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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Право соціального захисту» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 081 Право. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни  «Право соціального захисту» є поняття і 

система права соціального захисту, джерела права соціального захисту, органи, що 

здійснюють соціальний захист, основні принципи права соціального захисту, правовідносини 

з соціального захисту, конкретні напрями соціального захисту громадян з питань пенсій, 

соціальних допомог, особливості надання соціальних послуг. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: «Трудове право», «Адміністративне право».  

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких розділів: 

1. Загальні положення права соціального захисту; 

2. Правове регулювання пенсійного та матеріального забезпечення, надання соціальних 

послуг.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Право соціального захисту» є опанування 

студентами знаннями щодо теоретичних понять права соціального захисту, а також навичок 

практичного застосування законодавства про соціальний захист при вирішенні конкретних 

життєвих ситуацій.  

1.2. Основними завданнями дисципліни «Право соціального захисту» є формування у 

студентів вміння тлумачити і застосовувати нормативні акти соціального характеру, адекватно 

оцінювати юридично значущі обставини і кваліфікувати юридичні факти, здійснювати 

різноманітні юридичні дії відповідно до чинного законодавства; орієнтуватися в спеціальній 

літературі. Окрему увагу слід приділити вивченню практики застосування нормативно-

правових актів органами державної влади і місцевого самоврядування, використанню судових 

прецедентів та практики ЄСПЛ у регулюванні діяльності органів соціального захисту України. 

1.3.  Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

  знати:  

- норми чинного законодавства у сфері соціального захисту;  

- предмет права соціального захисту;  

- джерела права соціального захисту; зміст соціального захисту;   

- структуру правовідносин із соціального захисту;  

- підстави виникнення та зміни соціально-захисних правовідносин; 

- порядок захисту прав громадян у сфері соціального захисту 

  вміти : 

- аналізувати конкретні обставини призначення соціального (пенсійного, матеріального) 

забезпечення громадянам, надання їм соціальних послуг;  

- тлумачити чинне законодавство в сфері соціального захисту;  

- правильно застосовувати норми законодавства в системі соціального захисту. 

 

  



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Розділ І. Загальні положення права соціального захисту. 

 

Тема 1. Поняття та функції права соціального захисту. Предмет, метод, система, 

принципи права соціального захисту 

 

Поняття, функції права соціального захисту. Предмет, метод і система права 

соціального захисту. Відмежування права соціального забезпечення від суміжних галузей 

права. Принципи права соціального захисту та їх класифікація. Галузеві принципи соціального 

захисту та їх зміст. Принципи окремих інститутів права соціального захисту. Право 

соціального захисту як галузь юридичної науки та навчальна дисципліна. 

 

Тема 2. Джерела права соціального захисту 

 

Джерела права соціального захисту. Поняття й види джерел права соціального захисту. 

Конституція України – головне джерело права соціального захисту. Акти міжнародно-

правового регулювання соціального захисту. Закони України – джерела права соціального 

захисту. Підзаконні акти в системі джерел права соціального захисту. Значення актів 

Конституційного Суду України та судової практики в правовому регулюванні відносин у сфері 

соціального захисту. 

 

Тема 3. Правовідносини із соціального захисту 

 

Поняття і види правовідносин із соціального захисту. Загальна характеристика та види 

соціально-забезпечувальних правовідносин. Загальна характеристика та види процедурних 

правовідносин. Загальна характеристика та види соціально-страхових правовідносин. 

Суб’єкти, об’єкт і зміст правовідносин із соціального захисту. Підстави виникнення, зміни та 

припинення правовідносин із соціального захисту. 

 

Розділ ІІ. Правове регулювання пенсійного та матеріального забезпечення, 

надання соціальних послуг  

 

Тема 4. Загальні засади загальнообов’язкового державного пенсійного страхування: 

поняття, принципи, суб’єкти. Пенсійна система в Україні.  

Соціальні ризики як підстава виникнення права на соціальний захист 

 

Поняття та принципи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Суб’єкти системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Система 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. Солідарне, накопичувальне та 

недержавне пенсійне страхування. 

Соціальні ризики: поняття та види. Страховий (трудовий) стаж. Поняття і види 

страхового стажу. Порядок встановлення та обчислення страхового (трудового) стажу. Пенсії 

за віком: поняття, умови призначення. Пенсії по інвалідності: поняття, умови призначення. 

Поняття та умови призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. 

 

Тема 5. Недержавне пенсійне забезпечення: порядок організації, суб’єкти, види 

пенсійних виплат 

 

Система та принципи та суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Поняття та 

види недержавних пенсійних фондів. Пенсійні внески. Пенсійна схема і пенсійний контракт. 

Пенсійні виплати і порядок їх здійснення. Державний нагляд та контроль у сфері 

недержавного пенсійного забезпечення. 

 



Тема 6. Державні соціальні допомоги в Україні 

 

Поняття та види допомоги. Державна допомога сім’ям із дітьми. Допомога у зв’язку з 

вагітністю та пологами. Одноразова допомога при народженні дитини. Допомога по догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Державна соціальна допомога 

малозабезпеченим сім’ям. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю. Допомога постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій. Допомога 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю.  

 

Тема 7. Соціальні послуги 

 

Поняття і види соціальних послуг та форми їх надання. Організація діяльності з надання 

соціальних послуг. Реабілітаційні послуги особам з інвалідністю. Надання соціальних послуг 

бездомним особам і безпритульним дітям. Порядок надання й отримання соціальних послуг. 
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