
 

Перелік питань до іспиту з дисципліни «Право соціального забезпечення» 

 

1. Поняття, предмет, метод права соціального забезпечення. 

2. Система права соціального забезпечення. 

3. Історія становлення права соціального забезпечення. 
4. Класифікація джерел права соціального забезпечення. 

5. Принципи права соціального забезпечення. 

6. Функції права соціального забезпечення. 
7. Відмінність права соціального забезпечення від інших галузей права та 

взаємодія з ними. 

8.  Нормативно-правові акти України в сфері соціального забезпечення. 

Міжнародне правове регулювання соціального забезпечення. 
9. Поняття, загальна характеристика і види правовідносин із соціального 

забезпечення. 

10. Суб’єкти правовідносин із соціального забезпечення. 
11. Об’єкти правовідносин із соціального забезпечення. 

12. Органи соціального забезпечення та їх правовий статус. Міністерство 

соціальної політики України, його завдання та функції. 

13. Пенсійний фонд України, його завдання та функції. 
14.  Фонд соціального страхування, його завдання та функції. 

15. Трудовий стаж: поняття і види. 

16. Вислуга років. 
17. Докази трудового стажу. 

18. Страховий стаж. 

19. Структура і характеристика системи пенсійного забезпечення в Україні. 

20. Поняття, види і призначення страхових пенсій.  
21. Сутність солідарної системи пенсійного забезпечення. 

22. Сутність накопичувальної системи пенсійного забезпечення. 

23.  Поняття і принципи загальнообов’язкового пенсійного страхування. 

24. Суб’єкти солідарної системи загальнообов’язкового пенсійного страхування. 
25. Суб’єкти накопичувальної системи загальнообов’язкового пенсійного 

страхування. 

26. Персоніфікований облік в системі загальнообов’язкового пенсійного 
страхування. 

27. Пенсії за віком в солідарній системі: умови надання, порядок нарахування. 

28. Особливості пільгового пенсійного забезпечення за віком. 

29. Поняття, основні ознаки та критерії інвалідності. Порядок встановлення 
інвалідності для призначення пенсії. Види, розміри пенсії з інвалідності та 

умови її призначення. 

30. Пенсія з інвалідності внаслідок загального захворювання в солідарній системі. 
31. Особливості призначення пенсії по інвалідності внаслідок трудового каліцтва 

чи професійного захворювання. 

32. Поняття, суб’єкти і особливості пенсійного забезпечення в разі втрати 

годувальника. Умови призначення пенсії в разі втрати годувальника. 
33. Розмір пенсії в разі втрати годувальника. Порядок її обрахування та виплати. 

Особливості призначення пенсії в разі втрати годувальника окремим 

категоріям громадян. 
34. Особливості пенсійного забезпечення осіб, що мають особливі заслуги перед 
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Україною. 
35. Призначення пенсій, перерахунок пенсій, індексація пенсій, виплата пенсій.  

Звернення за призначенням пенсій. Порядок оформлення документів для 

призначення (перерахування) пенсій. 

36. Законодавство України про державну соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам. 

37. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. Довічна пенсія 

(ануїтет): поняття, види, нарахування, виплати. 
38. Поняття і умови призначення пенсії за вислугу років.  

39. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців, 

осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких 

інших осіб. 
40. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних службовців, 

суддів, працівників прокуратури та митних органів. 

41. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років наукових працівників та 
працівників засобів масової інформації. 

42. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років окремих категорій 

працівників цивільної авіації та льотно-випробувального складу. 

43. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років залізничникам, 
робітникам лісової промисловості, освіти, культури, охорони здоров’я, 

соціального захисту. 

44. Поняття і принципи недержавного пенсійного забезпечення. 
45. Суб’єкти недержавного пенсійного забезпечення. Види недержавних пенсійних 

фондів і органи їх управління. 

46. Пенсійні активи, пенсійний контракт, пенсійні схеми в системі недержавного 

пенсійного забезпечення. Види пенсійних виплат. 
47. Поняття, види і загальна характеристика допомог із соціального забезпечення.  

Підстави їх надання. 

48. Умови та порядок призначення окремих видів соціальних допомог сім’ям з 

дітьми. 
49. Забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

50. Поняття зайнятості населення та державна політика у цій сфері. Законодавство 
України про зайнятість населення. Види безробіття. Правовий статус 

безробітного. 

51. Поняття працевлаштування. Правова організація працевлаштування. Допомоги 

по безробіттю. 
52. Допомоги на поховання. 

53.  Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

54. Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 
інвалідам. 

55. Стаціонарне соціальне обслуговування. 

56. Сприяння у працевлаштуванні інвалідів. 

57. Соціальне обслуговування. 
58. Забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними і іншими 

засобами реабілітації. 

59. Правовий статус та соціальний захист ветеранів війни, ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ. 
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60. Правовий статус та соціальний захист ветеранів праці. 
61. Правовий статус та соціальний захист дітей війни. 

62. Відповідальність підприємств, організацій і громадян у пенсійному 

забезпеченні 

63. Вирішення спорів з пенсійних питань. 
 

 


