
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
 

Плани семінарських занять  
для студентів денної форми навчання 

 
 

Тема 1: «Право соціального забезпечення як галузь національного права 
України» 

 
1. Історія розвитку права соціального забезпечення. 
2. Поняття права соціального забезпечення. 
3. Предмет і метод права соціального забезпечення. 
4. Система права соціального забезпечення. 
5. Місце права соціального забезпечення в системі національного права. 
6. Право соціального забезпечення як наука і навчальна дисципліна. 
7. Основні функції права соціального забезпечення. 

7.1. Регулятивна і охоронна функція. 
7.2. Соціальна та реабілітаційна. 
7.3. Політична та демографічна. 
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Тема 2: Поняття соціального забезпечення. Державні соціальні 
стандарти та соціальні гарантії в системі соціального забезпечення. 

 
1. Поняття соціального забезпечення та соціального захисту. Соціальні 

ризики. 
2. Право людини на соціальний захист та гарантії його здійснення в 

Україні. 
3. Державні соціальні стандарти в системі соціального забезпечення 

України. 
4. Основні державні соціальні гарантії. 
5. Система соціальних нормативів. 
6. Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення. 

- Характеристика форм соціального забезпечення: 
- Види соціального забезпечення ( пенсії, пільги, допомоги). 

 
Контрольні питання 
1. Сформулюйте визначення та проведіть співвідношення понять 

“соціальне забезпечення”, “соціальний захист”, «соціальний ризик». 
2. Сформулюйте ваше бачення концепції соціальної держави. 
3. Сформулюйте дефініції понять: прожитковий мінімум, мінімальний 

споживчий бюджет, межа бідності. 
4. Який нормативний методи визначення розміру прожиткового 

мінімуму? 
5. Яке значення рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

(гарантованого мінімуму) для здійснення соціального забезпечення 
громадян в Україні? 

6. Техногенні та екологічні катастрофи це соціальний ризик чи ні? 
 
1. Полковник (50 років) прослужив 30 років у Прикордонних військах. 

15 вересня 2002 року він вийшов у відставку. Вкажіть на який вид 
соціального забезпечення матиме право Ковальський? В який орган він 
повинен звернутися за його призначенням?  



2.  Громадянка К. займається адвокатською діяльністю. У жовтні 2001 
року вона народила дитину. Вкажіть, на який вид соціального забезпечення 
має право громадянка К.? В який орган повинна звернутися громадянка К. 
для його призначення? За рахунок яких джерел фінансується даний вид 
соціального забезпечення? 
 

Нормативні акти:  
 

1. Про економічні, соціальні й культурні права: міжнародний пакт 
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доступу:  
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демографічних груп населення: постанова Кабінету Міністрів України 
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6. Устинов С. О. Співвідношення термінів «соціальний захист» та 
«соціальне забезпечення» в законодавстві України / С. О. Устинов // 
Юридична наука і практика. – 2011. – № 2. – С. 90-95.  

 
Тема 3: Принципи права соціального забезпечення. 

  
1. Поняття та система принципів права соціального забезпечення. 
2. Зміст загальних(галузевих) принципів права соціального забезпечення. 

2.1. загальність соціального захисту; 
2.2. всебічність (універсальність) соціального захисту; 
2.3. диференціація умов та рівня соціального забезпечення; 
2.4. опосередкований зв’язок розмірів деяких соціальних виплат з 

розміром отримуваної зарплати; 
2.5. принцип незменшуваності змісту та обсягу соціальних виплат і 

послуг при прийнятті нових законів; 
2.6. гарантованість пенсійних виплат при виїзді за кордон за 

наявності угод з цими державами.  
2.7. здійснення соціального забезпечення органами державного 

управління безпосередньо чи під їх контролем; 
2.8. соціально-трудова реабілітація громадян, які частково втратили 

працездатність та стимулювання їх трудової діяльності; 
2.9. охорона і захист прав та законних інтересів громадян на 

соціальне забезпечення. 
3. Зміст специфічних (внутрігалузевих) принципів права соціального 

забезпечення. 
4. Принципи права соціального захисту в міжнародно-правових актах. 
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Література:  
 

1. Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України: Навч. посіб. — 
3-тє. вид. — К.: Атіка, 2006. — 380 с. 

2. Болотіна Н. Б. Право соціального захисту України: Навчальний 
посібник. — К.: Знання, 2008. — 663 с. 

3. Гарасимів Т. З. Принципи права соціального забезпечення України. — 
Дрогобич: Відродження, 2002. — 128 с. 

4. 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. 

5. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник / За заг. 
ред. П.Д. Пилипенка. – [вид. 3-є, змін. і доп.] – К.: Істина, 2012. – 232 с. 

6. Сирота М.І. Право соціального забезпечення в Україні: Підручник. – 
вид. восьме. – Х.: «Одіссей», 2010. – 408с. 

7. Сташків Б. Принципи права соціального забезпечення // Право 
України. — 2002. — № 4. — С. 86–88. 

8. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: 
Вид-во КНЕУ, 2005. 

 
Тема 4: Правовідносини із соціального забезпечення. 

  
1. Поняття, особливості та види правовідносин за правом соціального 

забезпечення.  
2. Суб‘єкти та об‘єкти правовідносин із соціального забезпечення. 
3. Зміст правовідносин із соціального забезпечення.  
4. Юридичні факти за правом соціального забезпечення: поняття, 

особливості. 
5. Стаж як умова виникнення права на деякі види соціального 

забезпечення.  
6. Поняття, ознаки та види трудового (страхового) стажу.  
7. Документи, що підтверджують трудовий стаж. 
8. Вислуга років як спеціальний стаж роботи. 



 
Контрольні питання: 

 
1. Проведіть співвідношення понять “соціально-забезпечувальні 

правовідносини” та “правовідносини в сфері соціального 
забезпечення”. 

2. Чи є, на Вашу думку, процесуальні правовідносини у сфері соціального 
забезпечення? 

3. У чому полягають особливості юридичних фактів, що породжують, 
змінюють чи припиняють соціально-забезпечувальні правовідносини? 

4. Чи може договір бути підставою виникнення, зміни чи припинення 
соціально-забезпечувальних правовідносин? 

5. Яка різниця між “трудовим стажем” і “страховим стажем”? 
6. Вкажіть порядок підтвердження трудового стажу працівниками, які 

працюють за трудовим договором у фізичних осіб. 
7. Визначте зміст правосуб’єктності громадян за правом соціального 

забезпечення. 
8. Як на Вашу думку, чи є недержавні пенсійні фонди суб’єктами 

соціально-забезпечувальних правовідносин (чи цивільних)? А страхові 
організації? 

9. Чи може сім’я бути суб’єктом соціально-забезпечувальних 
правовідносин? 

10. Чи може приватне підприємство виступати суб’єктом соціально-
забезпечувальних правовідносин? 

 
Задачі 

1. В лютому 4-річний син М. отримав важку травму, а через два роки 
він був визнаний дитиною-інвалідом. М. звільнилася з роботи для догляду за 
сином, який згідно медичного висновку потребував постійного стороннього 
догляду. Громадянка М. звернулася в органи соціального захисту із заявою 
про призначення їй відповідних допомог, а також в районне відділення 
Пенсійного фонду для призначення пенсії. 

Чи є син М. суб’єктом соціально-забезпечувальних правовідносин? Які 
правовідносини і між ким виникли у даному випадку? Що є об’єктом 
вказаних відносин?  

 
2. К. працював на заводі 26 років. В 2009 році йому виповнилося 59 

років. У зв’язку з скороченням чисельності працівників він був звільнений з 
роботи. К. звернувся до відділення Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття із заявою про реєстрацію 
його безробітним і виплату допомоги в разі безробіття. У Фонді відмовили, з 
поясненням, що К. є передпенсійного віку і має право на пенсію.  

Чи правомірною є відмова Фонду? Куди можна оскаржити відмову 
Фонду? 
 



3. З 31.03.1963 р. по 31.12.1969 р. К. знаходилась разом зі сім’єю в 
Угорщині, куди був відряджений її чоловік. У жовтні 1964 р. в неї народився 
син, в зв’язку з чим вона не могла працевлаштуватись. З 01.01.1963 до 
31.12.1964 рр. вона працювала вчителькою в школі м. Будапешта. При 
призначенні пенсії за віком в Україні їй не зарахували до загального 
трудового стажу вказані 6 років проживання в Угорщині. Проаналізуйте 
ситуацію та вкажіть, чи правильні дії органів соціального захисту? 
 

4. Ольга була звільнена за скороченням штатів і 18 місяців була 
безробітною, з них 2 місяці за нею зберігався середній заробіток на 
підприємстві, 9 місяців вона отримувала допомогу в разі безробіття і 4 місяці 
– стипендію, в зв’язку з навчанням за скеруванням служби зайнятості. Які з 
вказаних періодів зараховуються до страхового стажу, що дає право на 
пенсію за віком? 

 
5. Гр. Ч. працював з 1943 р. на окупованій німцями території. Після 

визволення території – в колгоспі. Чи зараховується стаж роботи на 
окупованій території? Як оформляються документи для зарахування такого 
стажу? Хто видає такі документи? Чи можна підтвердити стаж роботи за 
допомогою свідків? Дайте роз’яснення. 

 
6. Гр. Н. отримав трудове каліцтво та був визнаний інвалідом І групи. 

Протягом 6 років, він не міг працювати за станом здоров’я. Потім йому була 
встановлена ІІІ група інвалідності. Коли гр. Н. досяг пенсійного віку, він 
звернувся за призначенням пенсії за віком. Чи зарахують період інвалідності 
до трудового стажу, що дає право на пенсію за віком. 
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Тема 5: Поняття та система трудових (страхових) пенсій за 

законодавством України 
 

План 
 

1. Поняття, ознаки та види пенсій. 
2. Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні. 
3. Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні. 
4. Загальні умови, порядок призначення та виплати пенсій за віком. 

Розміри пенсії за віком.  
5. Пенсії у зв’язку з інвалідністю: поняття, види, умови призначення. 
6. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 
7. Здійснення права на трудову (страхову) пенсію. 
8. Поняття, особливості та правові засади призначення та виплати пенсії 

за вислугу років.  
 

 
Контрольні питання: 
 

1. Як, на Вашу думку, повинен реалізовуватись принцип соціальної 
справедливості у пенсійному забезпеченні? Чи повинні бути 
передбачені пенсійні пільги? Якщо так, то спробуйте запропонувати 
власні критерії пільгового пенсійного забезпечення? 

2. Які документи необхідні для призначення кожного виду пенсій? 
3. Чи має право на пенсію в разі втрати годувальника онука за померлого 

дідуся, якщо її мати визнана інвалідом ІІ групи, а батько – інвалідом ІІІ 
групи? 

4. Ваше ставлення до пенсій за вислугу років? 
5. Дайте визначення трудового каліцтва. 
6. Ваше відношення до недержавних пенсійних фондів.  
 
Задачі 

1. Коростилів пішов на пенсію в червні 1997 р. Пенсія йому була 
обчислена з середнього заробітку за останні 24 місяці за основним місцем 
роботи. В 1996 р. він крім основної роботи працював по сумісництву в ТзОВ 



“Кедр”. Крім того в березні 1996 р. йому були виплачені дивіденди по акціях 
ВАТ “Львівський холодомбінат”, а в січні – березні 1997 р. Коростилів 
знаходився у відрядженні в Італії і отримував добові. В цей же період 
Коростилів сплачував аліменти на двох дітей. Які з названих сум повинні 
враховуватись при обчисленні середнього заробітку для призначення пенсії?  

 
2. Чи є підстави для продовження виплати пенсії в разі втрати 

годувальника утриманцям, які досягли 18-річного віку і навчаються: 
- на заочному відділенні навчального закладу (не працює)? 
- на платному підготовчому відділенні ВУЗу? 
- в комерційному коледжі (стипендії не отримують, самі платять за 

навчання)? 
- в госпрозрахункових групах державних навчальних закладів 

(стипендією не забезпечуються)? 
 
3. Громадянка К. в 1975 р. поступила на завод працювати економістом. 

У 1990 р. погіршився стан здоров’я її чоловіка, якого було визнано інвалідом 
І групи. Це послужило причиною звільнення з роботи громадянки К. з 1990 
по 2000 р. вона доглядала за хворим чоловіком. Чи має право громадянка К. 
на пенсію за віком при досягненні пенсійного віку, якщо продовжуватиме 
доглядати хворого чоловіка?  

 
4. Іванова звернулась за призначенням пенсії за віком. На її утриманні 

знаходиться 75-річна матір-інвалід ІІ групи і син 20 років, який навчається. 
За яких умов буде призначена пенсія за віком Івановій? 
Чи матиме вона право на надбавки до пенсії? (назвіть які). 
 
6. Студент ЛНУ Ш. навчався на ІV курсі. Вік його 23 роки. 

Відпочиваючи у Карпатах, в період канікул, Ш. зламав ногу і потрапив до 
лікарні. По закінченні лікування Ш. комісією МСЕК був визнаний інвалідом 
ІІІ групи. Які умови призначення пенсії по інвалідності для студентів? Чи має 
Ш. право на пенсію по інвалідності? Як йому буде визначатися розмір пенсії? 

 
7. Мати трьох дітей звернулась за призначенням пенсії за померлого 

чоловіка. Вік дітей – 10, 8, 5 років. Двоє дітей – від її першого шлюбу, не 
усиновлені, але знаходились на вихованні у вітчима більше 6 років. 

Трудовий стаж годувальника – 15 років. 
Середній заробіток – 1500 грн. 
Помер годувальник у віці 42 роки від загального захворювання. На кого 

із членів сім’ї може бути призначена пенсія і в якому розмірі? Як зміниться 
рішення, якщо у годувальника немає стажу? 
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Тема 6: Державні (спеціальні) пенсії. 

  
1. Поняття, ознаки та система державних пенсій.  
2. Суб’єкти права на державну пенсію.  
3. Державні пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ. 
4. Пенсії державним службовцям. 
5. Пенсії науково-педагогічним працівникам. 



6. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. 
7. Пенсійне забезпечення службових осіб органів місцевого 

самоврядування, суддів, народних депутатів.  
 
Контрольні питання 
 

1. Назвіть джерела покриття витрат на виплату державних пенсій. 
2. Сформулюйте власне визначення державної пенсії. 
3. Ваше відношення до пенсій за особливі заслуги перед Україною?  
4. Чи може Президент України своїм Указом вводити нові види пенсій? 
5. Назвіть особливості правового регулювання пенсійного забезпечення 

державних службовців. 
6. Визначте природу пенсії за вислугу років: вона є страховою чи 

державною пенсією? В чому її особливість? Чи є необхідність 
збереження такого виду пенсії в процесі реформування державної 
пенсійної системи? 

7. Які види доходів особи зараховуються при обчисленні державних 
пенсій: державним службовцям; науковим (науково-педагогічним) 
працівникам; народним депутатам? 

 
Задачі 

1. Громадянка К. в січні 1999 р. звернулась за призначенням їй пенсії 
державного службовця. З документів, які вона представила видно, що 4 роки 
вона працювала майстром ЖЕКу, 2,5 роки – начальником цього ж ЖЕКу, 
6 років працювала інспектором житлового відділу міськвиконкому, 5 років – 
помічником народного депутата, 3 роки – заступником редактора газети 
районної ради, останні 5 років працювала в облдержадміністрації завідуючою 
відділом. В заяві громадянка К. просила обчислити розмір виходячи з 
середньомісячного заробітку за останні 24 місяці в розмірі 1500 грн. Які 
умови призначення пенсії державного службовця? Чи має право громадянка 
К. на пенсію державного службовця? Обчисліть розмір пенсії громадянки К. 

 
2. Гр. Н. – отримував пенсію державного службовця. Після його смерті 

дружина гр. Н звернулася до райсоцзахисту з заявою про призначення пенсії 
по втраті годувальника на неповнолітню дочку померлого. Заявниця 
вимагала призначення пенсії за нормами Закону України “Про державну 
службу”. Їй було відмовлено, з мотивів, що гр. Н хоча і одержував пенсію як 
державний службовець, але на момент смерті не працював на посаді 
державного службовця. 

Який порядок призначення пенсії по втраті годувальника? Дайте 
обґрунтовану відповідь. 

 
3. Гончарук працювала на посаді молодшого наукового співробітника 

8 років 8 місяців, а потім 7 років на посаді державного службовця. 14 липня 
2002 р. вона була звільнена через досягнення граничного віку перебування на 



державній службі. Загальний трудовий стаж її становить 28 років. Вона 
звернулася за призначенням пенсії державного службовця, однак їй 
відмовили, посилаючись на недостатній стаж державної служби. Чи 
правильні дії інспектора Пенсійного фонду? Який порядок призначення 
пенсії державного службовця? 

 
5. Громадянин Полтавський працює на посаді доцента державного 

університету з серпня 1983 р. Ступінь кандидата наук здобув у 1974 р., після 
цього працював старшим агрономом виробничо-аграрного об’єднання 
цукрової промисловості (травень 1974 р. – січень 1982 р.), головою профкому 
цього самого об’єднання (січень 1982 р. – липень 1983 р.). Працюючи на 
виробництві, навчався в заочній аспірантурі, після захисту дисертації з 
1976 р. до 1983 р. працював викладачем в університеті з погодинною 
оплатою праці. Чи матиме він право на отримання пенсії науково-
педагогічного працівника? Який порядок призначення такої пенсії? 

 
6. Громадянин Шекера нагороджений значком “Ударник 

соціалістичного змагання”, медаллю “До 100-річчя з дня народження 
В.І. Леніна”, медаллю “За доблесну працю”, орденом “Дружби народів”. 
Чотири рази він обирався депутатом до сільської ради. Чи має він право на 
пенсію за особливі заслуги перед Україною? Який порядок призначення такої 
пенсії? 
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Тема 7:  Страхові допомоги 

 
1. Поняття, ознаки та види страхових допомог.  
2. Допомога в разі тимчасової непрацездатності: поняття, умови 

призначення, суб’єкти, правові підстави. 
3. Страхові допомоги в разі безробіття 
4. Страхові допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та 

професійним захворюванням. 
5. Порядок призначення та виплати страхових допомог. 

 
Контрольні питання: 
 

1. За рахунок яких джерел виплачується допомога в разі тимчасової 
непрацездатності? 

2. В яких випадках допомога в разі тимчасової непрацездатності не 
виплачується? 

3. Назвіть підстави припинення виплати страхових допомог, які 
надаються особі в разі безробіття. 

4. Чи впливає на розмір допомог в разі безробіття термін реєстрації особи 
безробітною? Який порядок такої реєстрації? 

5. Чи впливає на розмір страхових допомог вина особи, у спричиненні 
юридичного факту (страхового випадку), який зумовлює її право на ці 
допомоги? 

 
Задачі 
 
1. М. був прийнятий на роботу 1 травня 2001 р. на термін 6 місяців на 

сезонні сільськогосподарські роботи у селянське фермерське господарство. 
30 жовтня 2001 р. М. звернувся із заявою до голови селянського 
фермерського господарства про надання йому щорічної відпустки, яку 
просив надати у зв’язку із закінченням трудового договору. Така відпустка 
була йому надана тривалістю 14 календарних днів із наступним припиненням 
трудового договору 14 листопада. 6 листопада, М. ідучи з магазину додому, 
був збитий легковою автомашиною, у зв’язку з чим лікувався у лікарні 
12 днів. Голова СФГ відмовився виплачувати допомогу в разі тимчасової 
непрацездатності, мотивуючи це тим, що М. перебував у відпустці, а строк 
трудового договору сплив 31 жовтня. У відділі праці та соціального захисту 
М. пояснили, що вони можуть виплатити допомогу М. лише за 2 дні з 12 по 
14 листопада, оскільки 14 листопада є днем звільнення М. Як призначається 



допомога в разі тимчасової непрацездатності сезонним працівникам? Чи має 
М. право на допомогу в разі тимчасової непрацездатності? 

 
2. В травні 2000 р. в Р. народилася дитина. Вона знаходиться у 

відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку, 
отримує допомогу і ще працює на півставки. В липні 2001 р. вона захворіла. 
Лікар відмовився видавати листок тимчасової непрацездатності, мотивуючи 
це тим, що Р. і без цього не ходить на роботу. Тоді за листком тимчасової 
непрацездатності звернувся чоловік Р., який на час хвороби матері доглядав 
дитину. Які умови призначення допомоги в разі тимчасової 
непрацездатності? Чи правильно поступив лікар, відмовивши Р. у видачі 
листка тимчасової непрацездатності? Які умови призначення допомоги в разі 
тимчасової непрацездатності чоловікові Р.? 

 
3. Громадянка Т. перебувала у щорічній основній відпустці з 1 по 

28 серпня 1999 р. 13 серпня у неї захворіла трьохрічна дочка у зв‘язку з чим 
їй був виданий листок тимчасової непрацездатності з 13 серпня по 20 серпня. 
Директор ТзОВ “Колос” (де працює гр-ка Т.) відмовилась оплатити листок 
тимчасової непрацездатності і продовжити щорічну відпустку гр-ці Т. При 
яких умовах допомога в разі тимчасової непрацездатності не виплачується? 
Чи законні дії директора? 

 
4. Продавщиця м’ясного відділу магазину С., перебуваючи на 

санаторно-курортному лікуванні, захворіла дизентерією. Після повернення з 
санаторію її не допустили до роботи, на підставі висновку санітарно-
карантинної служби, оскільки вона є носієм збудника хвороби. Роботу, не 
пов’язану з продуктами, їй надали лише через 5 днів. В оплаті листка 
тимчасової непрацездатності в магазині їй відмовили. Які умови призначення 
допомоги у зв’язку з не допуском до роботи за висновком карантинної 
служби? Чи правильно відмовили С. у виплаті допомоги в разі тимчасової 
непрацездатності? 

 
5. Робітник В., загальний стаж якого 4 роки, а середній заробіток 

становить 180 грн., отримав побутову травму. Після стаціонарного лікування 
його перевели на 4 місяці на легшу, але нижчеоплачувану роботу, а через 
місяць він був поміщений в стаціонар протезно-ортопедичного заводу, де 
знаходився 15 днів. Чи має право В. на допомогу в разі тимчасової 
непрацездатності? Обчисліть розмір допомоги. 

 
6. Після закінчення ЛДУ імені І. Франка гр-н З. 2 роки пропрацював 

юрисконсультом в приватному підприємстві “Земля”. Згодом через 2 місяця 
він влаштувався на роботу в суд. Через тиждень після виходу на роботу він 
захворів. В якому розмірі йому буде розрахована допомога в разі тимчасової 
непрацездатності. 
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07 

5. Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, 
які шукають роботу: Затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 20. 03. 2013 р. № 198 [Електронний ресурс] // Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-2013-п 
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Тема 8: «Державні соціальні допомоги» 

 
1. Поняття та ознаки державних допомог. Система державних 

допомог. 



2. Правові підстави призначення та особливості фінансування 
державних допомог. 

3. Допомоги особам, які не мають права на пенсію. 
4. Державні допомоги сім’ям з дітьми: суб’єкти, правові умови 

призначення та виплати.  
5. Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства.  
6. Допомоги малозабезпеченим сім‘ям. Допомога на поховання. 
7. Державна соціальна допомога на догляд: поняття, порядок 

призначення та виплати. 
 
Контрольні питання: 
1. Назвіть ознаки, що відрізняють соціальну допомогу від інших 

соціальних виплат. 
2. Вкажіть приклади: 1) щомісячних; 2) періодичних; 3) одноразових 

соціальних допомог. 
3. У яких випадках допомога на поховання є державною, а не страховою 

допомогою. 
 
Задачі 

1.М., який є інвалідом І групи з дитинства внаслідок загального 
захворювання звернувся за призначенням йому державної допомоги, як 
інваліду з дитинства. В управлінні соціального захисту йому відмовили у 
призначенні допомоги мотивуючи це тим, що він вже отримує пенсію у 
зв’язку з інвалідністю, а також надбавку до неї. Куди можна оскаржити 
відмову управління соціального захисту у наданні допомоги? Чи має право 
М. на державну допомогу як інвалід з дитинства? Обчисліть розмір виплат, 
які можуть виплачуватись М., якщо така допомога буде призначена. 

 
2. Управління праці і соціального захисту міста Жашкова відмовило у 

призначені допомоги на дитину як одинокій матері на тій підставі, що вона 
не перебувала і не перебуває у зареєстрованому шлюбі з особою від якої має 
дитину, веде спільне господарство, разом проживає і виховує дитину. 

Чи правомірне рішення державного органу і чи змінилося б його 
рішення при реєстрації жінкою шлюбу з особою від якої має дитину7 
 

3. Молода мама 2-х дітей віком до 3-х років, яка не працювала, не 
працює і не навчається звернулась до районного управління праці і 
соціального захисту населення із заявою про призначення допомоги по 
догляду за дітьми. В її проханні було відмовлено з підстави, що вона не має 
трудового стажу. 
 
Нормативні акти: 

1. Про державну соціальну допомогу особам, що не мають права на 
пенсію, і інвалідам: закон України від 18.05.2004 р. [Електронний 
ресурс] // Режим доступу:  



http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1727-15 
2. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям: закон 

України від 1 червня 2000р. [Електронний ресурс] // Режим доступу 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14 

3. Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-
інвалідам: закон України від 16 листопада 2000р. [Електронний 
ресурс] // Режим доступу  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2109-14 

4. Про державну допомогу сім’ям з дітьми: закон України від 21.11.1992 
[Електронний ресурс] // Режим доступу :  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2811-12  

5. Про затвердження порядку призначення і виплати державної 
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: постанова Кабінету 
міністрів України від 24 лютого 2003 р.№250 [Електронний ресурс] // 
Режим доступу:  
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/250-2003-п 
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Тема 9: Соціальні пільги як вид соціального забезпечення 

 
1. Поняття соціальних пільг як виду соціального забезпечення. 
2. Класифікація соціальних пільг. 
3. Пільги для окремих категорій осіб. 
4. Адресна допомога держави малозабезпеченим сім'ям на оплату 

житлово-комунальних послуг 
 
Контрольні питання 

1. Визначте ознаки, за якими соціальні пільги відрізняються від 
професійних пільг. 



2. Назвіть джерела фінансування соціальних пільг. 
3. Назвіть, хто відноситься до “членів сім’ї” пільговика, на яких 

поширюється пільга на оплату житлово-комунальних послуг? 
4. Визначте суб’єктів права на соціальні пільги в Україні. 
5. Обґрунтуйте необхідність збереження соціальних пільг (або заміни на 

соціальну адресну допомогу). 
 
 Задачі 

1. Гр. Т. – є постраждалою від Чорнобильської катастрофи ІІ категорії. 
25 квітня 2002 р. вона звернулась із рецептом для безоплатного придбання 
лікарських препаратів у приватну аптеку “Медик”. Однак їй відмовили, 
мотивуючи тим, що право безоплатного та пільгового придбання ліків може 
бути використано тільки при їх придбанні у закладах та установах охорони 
здоров’я, які фінансуються з бюджету.  

Проаналізуйте вказану ситуацію. Якими нормативними актами 
врегульовано питання безоплатного придбання ліків громадянами? 

 
2. Гр. Л. був військовослужбовцем за контрактом; отримав інвалідність 

І групи при ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Проживає у 
м. Пустомити Львівської області. 24.07.2002 р. звернувся до органу праці і 
соціального захисту Пустомитівського району із заявою про забезпечення 
його санаторно-курортною путівкою у м. Трускавець. Однак йому відмовили, 
вказуючи на те, що для отримання путівки на санаторно-курортне лікування, 
він повинен: 1) принести рішення МСЕК про необхідність забезпечення 
такого лікування; 2) написати заяву про необхідність поставити його в чергу 
для придбання такої путівки.  

Чи правомірними є дії та пояснення інспектора органу праці та 
соціального захисту? 

Який порядок пільгового забезпечення громадян путівками на 
санаторно-курортне лікування? 

Назвіть джерело фінансування путівки у даній ситуації? 
У яких випадках виплачується компенсація за невикористану путівку 

на санаторно-курортне лікування? 
 
3. В., працівник органів внутрішніх справ загинув при виконанні своїх 

обов’язків. Його дружина звернулася до житлово-експлуатаційної організації 
з заявою про зміну розміру квартирної плати. Їй пояснили, що право на 
зменшення розміру квартирної плати мають члени сімей загиблих 
військовослужбовців. Оскільки її чоловіків не був військовослужбовцем 
Збройних Сил України, то вона не має права на пільги по квартирній платі. 
Право на які пільги мають члени сімей загиблих працівників органів 
внутрішніх справ? Хто відноситься до членів сімей загиблих? 

 
Нормативні акти:  



1. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: закон України 
від 21 03.1991р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-12 

2. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи: закон України від 28.02.1991 № 796-XII 
[Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-12 

3. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: закон 
України від 22.10.1993 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3551-12 

4. Про соціальний захист дітей війни: закон України від 18.11.2004 р. 
[Електронний ресурс] // Режим доступу:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2195-15 
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ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Програмові вимоги на залік  
для студентів денної форми навчання  

 
1. Історія розвитку інституту соціального забезпечення. 
2. Конституційні засади права на соціальне забезпечення в Україні. 
3. Організаційно-правові форми соціального забезпечення. 
4. Види соціального забезпечення. 
5. Право соціального забезпечення як галузь права і як правова 

наука.  
6. Предмет права соціального забезпечення як галузі права. 
7. Соціально-забезпечувальні відносини як предмет права 

соціального забезпечення. 
8. Метод права соціального забезпечення.  
9. Система права соціального забезпечення. 
10. Співвідношення права соціального забезпечення з іншими 

галузями права України. 
11. Поняття і види принципів права соціального забезпечення. 
12. Принципи права загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 
13. Поняття і класифікація джерел права соціального забезпечення.  
14. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення: 

закони та укази.  
15. Загальна характеристика і види правовідносин із соціального 

забезпечення.  
16. Соціальні ризики як підстава соціально-забезпечувальних 

відносин.  
17. Поняття і склад суб’єктів права соціального забезпечення. 
18. Процедурні й процесуальні правовідносини. 
19. Структура системи пенсійного забезпечення. 
20. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії у сфері права 

соціального забезпечення. 
21. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги перед Україною. 
22. Поняття та види правовідносин у соціальному забезпеченні. 
23. Умови та порядок виплати пенсії у солідарній пенсійній системі. 
24. Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на 

пенсію. 
25. Допомоги в разі тимчасової непрацездатності. 
26. Страхові допомоги, зумовлені народженням дитини. 
27. Страхові допомоги у зв’язку з безробіттям. 
28. Суб’єкти права на державну пенсію.  
29. Державні пенсії військовослужбовцям та особам начальницького 

і рядового складу органів внутрішніх справ. 
30. Пенсії державним службовцям. 



31. Пенсії науково-педагогічним працівникам. 
32. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. 
33. Пенсійне забезпечення службових осіб органів місцевого 

самоврядування, суддів, народних депутатів.  
34. Страхові виплати сім’ям потерпілих від нещасного випадку і у 

зв’язку з професійним захворюванням. 
35. Юридичні факти, які зумовлюють виникнення, зміну чи 

припинення соціально-забезпечувальних правовідносин. 
36. Страховий стаж: поняття, види. 
37. Недержавні пенсійні фонди та їх види. 
38. Соціальні державні допомоги малозабезпеченим сім'ям. 
39. Поняття та правові ознаки соціального ризику. 
40. Допомоги інвалідам з дитинства. 
41. Державна допомога в разі вагітності та пологів. 
42. Державна допомога для догляду за дитиною. 
43. Поняття та порядок розслідування нещасного випадку на 

виробництві. 
44. Порядок призначення та виплати пенсії у солідарній пенсійній 

системі. 
45. Пенсійне забезпечення за віком. 
46. Соціальні допомоги дітям інвалідам. 
47. Поняття та принципи соціального обслуговування. 
48. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній пенсійній 

системі. 
49. Соціальні допомоги дітям-інвалідам. 
50. Пенсії за віком у солідарній пенсійній системі. 
51. Поняття, ознаки та види соціальних пільг. 
52. Організація соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. 
53. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. 
54. Загальна характеристика видів соціальних пільг. 

 


