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Бажаю успіхів 

1. Предмет та методи права соціального забезпечення. 

предметом права соціального забезпечення виступає відносно відособлена група суспільних 

відносин, що виникають при реалізації громадянами прав на соціальне забезпечення. 

Зазначеним відносинам властиві такі риси: 

1) вони життєво важливі для громадянина (його сім'ї); 

2) це вольові, цілеспрямовані (розумні) відносини; 

3) це стійкі, повторювані і типові відносини; 

4) це відносини поведінкові, за якими можна здійснювати контроль [1].[1] 

У структурі предмета права соціального забезпечення можна виділити ядро і примикають 

відносини. 

Ядро предмета права соціального забезпечення утворюють матеріальні відносини; 

а) відносини з надання громадянам соціального забезпечення в грошовій формі: 

- Пенсій (по старості, по інвалідності, у разі втрати годувальника, за вислугу років; соціальних 

пенсій); 

- Посібників (з тимчасової непрацездатності, по безробіттю, громадянам, які мають дітей, та 

ін.); 

- Компенсаційних виплат; 

б) відносини з надання різних послуг: 

- Медичної допомоги; 

- Соціального обслуговування; 

- Соціальної допомоги; 

- Соціальної підтримки; 

Процесуальні та процедурні відносини розглядаються як примикають до ядра предмета права 

соціального забезпечення та похідні від нього. Дані відносини сприяють виникненню і розвитку 

матеріальних відносин, забезпечують їх нормальне функціонування і охорону. 

Процедурними є відносини: 

- Щодо встановлення спеціальними органами фактів, що мають юридичне значення (в першу 

чергу для вирішення питань про право громадян на соціальне забезпечення). У числі даних органів 

слід вказати Пенсійний фонд , його регіональні відділення та управління містах і районах; Фонд 
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обов'язкового соціального страхування, Федеральний і територіальні фонди обов'язкового медичного 

страхування; федеральні і регіональні органи виконавчої влади; 

- Прийняття рішень про соціальне забезпечення; 

- Надання громадянам соціального забезпечення. 

Процесуальні відносини виникають при вирішенні; 

- Суперечок про соціальне забезпечення в судах і в вищестоящих у порядку підлеглості органах 

та установах; 

- Питань, пов'язаних з юридичною відповідальністю сторін правовідносин. 

Крім того, необхідно виділити ряд відносин, схожих з соціально-правовими правовідносинами, 

але не є такими: 

1) відносини з формування та розподілу грошових фондів, призначених для соціального 

забезпечення (дані відносини є предметом фінансового права); 

2) відносини з управління соціальним забезпеченням, які володіють усіма ознаками 

адміністративних відносин і, отже, є предметом адміністративного права; 

3) трудові (службові відносини) між працівниками (службовцями) організацій (державних 

органів), що надають забезпечення, які входять в предмет трудового та адміністративного права. 

У праві соціального забезпечення певний час популярними були такі галузеві методи правового 

регулювання: 

- метод державних надань. Він складається з трьох елементів: а) надання одному із суб’єктів 

правовідношення (громадянину) матеріальних благ аліментарного характеру; б) надання йому ж 

установлених законом правових можливостей для визначення своєї поведінки; в) покладення на інший 

суб'єкт (орган, що здійснює соціальне забезпечення) обов’язку надати громадянам указане 

забезпечення або вчинити в зв’язку з цим певні дії. Головна відмінна риса методу державних надань - 

безеквівалентне надання громадянам різного роду матеріальних благ аліментарного характеру з 

державних джерел і коштів кооперативно-колгоспних і громадських організацій. Цей метод ще 

називали надавально-сприяючим; 

- метод нормативного регулювання права соціального забезпечення. 

Специфіка цього методу полягає в тому, що він об'єднує ряд особливих способів і прийомів, за 

допомогою яких держава впливає на суспільні відносини, що виникають при здійсненні громадянами 

права на відповідні види соціального забезпечення з метою більш повного і всебічного задоволення 

матеріальних та культурних потреб престарілих і непрацездатних членів суспільства та надання 

допомоги сім’ї; 

- метод соціально-аліментарних домагань і надань. Це особливе поєднання юридичних 

прийомів і способів впливу (заборон, велінь, дозволів і матеріальних надань) на суспільні відносини 

соціального забезпечення, яке гарантує здійснення безоплатного, безеквівалентного розподілу 

матеріальних благ і послуг із фондів соціального забезпечення на справедливій основі без 

застосування договірних засад і на принципах усезагальності, високого життєвого рівня і при широкій 

участі трудящих через органи державного управління, громадські організації і трудові колективи в 

управлінні соціальним забезпеченням; 

- метод соціальної реабілітації. За допомогою цього методу встановлюється і надається 

сприяння в цьому, досягається єдність у регулюванні відносин при виконанні відповідних правових 

обов’язків по наданню різноманітних матеріальних благ і послуг непрацездатним громадянам: 

- метод сполучення соціального страхування і соціального надання. Цей метод 

здійснюється на принципах солідарності та часткової відплатності. Автором цієї ідеї виступила 

український фахівець права соціального забезпечення Болотіна Н.Б. 

Останнім часом багато вчених у галузі права соціального забезпечення дійшли  висновку,  що,  

оскільки  метод  права  соціального забезпечення представляє собою складне багатогранне явище, що 



має цілий ряд компонентів, які входять до нього, недоцільно пробувати визначати його якими-небудь 

термінами. 

Сьогодні в навчальній літературі найчастіше називають такі особливості методу права 

соціального забезпечення: 

1) поєднання імперативного і диспозитивного способів правового регулювання при перевазі 

першого; 

2) поєднання централізованого (на рівні держави) правового регулювання з регіональним (на 

рівні області), муніципальним (на рівні територіальної громади) і локальним (на рівні, як правило, 

підприємств, установ, організацій тощо) регулюванням; 

3) специфіка юридичних фактів (основними з яких є події, що не залежать від волі людини); 

4) специфіка санкцій (як правило, це правообмежуючі та правовідновлюючі, а караючі не 

застосовуються); 

5) відносна автономність суб'єктів по відношенню один до одного; 

6)  відносний характер прав громадян як суб'єктів соціально-забезпечувальних 

правовідносин та недопустимість прийняття рішення органом соціального забезпечення на свій розсуд; 

7) позасудовий і судовий порядок захисту порушеного права громадян у сфері соціального 

забезпечення. 

Метод права соціального забезпечення 

Метод права - сукупність прийомів і способів правового регулювання суспільних відносин. 

Необхідно виділити наступні особливості методу права соціального забезпечення: 

1) залежно від характеру встановлення прав і обов'язків: 

- Поєднання державно-правового і локального правового регулювання (за загальним правилом 

права громадян та обов'язки органів (організацій) чітко визначені нормами права і не можуть 

змінюватися за згодою сторін, але в рамках локального правового регулювання органи соціального 

партнерства можуть встановити додаткові види соціального забезпечення для працівників ); 

2) залежно від правового становища сторін правовідносин: 

- Сторони у правовідносинах по соціальному забезпеченню не можна вважати рівними (як у 

цивільному праві), але вони і не підпорядковані один одному (як в адміністративному праві); 

3) за ступенем свободи дій суб'єктів права: 

- Для отримання соціального забезпечення громадянин повинен звернутися до відповідного 

органу (або до роботодавця) із заявою та іншими необхідними документами, в іншому випадку 

забезпечення надано не буде; 

- Розсуд органів соціального захисту населення обмежена (коли громадянин надав всі 

документи, передбачені законом, вони зобов'язані надати соціальне забезпечення); 

4) за способом захисту суб'єктивних прав і забезпечення виконання обов'язків: 

- За захистом своїх прав громадяни можуть звернутися як до вищестоячого в порядку 

підлеглості органу (організацію), так і до суду, тобто застосовується судовий і позасудовий порядок 

вирішення спорів; 

- Санкції носять правовосстановітельние характер, тобто громадяни, які отримали соціальне 

забезпечення обманним шляхом або отримали його в більших обсягах, ніж годиться, повинні повністю 

відшкодувати заподіяну шкоду (при цьому такі громадяни можуть бути притягнуті до кримінальної 

відповідальності за шахрайство); 

- Застосовуються специфічні санкції (наприклад, розмір допомоги по тимчасовій 

непрацездатності може бути знижений, якщо одержувач без поважних причин порушував режим, 

наказаний лікарем, або не з'явився в призначений термін на лікарський огляд або на проведення 

медико-соціальної експертизи); 

5) що стосується прийомів і способів правового регулювання, то в праві соціального 

забезпечення має місце поєднання чотирьох типів нормативно-правового регулювання суспільних 



відносин: федерального, регіонального, муніципального (на рівні міст, районів та ін.) І локального (на 

рівні організацій). 

Отже, при визначенні предмета права соціального забезпечення необхідно мати на увазі, що 

крім власне соціально-забезпечувальних відносин до сфери правового регулювання цієї галузі входять 

ще деякі самостійні види суспільних відносин, які покликані забезпечити існування соціально-

забезпечувальних відносин. Такими, зокрема, є соціально-страхові відносини та відносини, пов’язані 

із встановленням юридичних фактів, що є підставою для реалізації особою права на соціальне 

забезпечення. Останні прийнято називати процедурними відносинами. Важливе значення для 

характеристики будь-якої галузі права, крім предмета правового регулювання, має і метод, тобто 

специфічний спосіб впливу держави (законодавця) на відповідні суспільні відносини. Аналіз правових 

засобів, за допомогою яких право соціального забезпечення здійснює регламентацію відповідних 

суспільних відносин, а також способів нормотворчості (централізований і децентралізований) дає 

можливість зробити висновок, що дана галузь права має переважно імперативні засади регулювання, 

забезпечені переважно централізованим способом прийняття правових норм. 

 

2. Система та джерела права соціального забезпечення. 

Право соціального забезпечення має свою систему, структуру. Є загальна і особлива частини. 

Загальна частина об’єднує норми про предмет права, предмет науки, принципи, джерела, організаційні 

форми забезпечення. Особлива частина включає норми, що регулюють умови, порядок надання різних 

видів соціального забезпечення (соціальних допомог, різних пенсій, утримання в будинках для 

інвалідів, осіб похилого віку, надання різних видів допомоги дітям-інвалідам, особам , які по-

страждали від Чорнобильської катастрофи, особам, які постра-ждали від політичних репресій тощо). 

Цей перелік не є вичерп-ним. Держава за наявності фінансових можливостей надає нові види 

соціальної допомоги з метою підвищення матеріального стану окремих категорій громадян. Особлива 

частина права соціального забезпечення складає значну частину нормативно-правових актів. Крім 

того, органи місцевого самоврядування за своєї ініціативи надають соціальну допомогу в різних 

формах особам, які потребують матеріальної допомоги (наприклад, 

картки для безплатного отримання продуктів харчування тощо. Особлива частина відрізняється 

динамічністю і швидкою реакцією на потреби тих осіб, які опинилися в скрутному становищі 

внаслідок аварій, стихійного лиха, тяжких хвороб. 

Джерела права соціального забезпечення досить різноманітні. Основним Законом є Конституція 

України, багато статей якої підкреслюють мету держави – соціальний захист людини (ст. 3, 8, 23, 24, 

26, 46, 48, 49, 52, 56, 64). Зазначимо, що відповід-но до ст. 92 Конституції виключно законами України 

визнача-ються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення, засади 

регулювання праці й зайнятості, шлюбу, сім’ї, охорони дитинства, материнства, батьківства, 

виховання, освіти, культури та охорони здоров’я, екологічної безпеки. 

Крім Конституції важливим джерелом права соціально-го забезпечення є Закон України “Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 05.11.1991 р., Закон Украї-ни “Про заходи 

щодо законодавчого забезпечення реформуван-ня пенсійної системи ” від 08.07.2011 р., Закон України 

“Про недержавне пенсійне забезпечення” від 09.07.2003 р ., Закон України “Про пенсійне забезпечення 

осіб, звільнених з військо-вої служби та деяких інших осіб” від 09.04.1992 р. та інші зако-ни, за якими 

призначаються спеціальні пенсії окремим катего-ріям громадян. 

Інші види соціальної допомоги врегульовані законами: 

закони “Про соціальні послуги”, “Про державну допомогу сім’ям дітьми”, “Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” та нормативно-правовими актами, що 

встановлюють виплати у зв’язку із втратою працездатності. 

Отже, опрацьовуючи питання щодо системи права соціального забезпечення, необхідно 

враховувати те, що ця система являє собою науково обґрунтований, об’єктивно існуючий зв’язок 



інститутів і норм, які складають самостійну галузь права. У системі права соціального забезпечення 

традиційно виділяють Загальну і Особливу частини. Відповідно, кожна із цих частин містить властиві 

їй правові інститути, а останні, у свою чергу, складаються з норм права, які є найнижчою ланкою 

внутрішньої структури галузі права. Загальна частина об’єднує норми про предмет права, предмет 

науки, принципи, джерела, організаційні форми забезпечення. Особлива частина права соціального 

забезпечення включає норми, які регулюють умови надання, форми та розміри видів соціального 

забезпечення, порядок їх встановлення, захист порушених прав у сфері соціального забезпечення 

тощо. 

Від системи права соціального забезпечення слід відмежовувати систему законодавства щодо 

соціального забезпечення, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних між собою нормативно-

правових актів, покликаних забезпечити відповідну сферу суспільних відносин. 

 

3. Принципи права соціального забезпечення. 

Під принципами права соціального забезпечення слід розуміти керівні засади, ідеї, які 

визначають зміст та спрямованість правового регулювання цієї галузі. Правові принципи мають 

важливе значення для стислого і концентрованого відображення найсуттєвіших рис цього комплексу 

правових норм у сфері суспільних відносин із соціального забезпечення. На думку В. В. Жернакова, 

вони є основою об’єднання окремих норм в єдину логічну систему, дають змогу визначати специфічні 

риси певної галузі в порівнянні з іншими галузями; створюють можливість правильно розуміти зміст 

законодавчих актів, їх взаємо-зв’язок з економікою, політикою, моральністю й правосвідомістю; є 

основою для здійснення тлумачення, особливо в таких випадках, коли в різних нормативних актах є 

протиріччя. 

Принципи права закріплені в Конституції України, між-народних правових актах щодо 

соціального забезпечення, законах України й інших нормативно-правових актах, випливають зі змісту 

норм із соціального забезпечення. 

До загальних принципів права соціального забезпечення належать: 

загальність соціального захисту; 

всебічність (універсальність) соціального захисту; 

 диференціація умов та рівня соціального забезпечення;  

опосередкований зв’язок розмірів деяких соціальних виплат з розміром отримуваної зарплати; 

принцип незменшуваності змісту та обсягу соціальних виплат і послуг при прийнятті нових 

законів. Цей принцип ви-пливає із ст. 22 Конституції, яка проголошує, що права людини і 

громадянина, закріплені Конституцією, не можуть бути скасовані; а при прийнятті нових законів або 

внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. 

Але цей конституційний принцип був порушений у зв’язку із здійсненням пенсійної реформи й 

прийняттям ново-го Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування 

пенсійної системи” від 08.07.2011 р. Згідно з цим Законом було підвищено пенсійний вік для жінок та 

отримання наукових пенсій. Прийняті інші положення, які погіршують умови отримання пенсії;  

гарантованість права на соціальне забезпечення; наявність аліментарних виплат з 

держбюджету у випадках, передбачених законодавством; залежність пенсійних та виплат з 

тимчасової непрацездатності від страхових виплат, їх тривалості; встановлення особливого порядку 

компенсаційних виплат у разі виробничої травми та професійних захворювань; 

гарантованість пенсійних виплат при виїзді за кордон за наявності угод з цими державами. 

Загальність соціального забезпечення означає, що зако-нодавство про соціальне 

забезпечення поширюється на всіх громадян, іноземців, які постійно проживають в Україні та 

сплачують страхові внески, незалежно від місця проживання, займаної посади (робітники, службовці, 

державні службовці, аспіранти, докторанти, військові службовці, золотошукачі, нау-ковці, пастухи, 

чабани, судді, прокурори, слідчі, особи, які пра-цюють на пароплавах під патронатом України, артисти 



тощо). Особи, які перебувають у пенітенціарних установах, працюють і сплачують страхові внески, 

набувають право на отримання пенсійних виплат. 

Різноманітність проявляється, перш за все, в тому, що законодавство передбачає різні види 

соціального забезпечення: 

грошові виплати; натуральні види допомоги; соціальні послуги. 

Грошові виплати є найбільш зручними, адже за гроші можна придбати все необхідне. 

Найчастіше соціальна допомога надається грошима (пенсії, надбавки на догляд, виплати за за-слуги 

перед Батьківщиною тощо). Натуральні види допомоги надаються одночасно з грошовими. Це – 

протезування, надання сліпим інвалідам приладів для орієнтації в просторі, приладів для глухонімих, 

телефонів для глухих, протезів кінцівок тощо. Промисловість, науково-дослідні інститути працюють 

над новими видами протезів, приладів, які надають можливість потерпілим з вадами опорно-рухового 

апарату пересуватися, забезпечують слуховими апаратами, зубопротезуванням, очним протезуванням 

і малою механізацією для відновлення самообслуговування. 

Вже здійснюється протезування молочної залози та створюються складні протези. Особлива 

увага приділяється дітям-інвалідам. Для них виготовляється ортопедичне взуття, засоби для 

пересування, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та обміну інформацією. 

Інвалідів по слуху забезпечують мобільними телефонами, годинниками, магнітофонами, 

особливо тих, хто є постійними відвідувачами бібліотек. 

Інвалідів та дітей-інвалідів, постійно лежачих, забезпечують протипролежневими матрацами. 

Згадана постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. № 321 передбачає видачу особам з 

обмеженими можливостями й інших протезів, колісних крісел з електричним приводом тощо. 

Соціальні послуги – також різновид соціальної допомоги, але вони передбачають певні дії. 

Соціальні послуги означають надання непрацездатним іжі, обслуговування в будинках для інвалідів, 

допомоги особам похилого віку, видачу карток для придбання продуктів. Ці види допомоги також 

надаються понад грошові виплати і протезування. 

Принцип диференціації умов та рівня соціальних виплат з врахуванням шкідливих робіт, 

особливих умов праці, характеру праці (наприклад, держслужба, педагогічна праця тощо), дає змогу 

коригувати індивідуальну міру споживання з врахуванням зазначених критеріїв. Цей принцип 

особливо проявляється в пенсійному забезпеченні громадян (наукові пенсії, пенсії шахтарям, 

артистам, працівникам авіації, вчителям, лікарям, особам, які постраждали від нещасних випадків та 

професійних захворювань, Чорнобильської катастрофи, прокурорам, слідчим, суддям, учасникам 

бойових дій, інвалідам Великої Вітчизняної війни). 

Сучасна реформа пенсійної системи спрямована на обмеження занадто високих розмірів пенсій 

та скорочення розмірів між мінімальними й максимальними пенсіями. 

Принцип диференціації виявляється в розмірах соціальної допомоги у разі тимчасової 

непрацездатності залежно від тривалості трудового (страхового) стражу. За умов тривалого 

страхового стажу працююча особа може розраховувати на більш високий розмір допомоги в разі 

тимчасової непрацездатності. 

Соціальна допомога забезпечує достатній життєвий рівень. Стаття 48 Конституції України 

гарантує кожному громадянинові право на достатній життєвий рівень для себе і своєї родини, що 

включає харчування, житло, освіту, одяг, медичну допомогу . Для забезпечення цих виплат держава 

встановлює державні стандарти: прожитковий рівень, мінімальну заробітну плату, мінімальний розмір 

пенсійних виплат, розмір виплат при народженні дитини, розмір допомоги при вагітності та пологах, 

тимчасової непрацездатності тощо. 

Правове регулювання відносин з кожного виду соціального забезпечення має свої специфічні 

принципи, які закріплюються у відповідних законах . Наприклад, до принципів загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування нале-жать такі: 



законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування; 

обов’язковість страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору ( контракту) та 

інших підставах, перед-бачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою 

самостійно, фізичних осіб – підприємців; 

солідарність та субсидування в солідарній системі; право на добровільну участь у системі 

загальнообов’язкового пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають 

загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню; 

цільове та ефективне використання коштів загально-обов’язкового державного пенсійного 

страхування. 

Закон України “Про соціальні послуги” від 19 червня 2003 р. № 966-ІV встановлює такі 

принципи: 

надання соціальних послуг на підставі адресності та індивідуального підходу; 

соціальної справедливості; 

доступності та відкритості; 

гуманності; 

дотримання стандартів якості при наданні соціальних 

послуг. 

Недержавне соціальне забезпечення хоча і не набуло належного поширення, але на 

законодавчому рівні встановлено принципи недержавного пенсійного забезпечення. До 

найважливіших принципів віднесені такі: 

 

добровільність створення пенсійних фондів; добровільна участь фізичних осіб у 

недержавному пенсійному забезпеченні; 

визначення розміру пенсійних виплат залежно від суми пенсійних коштів, облікованих на 

індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи тощо. 

Збір та ведення обліку єдиного внеску базується на таких принципах: 

обов’язковості сплати; 

законодавчого визначення розміру єдиного внеску та пропорцій його розміру за видами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску; 

відповідальності платників єдиного внеску та органу, що здійснює збір та веде облік єдиного 

внеску, за порушення норм закону, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на 

них обов’язків. 

Взяття на облік платників єдиного внеску здійснюється органом доходів і зборів шляхом 

внесення відповідних відомостей до реєстру страхувальників. 

Слід зазначити, що не всі внутрігалузеві принципи права соціального забезпечення 

реалізуються повною мірою, оскільки нині відбувається розвиток і реформування всіх ланок 

соціального забезпечення. Принципи реформування встановлені у відповідних концепціях, 

директивних документах, державних програмах. 

Отже,  для з’ясування сутності правової природи принципів права соціального забезпечення 

важливо з’ясувати їх ознаки, з-поміж яких основними є такі: 1) принципи права є найбільш 

загальними, вихідними положеннями, ідеями, які мають фундаментальне значення при      регулюванні      

соціально-забезпечувальних      правовідносин; 

2) принципи визначають спрямованість, зміст інститутів права соціального забезпечення;  

3) принципи виражають переважаючі в даній державі правові ідеї, які складають завдання 

інституту соціального забезпечення;  

4) принципи поширюються на всі правовідносини,   що   складають   предмет   відповідної   



галузі права; 

5) принципи прямо або опосередковано відображені в нормах права. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Що є основним предметом права соціального забезпечення? 

2. Що таке соціальний ризик? Які ви знаєте їх основні види? 

3. У чому полягає сутність поняття малозабезпеченої як одного з видів соціальних ризиків? 

4. На яких основних принципах побудовано право соціального забезпечення? 

5. З чого складаються і утворюються кошти Пенсійного фонду України? 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Визначте, які з наведених відносин належать до соціально-забезпечувальних: 

1) відносини між роботодавцем і працівником; 

2) відносини між державними органами і застрахованими особами; 

3) відносини пенсійного забезпечення та відносини щодо надання соціальних 

допомог і соціальних послуг; 

4) відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам. 

2. Визначте, які з наведених відносин становлять предмет права соціального забезпечення: 

1) соціально-забезпечувальні, соціально-страхові відносини та процедурні відносини 

у сфері соціального забезпечення; 

2) відносини, щодо перерахування коштів з державного бюджету соціальним 

органам; 

3) відносини по сплаті страхового податку; 

4) відносини по перерозподілу соціальних коштів. 

3. Визначте основу предмета права соціального забезпечення: 

1) соціально-страхові відносини; 

2) процедурні відносини; 

3) соціально-забезпечувальні відносини; 

4) відносини по перерозподілу страхових коштів. 

4. Завершіть визначення: "Відносини, що виникають та існують при визначенні і встановленні 

юридичних фактів, що є необхідними для існування матеріальних відносин соціального 

забезпечення - це:... " 

1) соціально страхові відносини; 

2) процедурні відносини у сфері соціального забезпечення; 

3) відносини з надання соціальних послуг; 

4) відносини зі сплати страхових внесків. 

5.  Завершіть визначення: "Відносини щодо організації соціального страхування, утворення 

соціальних страхових фондів, формування коштів останніх та розподілу цих коштів між 

особами, котрі потребують соціального забезпечення - це:. " 

1) пенсійні відносини; 

2) матеріальні відносини; 

3) соціально-страхові відносини; 

4) цільові соціально-забезпечувальні відносини. 

6.  Завершіть визначення: "Наявність імперативного характеру, що зумовлений реалізацією 

громадянами права на соціальне забезпечення та соціальними ризиками, які лежать в основі 

правовідносин, котрі передбачають підпорядкованість держави та §§ органів, централізоване, в 

основному, встановлення прав та обов’язків суб’єктів, а також адміністративно-судовий захист 

порушених прав - це:... " 

1) метод права соціального забезпечення; 

2) завдання права соціального забезпечення; 

3) соціальне призначення права соціального забезпечення; 

4) основна функція права соціального забезпечення. 

7. Назвіть одну із рис методу права соціального забезпечення: 

1) імперативний характер, що зумовлений реалізацією громадянами права на 



соціальне забезпечення та соціальними ризиками; 

2) поєднання централізованого і договірного порядку виникнення відносин 

соціального забезпечення; 

3) поєднання централізованого і локального порядку встановлення прав і обов’язків; 

4) участь держави у здійсненні соціального забезпечення. 

8. Визначте, який з наведених інститутів Загальної частини права соціального забезпечення є 

основним: 

1) інститут соціально-забезпечувальних відносин; 

2) інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій; 

3) інститут пенсійного забезпечення; 

4) інститут надання державних соціальних допомог. 

9.  Визначте, які з наведених відносин належать до соціально-страхових, як елемент предмету 

права соціального забезпечення: 

1) страхування життя; 

2) загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття; 

3) загальнообов’язкове державне страхування життя пасажирів авіатранспорту; 

4) страхування на випадок хвороби. 

10.  Завершіть визначення: "Зумовлена характером соціально-забезпечувальних та пов’язаних 

з ними відносин внутрішня структура галузі права, яка виражається у розподілі всіх норм за 

правовими інститутами - це: ." 

1) система права соціального забезпечення; 

2) завдання права соціального забезпечення; 

3) предмет права соціального забезпечення; 

4) метод права соціального забезпечення. 

11.  Завершіть визначення: "Правова спільність, яка об’єднує в собі цілу низку самостійних 

галузей, для яких визначальним чинником є забезпечення соціального захисту громадян, котрі в 

силу об’єктивних обставин потребують допомоги держави як основного соціального гаранта - 

це: ." 

1) система права України; 

2) соціальне право; 

3) право соціального забезпечення; 

4) галузь права. 

12. Завершіть визначення: "Засадничі ідеї, які визначають сутність системи права 

соціального забезпечення і спрямовані на створення достатнього рівня правового захисту 

громадян, що зазнали впливу соціальних ризиків - це: ..." 

1) принципи права соціального забезпечення; 

2) предмет права соціального забезпечення; 

3) функції права соціального забезпечення; 

4) завдання права соціального забезпечення. 

13. Визначте, у чому полягає суть принципу всезагальності права на соціальне забезпечення: 

1) для усіх громадян у рівних можливостях соціального забезпечення в разі настання 

визначених у законодавстві юридичних фактів; 

2) для усіх громадян у рівних можливостях соціального забезпечення незалежно від 

визначених у законодавстві юридичних фактів; 

3) у праві громадян отримувати соціальне забезпечення за рахунок страхових та 

інших джерел; 

4) у наданні соціального забезпечення усім громадянам визначеним у законі 

незалежно від віку. 

14. Визначте, у чому полягає суть принципу залежності права на соціальне забезпечення від 

соціального ризику: 

1) підставою виникнення у особи права на соціальне забезпечення є соціальні 

ризики, що лежать в основі визначення сфери правового регулювання соціального забезпечення; 

2) соціальний ризик є підставою для створення правових норм; 

3)  соціальні ризики, як об’єктивні явища не є принципом права соціального 

забезпечення; 



4) соціальні ризики є підставою для надання соціального забезпечення. 

15. Визначте, у чому полягає суть принципу соціального страхування для права соціального 

забезпечення: 

1)  це колективна форма захисту людей, які зазнали впливу соціального ризику, а 

також є основою соціального захисту громадян; 

2) надання соціального забезпечення виключно особам застрахованим в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

3) є індивідуальною формою захисту матеріальних інтересів людини; 

4) надання соціального забезпечення виключно за рахунок страхових коштів. 

16. Визначте, у чому полягає суть принципу відповідності соціального забезпечення 

міжнародним стандартам соціального захисту: 

1) гарантування соціальним забезпеченням гідного життєвого рівня громадян; 

2) створення на основі засадничих положень міжнародних стандартів норм 

вітчизняного права соціального забезпечення; 

3) надання соціального забезпечення у розмірі не нижчому за прожитковий мінімум; 

4) основою соціального захисту громадян є соціальне страхування. 

17. Завершіть визначення: "Нормативно-правові акти та акти договірного 

характеру, які ухвалюються компетентними державними та іншими уповноваженими 

органами з метою регулювання соціально-забезпечувальних відносин - це: ..." 

1) система права соціального забезпечення; 

2) джерела права соціального забезпечення; 

3) система правових норм; 

4) організаційні форми соціального забезпечення. 

18. Визначте одну з особливостей джерел права соціального забезпечення: 

1) важлива роль конституційних положень для джерел права соціального 

забезпечення; 

2) значна міра диференціації джерел права соціального забезпечення; 

3) наявність законодавства, яке визначає засадничі ідеї для видів соціального 

забезпечення; 

4) важлива роль законів серед джерел права соціального забезпечення. 

19. Визначте причини зростання ролі актів органів місцевого самоврядування серед джерел 

права соціального забезпечення: 

1) розширення компетенції органів місцевого самоврядування у сфері регулювання 

відносин соціального забезпечення та збільшення кількості виплат соціального забезпечення, що 

здійснюється за рахунок місцевих бюджетів; 

2)  звуження сфери централізованого регулювання відносин соціального 

забезпечення; 

3) розширення сфери договірного регулювання відносин соціального забезпечення; 

4) збільшення кількості соціальних пільг. 

20. Завершіть думку: "Множинність джерел права соціального забезпечення є 

результатом ..." 

1) зростанням ролі актів органів місцевого самоврядування; 

2) відсутності єдиного кодифікованого акту, який би врегулював увесь комплекс 

суспільних відносин соціального забезпечення; 

3) збільшення числа соціальних пільг; 

4) збільшення кількості виплат соціального забезпечення, що здійснюється за 

рахунок місцевих бюджетів. 

21. Завершіть визначення: "Суспільні відносини, що врегульовані нормами права та 

стосуються матеріального забезпечення громадян чи надання їм соціальних послуг і пільг у разі 

настання соціальних ризиків за рахунок коштів соціальних фондів та бюджетів різних рівнів, - 

це: ." 

1) процедурні відносини; 

2) процесуальні відносини; 

3) соціально-забезпечувальні відносини; 

4) соціально-страхові відносини. 



22.  Визначте, які серед перелічених міжнародно-правових актів є джерелом права соціального 

забезпечення? 

1) Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини; 

2) Декларація про створення Співдружності Незалежних держав; 

3) Конвенція про правову допомогу з цивільних, сімейних і кримінальних справ; 

4) Загальна декларація прав людини. 
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