної роботи Бали 

1.Аудиторна   

 1.1.Лекція 

1.2. Семінарське 

заняття 

2. Захист виконаного домашнього 

завдання 

3. Обговорення теоретичного та 

практичного матеріалу 

4. Постановка та розкриття 

проблемного питання 

5. Виконання навчальних завдань 

6. Доповіді з рефератами, есе та їх 

обговорення 

7. Тестування 

0-2 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

0-5 

 

0-1 

2. Самостійна та 

індивідуально-

консультативна 

робота 

Виконання та захист індивідуальних 

навчально-дослідних завдань 

– написання наукового реферату, 

презентації, есе з визначеної 

проблеми; 

– пошук (підбір) та огляд 

літературних джерел за заданою 

проблематикою; 

– підготовка матеріалів власних 

досліджень до участі в науковій 

конференції; 

– участь у роботі правничого 

дискусійного клубу «Феміда»; 

– участь роботі наукового гуртка «Ін 

Юре»; 

– підготовка публікації в наукових 

виданнях. 

 

 

 

0-5 

 

 

0-5 

 

 

0-10 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-15 

3. Поточний 

модульний 

контроль 

Поточна модульна робота 0-10 

4. Підсумковий 

контроль 

Екзамен - 
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Таблиця 9. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з 

вивчення навчальної дисципліни  
 

Форма 
роботи 

Вид роботи Бали 

1. Навчальна 1. Участь у предметних олімпіадах: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

10-30 

2. Участь у конкурсах на кращого знавця 
дисципліни: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

10-30 

3. Виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань підвищеної складності 

1-15 

4. Написання і захист наукового реферату з 
визначеної проблеми 

0-5 

2. Науково-
дослідна 

1.  Участь в наукових гуртках («Ін-Юре») 5-20 
2. Участь в наукових студентських клубах 
(«Феміда») 

5-20 

3. Участь в конкурсах студентських робіт: 
університетських, міжвузівських, 
всеукраїнських, міжнародних 

5-15 

4. Участь в наукових студентських 
конференціях: університетських, 
міжвузівських, всеукраїнських, 
міжнародних 

5-15 

5. Підготовка публікації в наукових 
виданнях. 

20 

6. Оформлення сценарного плану 
дидактичної гри 

10-20 

Разом  * 

 
* Максимальна кількість додаткових балів для студента – 30. 
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Розділ 8. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки 

навчального процесу з навчальної дисципліни «Право 

соціального забезпечення» 

1. Право соціального забезпечення: Завдання для аудиторного 

тестування студентів спеціальності 081 / Г. В. Терела 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://10.0.0.176/(тести 

розроблені за допомогою комп’ютерної програми тестування 

знань студентів Open test). 

 

Розділ 9. Інформаційно-методичне забезпечення  

9.1. Перелік складових навчально-методичного комплексу з 
навчальної дисципліни 

«Право соціального забезпечення» 
 

1. Навчальна програма. 

2. Плани семінарських занять. 

3. Збірник ситуаційних завдань (кейси). 

4. Ділові ігри. 

5. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні 

рекомендації до їх виконання. 

6. Завдання для контрольних робіт та методичні рекомендації до їх 

виконання для студентів заочної форми навчання 

7. Тести вхідного контролю знань студентів. 

8. Пакети комплексних контрольних завдань (робіт) та критерії їх 

оцінювання. 

9. Модульний контроль (поточні модульні роботи). 

10. Пакети тестів для студентів денної та заочної форм навчання. 

11. Питання для підготовки до екзамену. 

12. Тематика науково-дослідної роботи студентів. 
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9.2. Перелік інформаційних джерел 

Нормативно-правові акти: 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.  

2. Основи законодавства країни про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування : Закон України від 14 січня 1998 р. 
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