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Модуль 1. Загальнотеоретичні положення права соціального забезпечення.
Правові засади загальнообов’язкового державного соціального страхування
Тема 4. Організаційно-правові форми соціального забезпечення
Семінарське заняття № 1
Питання для обговорення
1.
Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального
забезпечення.
2.
Поняття та значення соціального страхування в системі соціального
забезпечення.
3.
Структура системи пенсійного забезпечення в Україні.
Питання для самоконтролю знань студентів:
1.
Що таке організаційно-правові форми соціального забезпечення?
2.
Які види організаційно-правових форм соціального забезпечення?
3.
Які особливості мають організаційно-правові форми соціального
забезпечення?
4.
Яке значення мають організаційно-правові форми соціального
забезпечення?
5.
Охарактеризувати державне загальнообов’язкове соціальне страхування як
організаційно-правову форму соціального забезпечення.
6.
Які особливості характерні для сучасної системи соціального страхування
України?
7.
Охарактеризувати недержавне соціальне страхування як організаційноправову форму соціального забезпечення.
8.
Охарактеризувати державну соціальну допомогу як організаційно-правову
форму соціального забезпечення.
9.
Надати характеристику асигнувань з бюджету як організаційно-правової
форми соціального забезпечення.
10. Назвати
недержавні
організаційно-правові
форми
соціального
забезпечення.
Інформаційні джерела: 1-4, 7-13, 18, 19, 24, 26-29, 31.
Тема 6. Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальне
забезпечення
Семінарське заняття № 2
Питання для обговорення
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).
Питання для самоконтролю знань студентів:
1.
Що таке соціальний ризик?
2.
Хто із вітчизняних науковців вперше запропонував термін «соціальний
ризик» як підставу виникнення права на соціальне забезпечення?

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Які ознаки соціального ризику?
Які види соціальних ризиків?
Які соціальні ризики належать до традиційних?
Які соціальні ризики належать до нетрадиційних?
Які соціальні ризики належать до загальносоціальних?
Які соціальні ризики належать до професійних?
Які соціальні ризики належать до страхових та нестрахових?
Охарактеризувати непрацездатність як соціальний ризик.

Інформаційні джерела: 1-5, 7-12, 14, 17, 18, 19, 24, 26-29, 31, 32.
Тема 8. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Семінарське заняття № 3
Питання для обговорення
ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ
1.
Поняття та загальна характеристика загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
2.
Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
3.
Види матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Питання для самоконтролю знань студентів:
1.
Що таке загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності?
2.
Яке законодавство регулює порядок загальнообов’язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?
3.
Які принципи соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності?
4.
Розкрити зміст принципу паритетності держави, представників
застрахованих осіб та роботодавців в управлінні страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності.
5.
Розкрити зміст принципу формування та витрачання страхових коштів на
солідарній основі.
6.
Розкрити зміст принципу цільового використання коштів страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
7.
Назвати суб’єктів страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
8.
Що є об’єктом страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності?
9.
Охарактеризувати правовий статус страховика, страхувальників та
застрахованих осіб як суб’єктів страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
Інформаційні джерела: 1-4, 6-11, 14, 18, 19, 20, 24, 28, 29.

Тема 10. Правове регулювання загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування
Семінарське заняття № 4
Питання для обговорення
1.
Пенсійна система України: поняття та напрямки реформування.
2.
Загальна характеристика законодавства, що регулює пенсійні відносини в
Україні.
3.
Структура системи пенсійного забезпечення.
4.
Поняття та ознаки пенсій як виду соціального забезпечення.
Питання для самоконтролю знань студентів:
1.
Охарактеризувати пенсійну систему України.
2.
Які напрямки реформування пенсійної системи України?
3.
Надати загальну характеристику законодавства, що регулює пенсійні
відносини в Україні.
4.
Яка структура пенсійної системи України?
5.
Скільки рівнів має пенсійна система України?
6.
Що являє собою солідарна система загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування?
7.
Що являє собою накопичувальна система загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування?
8.
Що являє собою система недержавного пенсійного забезпечення?
9.
Що таке пенсія? Які ознаки пенсії?
10. Якими є види пенсій ?
Інформаційні джерела: 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
Тема 13. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній пенсійній
системі
Семінарське заняття № 5
Питання для обговорення
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.
Питання для самоконтролю знань студентів:
1.
Що собою являє пенсія у зв’язку з втратою годувальника?
2.
Які особи мають право на призначення пенсії у зв’язку з втратою
годувальника?
3.
Хто належить до непрацездатних членів сім’ї померлого годувальника?
4.
За яких умов пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з
втратою годувальника?

5.
Чи зберігають неповнолітні діти право на пенсію у зв’язку з втратою
годувальника в разі їх усиновлення?
6.
Яким законодавством регулюється порядок призначення пенсії у зв’язку з
втратою годувальника?
7.
Який порядок призначення і виплати пенсії в разі втрати годувальника ?
8.
Які документи подаються на додаток до заяви про призначення пенсії у
зв’язку із втратою годувальника ?
9.
Який розмір пенсії у зв’язку з втратою годувальника?
10. Як відбувається виділення частки пенсії у зв’язку з втратою годувальника?
Інформаційні джерела: 1-4, 7-11, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29.
Тема 15. Недержавне пенсійне забезпечення
Семінарське заняття № 6
Питання для обговорення
1.
Законодавство про недержавне пенсійне забезпечення.
2.
Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення та їх правовий статус.
3.
Умови призначення пенсій у недержавній системі пенсійного
забезпечення.
Питання для самоконтролю знань студентів:
1.
Що собою являє система недержавного пенсійного забезпечення?
2.
Яке законодавство регулює недержавне пенсійне забезпечення?
3.
На яких принципах здійснюється недержавне пенсійне забезпечення?
4.
Хто є суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення?
5.
На які групи поділяються суб’єкти недержавного пенсійного
забезпечення?
6.
Що собою являє Недержавний пенсійний фонд?
7.
Які види недержавних пенсійних фондів?
8.
Які умови призначення пенсій у недержавній системі пенсійного
забезпечення?
9.
Який рівень пенсійної системи становить система недержавного
пенсійного забезпечення?
10. Які причини повільного розвитку системи недержавного пенсійного
забезпечення?
Інформаційні джерела: 1-4, 7-11, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 35.
Тема 17. Соціальні допомоги
Семінарське заняття № 7
Питання для обговорення
1.
Загальна характеристика законодавства про державні соціальні допомоги.
2.
Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог.
3.
Загальні правила призначення та виплати державних соціальних допомог.
4.
Органи, що призначають державні допомоги.
Питання для самоконтролю знань студентів:

1.
Що таке соціальна допомога?
2.
Яке законодавство регулює порядок надання державних соціальних
допомог?
3.
Охарактеризувати зміст адресного характеру надання державних
соціальних допомог.
4.
Охарактеризувати аліментарний характер надання державних соціальних
допомог.
5.
Які види державних соціальних допомог?
6.
Що собою являє державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям?
7.
Як визначається розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям?
8.
Які підстави припинення виплати державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям?
9.
Який порядок надання державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та інвалідам?
10.
Який порядок надання державної соціальної допомоги сім’ям з дітьми?
Інформаційні джерела: 1-4, 7-11, 18, 19, 24, 28, 29.
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