
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

ДО ЗАЛІКУ З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Соціальне забезпечення та його місце у системі соціального захисту. 

 2. Поняття та види організаційно-правових форм соціальне забезпечення.  

3. Відмінність загальнообов'язкового державного соціального страхування від 

цивільноправового договору страхування.  

4. Поняття загальнообов'язкового державного соціального страхування та його 

види.  

5. Інші (додаткові) соціального забезпечення: місцеві бюджети, соціальні фонди 

підприємств, недержавні пенсійні фонди, благодійні організації.  

6. Предмет права соціального забезпечення.  

7. Матеріальні відносини з приводу призначення та виплати пенсій, призначення 

та виплати допомог, надання натуральних видів утримання та різних соціальних 

послуг.  

8. Процедурні відносини з приводу встановлення юридичних фактів, порядку 

призначення різних видів соціального забезпечення, прийняття рішення із 

надання різних видів соціального забезпечення.  

9. Свобода вибору громадянами конкретних видів соціального забезпечення.  

10. Особливості методів права соціального забезпечення.  

11. Система права соціального забезпечення.  

12. Співвідношення між правом соціального забезпечення та законодавством 

соціального забезпечення.  

13. Поняття та загальна характеристика принципів права соціального 

забезпечення.  

14. Загальність соціального забезпечення, диференціація умов і рівня соціального 

забезпечення, фінансування та цільове використання коштів.  

15. Поняття та види джерел права соціального забезпечення.  



16. Право на добровільне внесення страхових внесків до накопичувальних 

державних фондів і недержавних страхових фондів.  

17. Право на судове оспорювання умов надання соціального забезпечення та його 

розмірів.  

18. Поняття, види та докази трудового стажу.  

19. Значення трудового стажу для соціального забезпечення.  

20. Загальний трудовий стаж.  

21. Трудовий страховий стаж. 

22. Поняття спеціального стажу і вислуги років.  

23. Порядок обчислення спеціального стажу трудового стажу.  

24. Пенсії, їх поняття. Відмінність пенсійних виплат від інших виплат 

громадянам.  

25. Класифікація пенсій: трудові та соціальні, пенсії за особливі заслуги.  

26. Види трудових пенсій.  

27. Джерела пенсійного забезпечення.  

28. Особливості пільгового забезпечення окремих категорій громадян.  

29. Пекнсії за особливі заслуги перед Україною.  

30. Пенсія за віком: поняття і її відмінність від інших пенсій.  

31. Підстави винекнення права на пенсію за віком.  

32. Порядок нарахування пенсії за віком.  

33. Особливості пенсійного забезпечення окремих категорій сімей у разі втрати 

годувальника.  

34. Поняття пенсії за інвалідністю. Підстави винекнення права на пенсію.  

35. Види пенсій по інвалідності, розміри.  

36. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника. Підстави винекнення та розмір 

пенсії.  

37. Поняття пенсії у втраті годувальника, її відмінність від інших пенсій. 38. 

Підстави виникнення права на пенсію в разі втрати годувальника.  



39. Поняття пенсій за вислугу років та їх відмінність від інших пенсій. Підстави 

їх виникнення.  

40. Поняття та підстави виникнення права на соціальну пенсію.  

41. Порядок призначення та виплата соціальної пенсії.  

42. Пенсії за вислугу років державним службовцям, суддям працівникам 

прокуратури та митних органів.  

43. Поняття соціальної пенсії, її віфдмінність від інших пенсій.  

44. Допомога сім'ям із дітьми.  

45. Право сімей із дітьми на допомогу.  

46. Умови призначення державної допомоги.  

47. Допомога на дітей, що перебувають під опікою або піклуванням.  

48. Допомога малозабезпеченим сім’ям із дітьми.  

49. Поняття тимчасової непрацездатності  

50. Розміри допомоги з тимчасової непрацездатності і порядок виплати.  

51. Допомога у зв'язку з похованням. 

 52. Умови призначення допомоги та розмір виплати допомоги по безробіттю та 

допомоги на поховання. 


