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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни за
формами навчання (денна)
Обов’язкова
українська
6 / 180 год.
3
4
5
6
7
2
3
1
2
3
1
60
90
30
28
42
14
4
6
2
10
15
5
18
27
9
залік
іспит

Вид дисципліни
Мова викладання, навчання та оцінювання
Загальний обсяг кредитів/годин
Курс
Семестр
Кількість змістовних модулів з розподілом:
Обсяг кредитів
Обсяг годин, в тому числі:
Аудиторні
Модульний контроль
Семестровий контроль
Самостійна робота
Форма семестрового контролю

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою є формування системи знань з правового регулювання соціальних
правовідносин в Україні, оволодіння студентами сукупністю спеціальних
теоретичних знань, правовими засадами реалізації права на соціальний захист, а
також набуття практичних навичок для подальшої роботи в сфері соціального
забезпечення населення.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Право соціального забезпечення»
є:


формування у студентів системи науково-теоретичних і практичних знань
з права соціального забезпечення;

визначення та розкриття змісту понять, категорій та інститутів соціальнозабезпечувального права, законодавчих актів;

вироблення поваги до законів, їх додержання і виконання у практичній
діяльності.

розвиток у студентів навиків самостійної творчої роботи при закріпленні
теоретичних знань у ході вивчення курсу;

закріплення навиків самостійного вивчення і аналізу соціального
страхування та пенсійного законодавства і правозастосовчої практики;

допомогти студентам всебічно й глибоко зрозуміти природу і сутність
соціальних відносин.

3. Результати навчання за дисципліною
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
- структуру та організаційно-правові форми прав людини на соціальне
забезпечення на соціальний захист, юридичні механізми їх забезпечення;
- конституційні гарантії здійснення права людини на соціальний захист в
Україні;
- сучасні тенденції в сфері державного забезпечення соціальних прав;
- рівень відповідності законодавства України стандартам у сфері соціального
захисту;
- особливості діяльності закладів соціального захисту різних категорій
населення;
вміти:
- надавати своєчасну і повну юридичну консультацію населенню з правових та
соціально-правових питань;
- знаходити і аналізувати необхідні нормативно-правові і підзаконні акти,
враховувати зміни, доповнення, поправки до статей законів України, що
забезпечують право на соціальний захист, соціальне забезпечення.
У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності:
- визначати галузеву приналежність відносин у сфері соціального забезпечення;
- тлумачити чинне законодавство, яке передбачає правове регулювання окремих
видів соціального забезпечення та соціальний захист окремих категорій
громадян;
- відрізняти правовідносини, що регулюються правом соціального забезпечення
від тих, які є предметом регулювання інших галузей права, застосовувати
отримані знання до конкретних життєвих ситуацій;
- застосовувати чинне законодавство та орієнтуватись у напрямках розвитку
галузі права соціального забезпечення;
- розробляти проекти документів, необхідні для призначення окремих видів
соціального забезпечення;
- використовувати отримані знання у практичній діяльності;
- юридично фахово та аргументовано захищати певне правове рішення,
викладати його в усній та письмовій формі;
- формувати та розвивати свої професійно-ділові якості;
- готовність використовувати під час професійної діяльності науковий,
нормативний та інтерпретаційний (судовий, роз'яснювальний) матеріал;
- виявляти проблеми розвитку права соціального забезпечення у поєднанні з
проблемами
адміністративно-правового,
цивільно-процесуального
та
господарсько-процесуального права на сучасному етапі.
- Уміння виявляти проблеми розвитку права соціального забезпечення у
поєднанні з проблемами адміністративно-правового, цивільно-процесуального
та господарсько-процесуального права на сучасному етапі.
4. Структура навчальної дисципліни
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Тематичний план для денної форми навчання

Семестровий
контроль
Самостійна

Лабораторні

Практичні

Лекції

Усього

Назва змістових модулів, тем

Семінари

Розподіл годин між видами
робіт
Аудиторна

Змістовний модуль 1. Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення
України
Тема 1. Поняття , предмет, метод та система права соціального
4
2
2
забезпечення Україні
Тема 2. Джерела і принципи соціального забезпечення
4
2
2
Тема 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення
6
2
2
2
Тема 4. Основи законодавства України про загальнообов’язкове
4
2
2
державне соціальне страхування
Тема 5. Правові засади пенсійної системи в Україні
5
2
2
1
Модульний контроль 1
2
Разом 30 10 4
5
9
Змістовний модуль 2. Пенсійне забезпечення населення в Україні
Тема 6. Пенсії за віком
7
4
3
Тема 7. Пенсії по інвалідності
6
2
2
2
Тема 8. Пенсії в разі втрати годувальника
4
2
2
Тема 9. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні
6
2
2
2
Модульний контроль 2
2
Разом 30 10
4
5
9
Всього за 5 семестр 60 20 8
10 18
Змістовний модуль 3. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Тема 10. Правове регулювання соціального страхування у зв’язку
4
2
2
з тимчасовою втратою працездатності
Тема 11. Правове регулювання соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного
4
2
2
захворювання
Тема 12. Правове регулювання соціального страхування на
6
2
2
2
випадок безробіття
Тема 13. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як
страхувальника і застрахованих осіб. Фонд соціального
4
2
2
страхування України
Тема 14. Правове регулювання соціальних допомог
5
2
2
1
Модульний контроль 3
2
Разом 30 10 4
5
9
Змістовний модуль 4. Правове регулювання соціального забезпечення окремих категорій
громадян
Тема 15. Соціальне забезпечення окремих категорій громадян
6
4
2
Тема 16. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених
6
2
2
2
батьківського піклування
Тема 17. Державна соціальна допомога дітям та особам які не
4
2
2
мають права на пенсію
Тема 18. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх
7
2
2
3
сімей
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Модульний контроль 4

2
Разом 30 10 4
5
9
Змістовний модуль 5. Правове регулювання соціального обслуговування та забезпечення
населення в Україні
Тема 19. Правове регулювання соціального обслуговування в
4
2
2
Україні
Тема 20. Державна допомога сім'ям з дітьми
4
4
2
Тема 21. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям
6
2
2
2
Тема 22. Система соціальних послуг України
6
2
2
Тема 23. Управління в сфері соціального захисту населення
3
2
1
Модульний контроль 5
2
Разом 30 12 2
5
9
Всього за 6 семестр 90 32 10 15 27
Змістовний модуль 6. Соціальний захист в зарубіжних країнах. Міжнародні механізми захисту
прав людини
Тема 24. Медичне страхування та його особливості в зарубіжних
6
4
3
країнах
Тема 25. Система соціального забезпечення в США та Франції
6
4
2
2
Тема 26. Міжнародні стандарти захисту прав людини
2
2
2
Тема 27. Міжнародні механізми захисту прав людини
4
2
2
Модульний контроль 6
2
Разом 30 12 2
5
9
Всього за 7 семестр 30 12 2
5
9
Всього за курс 180* 64 20 30 54
* із врахуванням МКР

5. Програма навчальної дисципліни
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ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І. Поняття, предмет, метод та система права
соціального забезпечення України
Лекція 1. Поняття, предмет, метод та система
права соціального
забезпечення Україні (2 год.)
Поняття та функції права соціального забезпечення. Конституція України про
право особи на соціальний захист. Соціальний захист як одна з основних функцій
соціальної держави. Поняття та складові соціального захисту. Співвідношення понять
соціальне забезпечення та соціальний захист. Постійне працездатне населення.
Трудова діяльність людей. охоронні відносини. Специфічні способи захисту
соціальних прав та забезпечення. Суб’єкти відносин. Соціальне партнерство.
Організація соціального захисту. Предмет і метод правового регулювання. Історичні
відомості про виникнення і розвиток соціального забезпечення в Україні та його
правове регулювання. Система соціального забезпечення в Україні. Загальна
характеристика, види та форми соціального забезпечення. Місце права соціального
забезпечення в системі права України. Зв’язок права соціального забезпечення з
іншими галузями права. поняття та загальна характеристика права соціального
забезпечення як науки та навчальної дисципліни.
Основні поняття теми: соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальне
партнерство, соціальна держава, функції соціального забезпечення.
Основна література: 1,2. Додаткова література: 9,10.
Лекція 2. Джерела і принципи соціального забезпечення (2 год.)
Поняття та класифікація джерел права соціального забезпечення. Конституція
України як джерело права соціального забезпечення України. Закони, що регулюють
соціально-забезпечувальні правовідносини в Україні. Підзаконні нормативні акти як
джерела права соціального забезпечення. Значення рішень Конституційного Суду
України для права соціального забезпечення.
Недержавне соціальне забезпечення. Поняття організаційно-правових форм
соціального забезпечення. Постанови Пленуму Верховного Суду України. Проблеми
та перспективи розвитку законодавства України про соціальне забезпечення. Поняття
та система принципів права соціального забезпечення. Зміст основних принципів
права соціального забезпечення. Принципи загальнообов’язкового державного
соціального страхування. Поняття та значення соціального страхування в системі
соціального забезпечення.
Основні поняття теми: джерела права, підзаконні нормативно-правові акти,
принципи, система принципів, загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Основна література: 1,2. Додаткова література: 9,10.
Лекція 3. Правовідносини у сфері соціального забезпечення (2 год.)
Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення.
Класифікація правовідносин. Структура соціально забезпечувальних правовідносин.
Умови виникнення соціально-забезпечувальних правовідносин.
Суб’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. Правовий статус учасників
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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. Класифікація, особливості їх правового статусу. Об’єкти соціально
забезпечувальних правовідносин. Матеріальні, процесуальні та процедурні відносини
у соціальному забезпеченні. Юридичні факти як підстави виникнення, зміни та
припинення соціально-забезпечувальних правовідносин. Соціальний ризик: поняття,
види. Трудовий, страховий стаж. Поняття, значення, класифікація. Правила
обчислення стажу. Порядок підтвердження стажу за чинним законодавством.
Основні поняття теми: правовідносини, класифікація правовідносин,
структура правовідносин, правовий статус учасників, правосуб’єктність, матеріальні
правовідносини, процесуальні правовідносини, процедурні правовідносини.
Основна література: 1,2. Додаткова література: 9,10.
Семінар 1. Поняття та значення соціального забезпечення в суспільстві (2 год.)
Лекція 4.Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
Поняття і види страхових допомог, їх правові ознаки. Система страхових
допомог в Україні: її характеристика. Особливості допомоги при нещасних випадках
та професійних захворюваннях, пов’язаних з виробничою діяльністю. Допомоги у
зв’язку з безробіттям.
Порядок призначення і виплати страхових допомог.
Поняття і види послуг по соцстрахуванню.
Соціальні послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних страхових
фондів, правове регулювання, порядок та умови надання.
Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком і професійним захворюванням.
Страхова допомога на поховання.
Основні поняття теми: загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
страхові допомоги, професійне захворювання, нещасний випадок на виробництві,
поховання.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Лекція 5. Правові засади пенсійної системи в Україні (2 год.)
Пенсійна система України: поняття та напрямки реформування. Органи
управління пенсійною системою. Мінімальна пенсія в Україні. Право особи на
пенсійне забезпечення: суб’єкти, зміст, гарантії. Пенсійний вік в Україні.
Право добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного
пенсійного страхування. Персоніфікований облік у системі соціального страхування.
Принципи пенсійного забезпечення. Поняття та загальна характеристика пенсій як
виду соціального забезпечення. Види пенсійного забезпечення. Загальні правила
призначення та виплати пенсій (форма, оподаткування, строки, відрахування).
Оскарження неправомірних дій та розгляд спорів, що виникають з приводу
пенсійного забезпечення.
Основні поняття теми: пенсія, пенсійна система, управління пенсійною
системою, пенсійне забезпечення, пенсійний вік, мінімальна пенсія.
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Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Семінар 2. Правове регулювання загальнообов'язкового державного соціального
страхування (2 год.)
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Пенсійне забезпечення населення в Україні
Лекція 6. Пенсії за віком (4 год.)
Поняття, ознаки, види страхових пенсій. Пенсії, що виплачуються у солідарній
системі. Коло осіб, умови призначення, розмір. Поняття, види та ознаки страхових
пенсій. Поняття і соціально-правове значення пенсій за віком. Суб’єкти пенсій за
віком. Класифікація пенсій за віком. Умови і специфіка пенсійного забезпечення
окремих працівників за віком. Загальнообов’язкове пенсійне страхування його
принципи і суб’єкти. Особи, які мають право на трудову пенсію. Принципи
функціонування солідарної, накопичувальної та недержавної системи пенсійного
забезпечення. Пенсійні виплати з недержавних пенсійних фондів. Пенсійний
контракт та пенсійна схема. Пенсії в солідарній системі загальнообов’язкового
пенсійного страхування: пенсії за віком; пенсії по інвалідності; пенсії у зв’язку з
втратою годувальника.
Пенсійні виплати в накопичувальній системі зобов’язального державного
пенсійного страхування. Пенсійні виплати в недержавній пенсійній системі. Пенсії за
особливі заслуги перед Україною: поняття, суб’єкти та порядок призначення.
Пенсії за віком при неповному стажі роботи.
Специфіка пенсії багатодітної жінки-матері.
Основні поняття теми: пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії у зв’язку з
втратою годувальника, трудові пенсії.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Лекція 7. Пенсії по інвалідності (2 год.)
Поняття, види і умови призначення пенсії по інвалідності в солідарній системі.
Особливості пенсійного забезпечення по інвалідності окремих категорій громадян
(військовослужбовцям, працівникам органів внутрішніх справ, інвалідам війни,
потерпілим від аварії на ЧАЕС і т.д.).
Особливість призначення та виплата пенсій по інвалідності внаслідок нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання.
Органи, що мають повноваження визначати ступінь втрати працездатності і
встановлювати групи інвалідності.
Пенсії, які виплачуються інвалідам війни, їх мінімальний розмір у відповідності
до групи інвалідності. Стаж роботи, який дає право на пенсію по інвалідності. Строк
виплати пенсії при зміні групи інвалідності або відновленні працездатності. Умови,
за яких призначається пенсія по інвалідності військовослужбовцям та особам
начальницького і рядового складу органам внутрішніх справ.
Основні поняття теми: пенсії по інвалідності, інвалід, втрата працездатності.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.

9

Лекція 8. Пенсії в разі втрати годувальника (2 год.)
Поняття та призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
Умови отримання пенсій у разі втрати годувальника.
Суб’єкти пенсій при втраті годувальника.
Розмір пенсії в разі втрати годувальника.
Основні поняття теми: пенсія у разі втрати годувальника, непрацездатні
члени сім’ї, утримання.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Лекція 9. Недержавне пенсійне забезпечення в Україні (2 год.)
Правове регулювання недержавного пенсійного забезпечення в Україні.
Принципи недержавного пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди та їх
види. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення.
Адміністрування
недержавного пенсійного фонду. Управління активами недержавних пенсійних
фондів.
Основні поняття теми: недержавний пенсійний фонд, пенсійна виплата,
пенсійний контракт, пенсійні активи, пенсійні депозитні рахунки.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Семінар 4. Особливості правового регулювання недержавного пенсійного
забезпечення в Україні (2 год.)
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Загальнообов'язкове державне соціальне
страхування
Лекція 10. Правове регулювання соціального страхування у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності (2 год.)
Правові, фінансові та організаційні засади загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на
випадок безробіття. Надання соціальних послуг. Фонд соціального страхування
України. Матеріальне забезпечення у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
Суб'єкти страхування з тимчасовою втратою працездатності. Застраховані особи.
Страховик. Фонд соціального страхування України.
Об'єкт страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Страховий
випадок.
Основні поняття теми: тимчасова втрата працездатності, Фонд соціального
страхування, страховик, застрахована особа, страховий випадок.
Основна література: 1,3. Додаткова література: 2,4,13.
Лекція 11. Правове регулювання соціального страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання (2 год.)
Особи, які підлягають страхуванню від нещасного випадку. Страхові виплати.
Перерахування розміру страхових виплат. Визначення ступеня втрати працездатності
потерпілим. Тимчасове переведення потерпілого на легшу, нижчеоплачувану роботу.
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Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації. Право на
страхові виплати в разі смерті потерпілого. Щомісячні страхові виплати та інші
витрати на відшкодування шкоди. Документи для розгляду справ про страхові
виплати. Розгляд справ про страхові виплати. Відмова у страхових виплатах і наданні
соціальних послуг. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг.
Строки проведення страхових виплат. Страхові виплати у разі перебування особи, яка
їх одержує, в особливих умовах. Зберігання справ про страхові виплати.
Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Страхові експерти з охорони праці. Порядок визначення класу професійного ризику.
Основні поняття теми: нещасний випадок на виробництві, професійне
захворювання, професійна реабілітація, професійний ризик.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Лекція 12. Правове регулювання загальнообов'язкового державного
соціального страхування на випадок безробіття (2 год.)
Організаційні засади загальнообов'язкового державного соціального страхування
на випадок безробіття.
Система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає матеріальне забезпечення на
випадок безробіття. Надання соціальних послуг. Матеріальне забезпечення на
випадок безробіття. Суб'єкти страхування на випадок безробіття. Застраховані особи.
Страхувальники та страховик. Фонд загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття. Об'єкт страхування на випадок
безробіття - страховий випадок, із настанням якого у застрахованої особи (члена її
сім'ї, іншої особи). Право на отримання матеріального забезпечення на випадок
безробіття. Надання соціальних послуг.
Основні поняття теми: безробіття, Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття, страховик, застрахована
особа.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Семінар 5. Правове регулювання загальнообов'язкового державного соціального
страхування (2 год.)
Лекція 13. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як
страхувальника і застрахованих осіб. Фонд соціального страхування України (2
год.)
Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника. Права,
обов’язки та відповідальність застрахованих осіб. Вирішення спорів.
Фонд соціального страхування України. Управління Фондом соціального
страхування України. Правління Фонду соціального страхування України.
Повноваження правління Фонду соціального страхування України. Виконавча
дирекція Фонду соціального страхування України. Основні завдання і функції Фонду
соціального страхування України та його робочих органів. Права, обов’язки та
відповідальність Фонду соціального страхування України. Формування та
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використання коштів Фонду соціального страхування України. Страхові внески.
Майно та матеріально-технічне забезпечення Фонду соціального страхування
України. Відносини з органами виконавчої влади.
Основні поняття теми: роботодавець, працівник, страховий внесок.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Лекція 14. Правове регулювання соціальних допомог (2 год.)
Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. Загальна
характеристика законодавства про державні соціальні допомоги. Загальні правила
призначення та виплати державних соціальних допомог.
Допомога малозабезпеченим. Допомога дітям-інвалідам та інвалідам з
дитинства. Допомога на догляд за інвалідами внаслідок психічного захворювання.
Державні допомоги сім’ям з дітьми. Субсидії на оплату житлово-комунальних
послуг. Державна допомога на поховання. Інші види допомог. Відповідальність за
недотримання законодавства про державні соціальні допомоги. Стаж роботи, що дає
право на щорічну основну відпустку. Порядок надання відпусток. Збереження місця
роботи(посади). Навчання з відривом від виробництва. Шкідливі і важкі умови праці.
Основні поняття теми: соціальна допомога, допомога дітям-інвалідам,
державна допомога інвалідам з дитинства.
Основна література: 1,3,4,5. Додаткова література: 4,14.
Семінар 6. Правове регулювання соціальних допомог (2 год.)
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV. Правове регулювання соціального
забезпечення окремих категорій громадян
Лекція 15. Соціальне забезпечення окремих категорій громадян (4 год.)
Поняття, ознаки, види спеціальних пенсій. Поняття про вислугу років.
Пенсії науковим працівникам. Пенсії особам, які мають особливі заслуги перед
Україною. Пенсії особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Пенсії військовослужбовцям, особам начальницького та рядового складу ОВС. Пенсії
державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб місцевого
самоврядування, народних депутатів, суддів, службових осіб органів прокуратури,
тощо. порядок призначення і виплати спеціальних пенсій, особливості. Соціальне
забезпечення осіб, що постраждали внаслідок техногенних катастроф. Особливості
соціального забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями в Україні.
особливості соціального забезпечення осіб, які працюють у аграрній сфері. Соціальне
забезпечення медичних працівників. особливості соціального забезпечення шахтарів
в Україні. Соціальне забезпечення багатодітних сімей в Україні. Соціальне
забезпечення безпритульних дітей. Соціальне забезпечення жертв нацистських
переслідувань. Соціальне забезпечення осіб, що мають статус жертв політичних
репресій.
Основні поняття теми: спеціальні пенсії, пенсії за вислугу років, пенсії
науковим працівникам, пенсії особам, які мають особливі заслуги перед Україною,
пенсії особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
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Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 2,4,14.
Лекція 16. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (2 год.)
Засади державної політики щодо соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа. Заходи соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх
числа. Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.
Пріоритети форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Розробка і виконання цільових програм з охорони та соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Повне державне
забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб
із їх числа. Органи опіки та піклування. Функції служби у справах дітей щодо опіки
та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського
піклування. Банк даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування. Працевлаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа. Заходи додаткового матеріального забезпечення.
Порядок відшкодування витрат на утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа, здійснення їм інших виплат.
Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також
осіб із їх числа. Соціально-трудова реабілітація дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, осіб із їх числа, які є інвалідами. Влаштування дітей,
залишених батьками в медичних закладах. Права та обов'язки батьків-вихователів.
Основні поняття теми: дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського
піклування, органи опіки та піклування, служба у справах дітей, соціальна
реабілітація.
Основна література: 1,4,5. Додаткова література: 4,14.
Семінар 7. Правове регулювання соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування (2 год.)
Лекція 17. Державна соціальна допомога дітям та особам які не мають
права на пенсію (2 год.)
Строки призначення державної соціальної допомоги. Призначення соціальної
допомоги. Розміри державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам. Соціальна допомога. Право на соціальну допомогу для осіб, які
втратили працездатність. Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги особам, що не мають права на пенсію, та інвалідам і державної соціальної
допомоги на догляд. Призначення і виплата державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та інвалідам. Набуття права на соціальну допомогу.
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам.
Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
Розміри допомоги. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.
Розміри державної соціальної допомоги. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом
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підгрупи А. Надбавка на догляд. Розміри державної соціальної допомоги. Державна
соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.
Основні поняття теми: державна соціальна допомога, розмір державної
соціальної допомоги.
Основна література: 1. Додаткова література: 4,14.
Лекція 18. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей (2 год.)
Законодавство про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів
їх сімей. Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх
сімей. Забезпечення громадянських прав і свобод військовослужбовців.
Недоторканність військовослужбовця. Основні права військовослужбовців, пов’язані
з проходженням служби. Право військовослужбовців на відпустки. Порядок надання
військовослужбовцям відпусток та відкликання з них. Право військовослужбовців на
охорону здоров’я та медичну допомогу. Забезпечення військовослужбовців та членів
їх сімей жилими приміщеннями. Право військовослужбовців та членів їх сімей на
освіту. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей. Пенсійне забезпечення і
допомога. Особи, які мають право на призначення та отримання одноразової
грошової допомоги. Розмір одноразової грошової допомоги. Призначення і виплата
одноразової грошової допомоги. Підстави, за якими призначення і виплата
одноразової грошової допомоги не здійснюються. Соціальні гарантії прав членів
сімей військовослужбовців.
Основні поняття теми: військовослужбовці, члени сім’ї військослужбовця,
одноразова грошова допомога.
Основна література: 1. Додаткова література: 4,14.
Семінар 8. Соціальний захист військовослужбовців та осіб які не мають
права на пенсію (2 год.)
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ V. Правове регулювання соціального
обслуговування та забезпечення населення в Україні
Лекція 19. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні (2
год.)
Поняття, ознаки та види соціальних послуг як виду соціального забезпечення.
Загальна характеристика законодавства про соціальне обслуговування. Суб’єкти, що
здійснюють соціальне обслуговування осіб в Україні. Соціальні послуги особам
похилого віку. Соціальні послуги малозабезпеченим. Соціальні послуги інвалідам та
іншим особам, які втратили працездатність. Соціальні послуги неповнолітнім.
Соціальні послуги особам, які постраждали від техногенних катастроф. Соціальні
послуги безробітним. Соціальне обслуговування осіб без постійного місця
проживання. Соціальна реабілітація та адаптація. Поняття, ознаки та класифікація
соціальних пільг. Джерела фінансування соціальних пільг. Характеристика окремих
видів соціальних пільг:
медико-реабілітаційних, транспортних,
житлових,
побутових, трудових. Соціальна та стимулююча функція; господарська діяльність;
кошти бюджету; державний та договірний рівень регулювання зарплати;
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реформування системи соціальних пільг в Україні.
Основні поняття теми: соціальні послуги, соціальне обслуговування,
соціальна реабілітація, соціальна адаптація, соціальні пільги.
Основна література: 1. Додаткова література: 4,14.
Лекція 20. Державна допомога сім'ям з дітьми (4 год.)
Право сімей з дітьми на державну допомогу. Поняття і терміни, що вживаються
у цьому Законі. Види державної допомоги сім'ям з дітьми. Джерела покриття витрат
на виплату державної допомоги сім'ям з дітьми. Органи, що призначають і
здійснюють виплату державної допомоги сім'ям з дітьми. Термін розгляду
документів для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми. Право на допомогу
у зв'язку з вагітністю та пологами. Умови надання і тривалість виплати допомоги у
зв'язку з вагітністю та пологами. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Право на допомогу при народженні дитини. Умови призначення допомоги при
народженні дитини. Розмір допомоги при народженні дитини. Право на допомогу
при усиновленні дитини. Умови призначення допомоги при усиновленні дитини.
Право на допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Підстави
призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Розмір
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Право на допомогу
на дітей одиноким матерям. Умови призначення допомоги на дітей одиноким
матерям. Розмір допомоги на дітей одиноким матерям. Умови, за яких виплата
допомоги на дітей одиноким матерям припиняється або призупиняється.
Відповідальність підприємств, установ та організацій за недостовірність даних і
документів, виданих для призначення державної допомоги.
Основні поняття теми: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами, допомога
при народженні дитини, допомога при усиновленні дитини, право на допомогу
одиноким матерям, допомога при усиновленні.
Основна література: 1. Додаткова література: 4,14.
Лекція 21. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям (2 год.)
Законодавство про державну соціальну допомогу. Право на державну соціальну
допомогу. Порядок надання державної соціальної допомоги. Розмір державної
соціальної допомоги. Строки призначення державної соціальної допомоги. Умови, за
яких державна соціальна допомога не призначається, зменшується її розмір або
припиняється виплата. Перерахунок розміру державної соціальної допомоги.
Виплата державної соціальної допомоги. Порядок оскарження рішення про надання
державної соціальної допомоги. Фінансування державної соціальної допомоги. Облік
одержувачів державної соціальної допомоги. Контроль за правильністю надання
державної соціальної допомоги. Відповідальність за порушення законодавства про
державну соціальну допомогу.
Основні поняття теми: державна соціальна допомога, фінансування державної
соціальної допомоги.
Основна література: 1. Додаткова література: 4,14.
Семінар 9. Види державної допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим
сім'ям(2 год.)
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Лекція 22. Система соціальних послуг України (2 год.)
Основні засади надання соціальних послуг. Основні принципи надання
соціальних послуг. Види соціальних послуг та форми їх надання. Право на
отримання соціальних послуг. Порядок надання соціальних послуг. Порядок і умови
отримання соціальних послуг. Основні права отримувачів соціальних послуг.
Основні права та обов'язки осіб, що надають соціальні послуги. Структура сфери
надання соціальних послуг та управління нею. Співробітництво під час організації
надання соціальних послуг. Фінансування соціальних послуг. Обмеження права на
соціальні послуги. Організація, координація роботи та контроль за наданням
соціальних послуг. Оскарження рішення про відмову в наданні, зменшення обсягу
або припинення надання соціальних послуг. Відповідальність за порушення
законодавства про соціальні послуги. Участь України в міжнародному
співробітництві у сфері надання соціальних послуг.
Основні поняття теми: види соціальних послуг, засади, принципи, отримувач
соціальних послуг.
Основна література: 1-3. Додаткова література: 4,14.
Лекція 23. Управління в сфері соціального захисту населення (2 год.)
Міністерство соціальної політики України. Пенсійний фонд України. Головне
управління Пенсійного фонду України областях. Управління Пенсійного фонду
України в районах, містах і районах у містах. Місцеві державні адміністрації. Органи
місцевого самоврядування та їх виконавчі й розпорядчі органи. Департамент
соціальної політики. Орган опіки та піклування. Служба у справах дітей. Управління
праці та соціального захисту населення РДА.
Основні поняття теми: Міністерство соціальної політики України, Пенсійний
фонд України, Управління праці та соціального захисту населення РДА.
Основна література: 1-3. Додаткова література: 4,14.
Модуль VІ. Соціальний захист в зарубіжних країнах. Міжнародні
механізми захисту прав людини
Лекція 24. Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах
(4 год.)
Принципи і функції медичного страхування. Об'єкт страхування - здоров'я і
життя громадян. Суб'єкти страхової діяльності. Страховики. Добровільне медичне
страхування. Страхові каси. Вартість медичної допомоги. Страхові компанії.
Франшиза.
Суброгація.
Контрибуція.
Співстрахування.
Перестрахування,
Диверсифікація.
Впровадження обов'язкового медичного страхування в Україні з урахуванням
досвіду іноземних держав.
Основні поняття теми: суброгація, контрибуція, співстрахування,
перестрахування, диверсифікація.
Основна література: 1-3. Додаткова література: 4,14.
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Лекція 25. Система соціального забезпечення в США та Франції (4 год.)
Джерело фінансування системи соціального забезпечення в США. Асигнування
на програми соціального забезпечення. Внески підприємців, застрахованих
працівників. Бюджетне фінансування забезпечення зайнятості. Федеральний уряд.
Перепідготовка робочої сили в США. Функції програм страхування по безробіттю.
Максимальний розмір допомоги. Загальна федеральна програма. Особові пенсійні
рахунки. Соціальне страхування від ризиків в сфері праці та трудових відносин.
Кодекс соціального забезпечення Французької Республіки. Система соціальної
допомоги. Державний бюджет Франції. Базові режими. Режими соціального
забезпечення. Обов'язкові страхові платежі роботодавців і працівників. Страхування
по хворобі.
Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань. Сімейні виплати. Страхування по безробіттю.
Основні поняття теми: асигнування, особові пенсійні рахунки, базовий режим.
Основна література: 1-3. Додаткова література: 4,14.
Семінар 10. Особливості соціального
страхування в зарубіжних країнах (2 год.)

забезпечення

та

медичного

Лекція 26. Міжнародні стандарти захисту прав людини (2 год.)
Декларація «Верховенство права на національному та міжнародному рівнях»
ООН. Стандарти прав людини. Встановлення міжнародних стандартів у сфері прав
людини. Керівні принципи. Ознаки міжнародних стандартів прав людини
Мінімальний стандарт. Мінімальний рівень. Гарантування прав людини. Самостійне
джерело права у сфері прав людини. Універсальність міжнародних норм.
Стандартизація соціальної значимості.
Основні поняття теми:мінімальний стандарт, керівний принцип, мінімальний
рівень, універсальність, стандартизація.
Основна література: 1, 2, 3. Додаткова література: 3,14.
Лекція 27. Міжнародні механізми захисту прав людини (2 год.)
Універсальні механізми, які діють на рівні всього світу (наприклад, Рада з прав
людини при Генеральній Асамблеї ООН, Комісія з прав людини ЕКОСОР ООН,
Комітет з прав людини, Верховний комісар ООН з прав людини, Верховний комісар
ООН у справах біженців і т.д.);
Регіональні механізми. Конвенційні органи. Загальна та петиційна компетенція.
Комітет з прав дитини. Комісія по положенню жінок. Верховний комісар ООН з прав
людини. Верховний комісар ООН у справах біженців. Європейська комісія з прав
людини.
Мають загальну компетенцію. Американський суд з прав людини. Петиційна
компетенція. Європейський суд з прав людини. Парламентська асамблея Ради
Європи. Тлумачення Конвенції Великою палатою. Право на звернення до
Європейського суду зі скаргою про порушення прав людини. Порядок виконання в
Україні рішень Європейського суду з прав людини. Основні функції судової влади.
Особливе значення діяльності омбудсмена. Уповноважений Верховної Ради України
з права людини. Конституційний Суд України. Конституція України.
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Основні поняття теми: універсальний механізм, регіональний механізм,
загальна компетенція, петиційна компетенція, конвенційні органи.
Основна література: 1,2,3. Додаткова література: 3,14.
6. Контроль навчальних досягнень
Система оцінювання навчальних досягнень студентів
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Право соціального
забезпечення» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої
покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю,
накопичувальної системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення
кількості підсумкових балів до 100.
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю в 6,7
семестрах (екзамен)
6.1.

Відвідування
лекцій
Відвідування
семінарських
занять
Робота
на
семінарському
занятті
Виконання
завдань
для
самостійної
роботи
Виконання
модульної
роботи

Максимальна
кількість балів

Модуль 6

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 5

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 4

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 3

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль 2

Кількість
одиниць

Максимальна
кількість балів

Модуль
1
Кількість
одиниць

Вид
діяльності
студента

Максимальна к-сть
балів за одиницю

7.

1

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

10

2

20

2

20

2

20

2

20

1

10

1

10

5

3

15

3

15

3

15

3

15

0

0

6

30

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

1

25

Разом
67
Максимальна кількість балів:
Розрахунок коефіцієнта:

67

-

67

-

67
382
6,37

42

72

6.2.Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання
№
з/п
1
2
3
4

Назва теми
Суб’єкти та сучасна система соціального забезпечення в Україні
Поняття та загальна характеристика пенсій як виду соціального забезпечення
Загальна характеристика допомог як виду соціального забезпечення
Поняття, ознаки та види соціальних послуг як виду соціального забезпечення
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Кількість
балів
5
5
5
5

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Поняття і умови трудової пенсії солідарній системі
Призначення та виплата пенсій
Внутрігалузеві принципи права соціального захисту
Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист
Допомоги і інші соціальні послуги по соціальному страхуванню
Державні органи у сфері соціального забезпечення
Право трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей на захист і допомогу
Державні соціальні допомоги непрацездатним громадянам
Організаційно-правові форми соціального партнерства захисту в Україні
Органи управління у сфері соціального захисту та заклади надання соціальних
виплат і соціальних послуг в Україні
Гарантії і пільги та їх захист у сфері соціального забезпечення
Право осіб з обмеженнями на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у
громадському житті
Право на отримання послуг від соціальних служб
Право на соціальне забезпечення
Разом

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
90 балів

Критерії оцінювання самостійної роботи.
5 балів – завдання виконані в повному обсязі, студент має системні, дієві знання,
володіє понятійним апаратом, відповіді на запитання вичерпні й аргументовані, не
мають помилок.
4 бали – робота виконана в повному обсязі, але має деякі неточності і незначні
помилки; достатньо високий рівень загальної обізнаності з предмету та адаптивності
при доборі потрібного матеріалу.
3 бали – поверхневе знання змісту тем з дисципліни, труднощі при використанні
понятійного апарату, відсутність міцних логічних зв’язків і послідовності у розумінні
навчального предмету.
2 бали – студент знайомий з матеріалом, але не виділяє основних положень,
допускає суттєві помилки, які викривлюють зміст, не вміє користуватися
термінологією і поєднувати теоретичні засади з практичним їх втіленням.
1 бал – не виявляє розуміння матеріалу, має розрізненні знання, допускає грубі
помилки, обсяг виконаного завдання менше 20%.
6.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.
Форма проведення модульного контролю – модульна контрольна робота
Форма проведення – письмова.
Час проведення – 80 хвилин.
Максимальна кількість балів: 25 балів
Критерії оцінювання:
1. тестування – завдання 1-10, що передбачають вибір одного варіанту відповіді,
оцінюються в 1 бал (всього – 10 балів).
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2. практична частина – відповідь на теоретичне питання – 5 балів (всього – 10
балів); вирішення практичної ситуації – 5 балів.
6.4.Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.
Форма контролю: іспит
Форма проведення: письмова
Тривалість проведення: 2 год.
Максимальна кількість балів: 40 балів
Критерії оцінювання:
1. тестування – завдання 1-4, що передбачають вибір одного варіанту відповіді,
оцінюються в 1 бал (всього – 4 бали).
2. практична частина – доповнення твердження – 2 бали (всього – 4 бали);
визначення поняття – 4 бали (всього – 8 балів); відповідь на теоретичне
питання – 7 балів (всього – 14 балів); вирішення практичної ситуації – 10 балів.
6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.
Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення України.
Джерела і принципи соціального забезпечення.
Правовідносини у сфері соціального забезпечення.
Правові засади пенсійної системи в Україні.
Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування.
6. Пенсії за віком.
7. Пенсії по інвалідності.
8. Пенсії по втраті годувальника.
9. Правове регулювання соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
10. Правове регулювання соціального страхування від нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання.
11. Правове регулювання соціального страхування на випадок безробіття.
12. Права, обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника і
застрахованих осіб.
13. Фонд соціального страхування України.
14. Правове регулювання соціальних допомог.
15. Соціальне забезпечення окремих категорій громадян.
16. Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
17. Державна соціальна допомога дітям та особам які не мають права на пенсію.
18. Соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей.
19. Правове регулювання соціального обслуговування в Україні.
20. Державна допомога сім'ям з дітьми.
21. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям.
22. Система соціальних послуг України.
23. Управління в сфері соціального захисту населення.
24. Медичне страхування та його особливості в зарубіжних країнах.
1.
2.
3.
4.
5.
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25. Система соціального забезпечення в США та Франції.

Рейтингова оцінка
А
В
С
D
Е
FХ
F

6.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка за стобальною
Значення оцінки
шкалою
90-100
Відмінно
82-89
Дуже добре
75-81
Добре
69-74
Задовільно
60-68
Достатньо
35-59
Незадовільно з можливістю
повторного складання
1-34
Незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням курсу

21

Теми
семінарських
занять

Поточний
контроль

Підсумковий
контроль

22

6

Модульна контрольна робота
Залік

Пенсії в разі втрати
годувальника

Недержавне пенсійне
забезпечення

Семінар 4. Особливості
правового регулювання
недержавного пенсійного
забезпечення (2 год.)

7

\

Пенсії по інвалідності

5

Пенсії за віком

4

Правові засади пенсійної
системи в Україні

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ І.
Поняття, предмет, метод та система права соціального забезпечення
України

Семінар 3. Правове
регулювання страхових
пенсій (2 год.)

3

Семінар 2. Правове
регулювання
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування(2 год.)

Основи законодавства України
про загальнообов’язкове
державне соціальне
страхування

2

Правовідносини у сфері
соціального забезпечення

1

Семінар 1.Поняття, предмет,
метод та система права
соціального забезпечення
України(2 год.)

Лекції
Дати
Теми лекцій

Джерела і принципи права
соціального забезпечення

Модуль
Назва модуля

Поняття, предмет, метод та
система права соціального
забезпечення України

7. Навчально-методична картка дисципліни «Право соціального забезпечення»

Разом: 180 год., лекції –64 год., семінарські заняття – 20 год., семестровий контроль – 30 год., самостійна робота – 54 год., підсумковий контроль – 12 год.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ.
Пенсійне забезпечення населення в Україні і
8

Модульна контрольна робота

9

Поточний
контроль
Підсумковий
контроль
12

Модульна контрольна робота

23
15
16
17

Модульна контрольна робота

Семінар 8 Соціальний захист
Соціальний захист
військовослужбовців та осіб
військовослужбовців та членів їх
які не мають права на пенсію
сімей

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Державна соціальна допомога
дітям та особам які не мають
права на пенсію

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Семінар 7. Правове регулювання
Соціальний захист дітей-сиріт та
соціального захисту дітей-сиріт
дітей, позбавлених батьківського
та дітей, позбавлених
піклування
батьківського піклування

14

Соціальне забезпечення
окремих категорій громадян

13

Правове регулювання
соціальних допомог

Права, обов’язки та
відповідальність роботодавця як
страхувальника і застрахованих
осіб. Фонд соціального
страхування України

Правове регулювання
соціального страхування на
випадок безробіття

11

Семінар 6. Правове
регулювання соціальних
допомог

Семінар 5. Правове
регулювання соціального
страхування на випадок
безробіття

Теми
семінарських
занять
10

Правове регулювання
соціального страхування від
нещасного випадку на
виробництві та професійного
захворювання

Лекції
Дати
Теми лекцій
Правове регулювання
соціального страхування у
зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності

Модуль
Назва модуля
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІV.
Правове регулювання соціального забезпечення
окремих категорій громадян
18

Поточний
контроль
Підсумковий
контроль
20
21

24

Модульна контрольна робота
Екзамен

25
26
27

Міжнародні механізми
захисту прав людини

24

Міжнародні стандарти захисту
прав людини

23

Медичне страхування та його
особливості в зарубіжних
країнах

22

Управління в сфері соціального
захисту населення

Система соціальних послуг
України

Державна допомога
малозабезпеченим сім'ям

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ V.
Правове регулювання соціального обслуговування та забезпечення
населення в Україні

Семінар 10. Особливості
соціального забезпечення та
Система соціального
медичного страхування в забезпечення в США та Франції
зарубіжних країнах

Семінар 9.Види державної
допомоги сім'ям з дітьми та
малозабезпеченим сім'ям

Теми
семінарських
занять
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Державна допомога сім'ям з
дітьми

Лекції
Дати
Теми лекцій

Правове регулювання
соціального обслуговування в
Україні

Модуль
Назва модуля
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ VІ.
Соціальний захист в зарубіжних країнах. Міжнародні
механізми захисту прав людини

Модульна контрольна робота

8. Рекомендована література
Нормативно-правові акти:
1. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права /
Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 1996 р. // Права людини,
міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992. - С. 25-31.
2. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. // Відомості
Верховної Ради України (ВБР). - 1996. - № 30. -Ст. 141.
3. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. –
№ 23. – Ст. 121.
4. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і
похованням - Закон України від 18 січня 2001 р. // ВВР - 2001. - № 14. - Ст. 71.
5. Про недержавне пенсійне забезпечення - Закон України від 9 липня 2003 р./7
Офіційний вісник України - 2003. - № 33. -Ст. 1769.
6. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - Закон
України від 9 липня 2003 р. // Офіційний вісник України - 2003. - № 33.
- Ст. 1770.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

Основна (базова):
Мокрицька Н. П. Право соціального забезпечення : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС,
2020. 536 с.
Право соціального забезпечення в Україні : підручник / О. М. Ярошенко, Г. О.
Барабаш, Н. М. Вапнярчук та ін. ; за ред. О. М. Ярошенка. – 4-те вид., переробл. і
допов. – Х. : Право, 2015. – 458 с.
Право соціального забезпечення. Загальна частина : навчальний посібник /
Б. І. Сташків. – Чернігів : ПАТ «ПВК» «Десна», 2016.- 692 с.
Право соціального забезпечення: підручник для студентів юридичних
спеціальностей вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, С. М. Синчук та
ін. ; за ред. П. Д. Пилипенка. — 4те вид., переробл. і доповн. — К. : Ін Юре, 2014.
— 480 с.
Право соціального забезпечення: навч. посіб. / авт.: С. М. Прилипко, Г. С.
Гончарова, В. В. Юровська, О. О. Конопельцева; за заг. ред. В. В. Жернакова. – Х.:
Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2013. – 126 с.
Право соціального забезпечення в Україні: підручник / Т.А. Занфірова, М.І.
Іншин, С.М. Прилипко, Л.П. Шумна та ін.; за заг. ред. Т.А. Занфірової, С.М.
Прилипка, О.М. Ярошенка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Х.: ФІНН, 2012. – 640
с.
Право соціального забезпечення України. Практикум: Навчальний посібник / За
ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Істина, 2012. – 288с.

25

Додаткова література:
1. Стандарти і гарантії соціального забезпечення: міжнародноправовий і
вітчизняний контекст : монографія / А. Л. Клименко. – Харків: Юрайт, 2019. –
176 с.
2. Сирота І.М., Гудзь А.О. Принципи права соціального забезпечення в сучасних
умовах. Держава та регіони. Серія: Право. 2019. № 4 (66). С. 62-66.
3. Правові проблеми трудового та пенсійного законодавстваУкраїни в контексті
євроінтеграції: монографія / [Н. М. Хуторян, Я. В. Сімутіна, М. М. Шумило та ін.;
відповід. ред. Н. М. Хуторян]. – К.: Ніка-Центр, 2017. – 256 с.
4. Бурак В. Я. Питання самозахисту трудових прав і законних інтересів працівників
у проекті Трудового кодексу./ В.Я. Бурак// Соціальне право України: науковий
збірник / Чернігівський державний технологічний університет. Українська
асоціація фахівців трудового права. – Чернігів.: Чернігівський державний
технологічний університет, 2013. - №. – С. 72-82.
5. Правове регулювання соціального обслуговування населення в сучасних умовах:
проблеми теорії та практики: монографія / В.О. Гончаров, С.М. Прилипко, Л.П.
Шумна, О.М. Ярошенко; За наук. ред. проф. Ярошенка О.М. – Харків: Юрайт,
2012. – 312 с.
6. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / за заг. ред. П.Д.
Пилипенка. – Вид. 3-є, змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232 с.
7. Правові засади захисту трудових прав працівників. Навчальний посібник / Бурак
В.Я. – К.: Істина, 2013. – 186с.
8. Право соціального захисту [Електронний ресурс] : Практикум / М. Л. Смолярова.
– Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
9. Правовідносини із загальнообов’язкового державного соціального страхування:
теоретичний аспект: Монографія / В.В. Андріїв, О.В. Москаленко, С.М.
Прилипко, О.М. Ярошенко. – Харків: Видавництво «ФІНН», 2011. – 280 с.
10. Андріїв В.М., Ізарова І.О. Трудові спори: навчальний посіб. / Андріїв В.М.,
Ізарова І.О. – Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних
технологій та праці, 2011. – 236 с.
11. Сташків Б.І. Стипендії як вид соціального забезпечення та стимулювання:
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