
МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНАРОБОТА №1        

     (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА)  

 

ВАРІАНТ 1  
1. Конституція України про соціальне забезпечення та захист громадян. (25 балів) 

2.Визначте поняття і дайте загальну характеристику принципів права соціального забезпечення. 

(25 балів) 

3.Дайте визначення поняття джерел права соціального забезпечення. Їх класифікація та загальна 

характеристика. (25 балів) 

4.Визначте поняття правовідносин в соціальному забезпеченні. Назвіть основні види пенсійних 

відносин. (25 балів)  

 

ВАРІАНТ 2  
1. Історія виникнення та розвиток соціального та пенсійного забезпечення. (25 балів) 

2. Визначте поняття і функції соціального забезпечення. (25 балів) 

3. Що мається на увазі під соціальним забезпеченням на умовах обов'язкового соціального 

страхування. (25 балів) 

4. Матеріальні правовідносини та їх характеристика. (25 балів) 

 

ВАРІАНТ 3  
1. Дайте характеристику видів і форм соціального забезпечення. (25 балів) 

2. Що входить до предмета права соціального забезпечення? Спільне і відмінне між правом 

соціального забезпечення  та трудовим правом. (25 балів) 

3. Дайте визначення соціальної аліметнтарності. (25 балів) 

4. Процедурні правовідносини та їх характеристика. (25 балів) 

 

ВАРІАНТ 4  
1. Назвіть джерела фінансування пенсійного забезпечення. (25 балів) 

2. Що входить до предмета права соціального забезпечення? Спільне і відмінне між правом 

соціального забезпечення  та адміністративним правом. (25 балів) 

3. Закони України як джерела права соціального забезпечення. Назвіть основні. (25 балів) 

4. Процедурні правовідносини в соціальному забезпеченні та їх характеристика. (25 балів) 

 

ВАРІАНТ 5  
1. Поняття права соціального забезпечення. Його основне завдання. (25 балів) 

2. Нормативні положення про пенсійне забезпечення окремих категорій громадян, що містяться в 

законах України. Назвіть ці закони. (25 балів) 

3. Процесуальні правовідносини в пенсійному забезпеченні. (25 балів) 

4. Об'єкт правовідносин в пенсійному забезпеченні. (25 балів) 

 

ВАРІАНТ 6  
1. Визначте предмет права соціального забезпечення. (25 балів) 

2. Що розуміється під правоздатністю в правовідносинах в пенсійному забезпеченні. (25 балів) 

3. Нормативні роз'яснення, що затверджуються Міністерством праці та соціальної політики 

України. (25 балів) 

4. Структура правовідносин в соціальному забезпеченні. (25 балів) 

 

ВАРІАНТ 7  
1. Визначте суспільні відносини, що регулюються правом пенсійного забезпечення. (25 балів) 

2. Метод права соціального забезпечення. (25 балів) 

3. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин з соціального забезпечення. (25 балів) 

4. Юридичні факти в соціальному забезпеченні, їх класифікація та значення. (25 балів) 

 

ВАРІАНТ 8  
1. В чому полягає специфіка способу правового регулювання суспільних відносин пенсійного 

забезпечення. (25 балів) 



2. Система права соціального забезпечення. (25 балів) 

3. Загальна і спеціальна (видова) правоздатність в системі правовідносин в пенсійному 

забезпеченні. (25 балів) 

4. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин по соціальному забезпеченню. (25 

балів) 

 

 

МОДУЛЬНА КОНТРОЛЬНАРОБОТА №2             

(ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)  

 

ВАРІАНТ 1  

Завдання №1  
Соколовій виповнилося 50 років. Її трудовий стаж - 17 років. Останні 10 років вона не 

працювала, займалася вихованням дітей. На момент звернення за призначенням пенсії 

Соколова має 5 дітей. Один із синів Соколової помер у 10-річному віці. Середньомісячний 

заробіток Соколової перед зверненням за пенсією - 340 грн. Чи має Соколова право на пенсію 

за віком із 50 років і якщо має, то в якому розмірі? Посилаючись на норми права обгрунтуйте 

своє рішення. (30 балів) 

Завдання №2  
За призначенням пенсії звернувся інвалід 1 групи від загального захворювання С. у віці 

35 років. Він подав документи, які підтверджували його роботу протягом 4 років, і йому було 

призначено пенсію з інвалідності за неповного стажу роботи. Через рік він додав додаткові 

документи про свою роботу впродовж 2 років до призначення йому пенсії та просив провести 

перерахування пенсії. До того часу заявникові виповнилося 38 років.  

Чи може бути С. призначена повна пенсія з інвалідності від загального захворювання і з 

якого часу?  Посилаючись на норми права обгрунтуйте своє  рішення.(30 балів) 

Завдання №3  
             Громадянин Ш. вийшов на пенсію за віком на загальних умовах. Він має 42 роки 

безперервного трудового стажу, був нагороджений грамотою Президії Верховної Ради України, 

а у 1997 році йому було присвоєно звання "Заслужений працівник промисловості". Розмір 

отримуваної пенсії складає 274 грн. Чи має право громадянин Ш. на якусь надбавку до пенсії? 

Посилаючись на норми права обгрунтуйте своє рішення.(30 балів) 

Теоретичне питання. Пенсійне забезпечення військовослужбовців (10 балів)  

 

 

 

 

ВАРІАНТ 2  

Завдання №1  
              Прохоров народився 1963 р. З 1981 р. по 1983 р. служив в армії, з 1984 р. по 1986 р 

працював шахтарем. Потім, після 6-місячної перерви, він працював водієм до 10.01.99 р., коли 

його визнали інвалідом II групи від загального захворювання. Заробіток складав 224 грн. Чи 

має Прохоров право на пенсію з інвалідності? Якщо має, то в якому розмірі? Вирішить 

ситуацію посилаючись на відповідні норми права. (30 балів)  

Завдання №2   
                    Суддя Одеського обласного суду Т. звернувся до відділу соціального захисту з 

проханням про призначення йому пенсії згідно з Законом України "Про статус суддів" від 

15.12.92 р. Т. працював народним суддею Ленінського району м. Одеси  з 1978 р. по 1989 р., а 

потім членом обласного суду з 1989 р. по 2000 р. З 2000 р. працював правовим інспектором в 

Одеській федерації профспілок. У 2005 р. йому виповнилося 60 р. Відділ соціального захисту 

відмовив йому в призначенні пенсії згідно з З-ном України "Про статус суддів". Чи було 

правильним рішення відділу соціального захисту? За яких умов призначається пенсія суддям? 

(30 балів)  

Завдання №3  
                    С. має 23 роки трудового стажу, останні 3 роки працював в приватному підприємстві, 

що обрало спрощену систему оподаткування. С. виповнилось 60 років, середньомісячний 



заробіток складає 190 грн. В районному управлінні соціального захисту населення відмовили в 

зарахуванні до трудового стажу останні три роки роботи і призначили пенсію за віком при 

неповному стажі роботи. С. звернувся за роз'ясненням до  юриста, вважаючи це порушенням 

його прав.  Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права. (30 балів)  

Теоретичне питання. Пенсійний фонд: порядок формування й використання (10 балів)  

 

ВАРІАНТ 3  

Завдання №1  
         Визначіть розмір пенсії за неповного стажу роботи Сидоренко А.М., який народився 

10.01.1940 р., його трудовий стаж складає 19 років, а середньомісячна зарплата - 120 грн. 

Назвіть статті Закону, які встановлюють порядок нарахування пенсій за неповного стажу 

роботи. (30 балів) 

Завдання №2  
        Студент політехнічного університету П. поспішав на заняття Аби скоротити дорогу, 

вирішив не спускатися в тунель підземного переходу, а перебігти проїжджу частину вулиці і 

був збитий легковою машиною. 15.09.01 МСЕК визнала студента інвалідом II групи, а 10.02.04 

р. його мати звернулася до відділу соціального захисту за пенсією синові та подала документи 

про трудовий стаж і заробіток до вступу на навчання. Із поданих документів установлено, що 

П. із 10.09.1998 по 10.08.01 працював на заводі електриком і мав щомісячний заробіток у сумі 

210 грн., довідка з університету засвідчувала призначення йому стипендії в розмірі 20 грн. на 

місяць. Що має відповісти інспектор відділу соціального захисту на запитання матері П. про 

розмір пенсії та строк її призначення? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми 

права. (30 балів) 

Завдання №3  
                     До відділу соціального захисту населення звернулась громадянка Миколайчук Л. з 

вимогою призначити їй пенсію за вислугу років як журналісту. Вона має 8 років роботи в 

засобах масової інформації, а також останні 5 років працює державним службовцем, її 

загальний трудовий стаж складає 22 роки. Недавно Миколайчук Л. виповнилось 55 років. 

Вирішіть дану справу (30 балів)  

Теоретичне питання. Призначення і виплата пенсій. (10 балів)  

 

ВАРІАНТ 4  

Завдання №1  
                     Капітан судна Чорноморського пароплавства С. у січні 2006 р. звернувся до відділу 

соціального захисту населення з заявою про призначення йому пенсії за вислугу років. С. 
народився у 1954 р., 1975 р. закінчив вище мореплавне училище. Після закінчення училища 
працював 3 роки на суднах приміського сполучення, потім: 6 - років старшим помічником 
капітана на суднах дальнього плавання, 5 років і 6 місяців - капітаном теплохода, решту часу - 
диспетчером порту. Визначте загальний стаж і вислугу років, які дають право на пенсію 
капітанові судна С. Чи має право на пенсію за вислугу років капітан С. як працівник плавскладу 
морського флоту? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права. (30 балів)  

Завдання №2  
                    Громадянка Г. має 8 років і 6 місяців стажу державного службовця, але незабаром 

досягне пенсійного віку. Крім того вона має ІЗ років загального трудового стажу, не рахуючи 
державної служби. За яких умов Г. може отримувати пенсію за вислугу років як державний 
службовець? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права (30 балів)  

Завдання №3  
                  Ладижин В. звернувся до районного управління соціального захисту населення з 

вимогою призначити пенсію за вислугу років. В 1987 році він працював в зоні відчуження 4 
місяці, має 24 роки загального трудового стажу з них 10  років державної служби. Вік 
Ладижина В. на момент звернення за пенсією складав 54 роки. Чи має право громадянин 
Ладижин В. на пенсію за вислугу років? Вирішить ситуацію, посилаючись на відповідні норми 
права (30 балів)  

Теоретичне питання. Поняття, ознаки пенсій по інвалідності. Умови призначення пенсій по 
інвалідності. (10 балів)  

 
ВАРІАНТ 5  

Завдання №1  



                     Громадянка Н. з м. Бердянська звернулась до відділу соціального захисту з заявкою 
про призначення їй пенсій як членові сім'ї загиблого на фронті батька. Але їй було відмовлено. 
Чому? Н. було 2 роки (1941р.), коли на фронті загинув її батько Жила з матір'ю, яка померла в 
2000р. Офіційно незаміжня, хоча має 2 дітей. Яким нормативним актом регламентується це 
питання? Чи є обгрунтованою відмова у призначенні пенсії (30 балів)  

Завдання №2  
              Сім'я доцента Кобріна звернулася до районного відділу соціального захисту з 
проханням про призначення пенсії в разі втрати годувальника. Склад сім'ї - 2 сини близнюки у 
дворічному віці та дружина у віці 35 років, яка ніде не працює. Доцент Кобрін помер від 
загального захворювання у віці 37 років. Стаж роботи складає 9 р. і 8 міс. Його посадовий 
оклад складав 380 грн. на місяць. Кого з членів сім'ї Кобріна вважати утриманцем? Хто з членів 
сім'ї має право на пенсію в разі втрати годувальника? Вирішить ситуацію посилаючись на 
відповідні норми права. (30 балів)  

Завдання №3  
                    Слюсар Б. при гасінні пожежі, що виникла у гаражі КСП, отримав сильні опіки Йому 

визначена 1 група інвалідності.Йому 40 років. Трудовий стаж - 17 років. На утриманні Б. - його 
мати (57 років) і його дочка (9 років). В якому розмірі буде призначена пенсія Б.? Вирішить 
ситуацію посилаючись на відповідні норми права (30 балів)  

Теоретичне питання. Пенсії за вислугу років (10 років)  
 

ВАРІАНТ 6  

Завдання №1 
                    Громадянка В. з 01.03.1972 р. по 10.03.1994 р. працювала медсестрою в сільській 

лікарні, з 11.03.1994 р. по 10.05.2005 р. - медсестрою в Одеській обласній лікарні. З 15.11.2000 

р. по 10.05.2004 р. працювала за сумісництвом на 0,5 ставки акушерки в пологовому будинку м. 

Одеси. 15.05.2005 р. звернулась до відділу соціального захисту населення з проханням 

призначити їй пенсію за вислугу років. Її заробіток на основній роботі складав 214 грн., а за 

працю акушерки - 167 грн. Чи має право на пенсію за вислугу років? Якщо так, то з якого 

заробітку слід нараховувати її? Вирішить ситуацію, посилаючись на відповідні норми права. 

(30 балів) 

Завдання №2 

                  Член колективного сільськогосподарського підприємства, інвалід 1 групи після бойових 

дій в Афганістані досяг 55-річного віку і звернувся з проханням про призначення йому пенсії за 

віком. Його трудовий стаж складає 25 років. Середньомісячний заробіток 324 грн. Чи буде 

йому призначена пенсія за віком і в якому розмірі? Чи може бути призначена пенсія з 

інвалідності? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права . (30 балів) 

Завдання №3  
                   Ф., водій АТП-124 м. Золотоноші, звернувся до власника АТП  з проханням призначити 

йому пенсію, оскільки йому виповнилося 60 років, а бухгалтер цього ж АТП поставив перед 

власником питання про нарахування надбавок до пенсії за віком, оскільки він одинокий і потребує 

постійного стороннього догляду. Власником АТП обом було відмовлено з того приводу, що це 

питання не входить в компетенцію власника і що задоволення таких вимог закон не передбачає. 

Чи це так? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права (30 балів)  

Теоретичне питання. Призначення пенсій за віком та спеціальних юридичних підстав. (10 

балів)  

 

ВАРІАНТ 7  

Завдання №1  
                    Громадянинові Іванчик Г. пенсію за віком було призначено 19 травня 2001 р., а з - 

січня 2006 р. він звернувся за її перерахуванням. Для цього він подав до відділу соціального 

захисту довідку про заробіток за 2001-2003 рр. Однак у відділі соціального захисту йому 

повідомили, що заробіток до травня 2001 р. не може бути підставою для перерахування пенсії. Чи 

відповідає це роз'яснення чинному законодавству і яким є порядок перерахуванням пенсій 

працюючим пенсіонерам (30 балів)  

Завдання №2  
                    Сержант строкової служби Котляр загинув під час виконання службових обов'язків До 

призову до армії він працював водієм автотранспорту і мав середній заробіток 330 грн. На його 

утриманні перебувала 7-річна дочка, непрацююча дружина і престаріла мати у віці 63 років. Хто з 



членів цієї сім'ї має право на пенсію в разі втрати годувальника? За яким нормативним актом 

визначатиметься право сім'ї на пенсію в разі втрати годувальника? В якому розмірі буде 

призначено пенсію сім’ї загиблого (30 балів)  

Завдання №3  
                    Аудитор Удовенко С. і електромеханік Цапенко К. порушили питання про 

призначення пенсії. Перший мав 53-річний вік і 25 років загального стажу, з яких 10 років - на 

особливо шкідливих роботах, а решту працював старшим бухгалтером. Другий - у віці 45 років 

мав 25-річний трудовий стаж, з яких 20 років працював електромеханіком на нафтовому 

морському судні. Хто з них має право і на який вид пенсії? Вирішіть ситуацію посилаючись на 

відповідні норми права (30 балів)  

Теоретичне питання. Характеристика принципів права соціального забезпечення (10 балів)  

 

ВАРІАНТ 8  

Завдання №1  
                    У січні 2005 р. громадянці Д. виповнилося 55 років, і вона вирішила перейти на пенсію 

за віком. Її цікавить, чи зарахують до її трудового стажу час роботи в колгоспі з 1977 р. по 1979 р. 

Після цього вона переїхала до міста і працювала на заводі. Якщо така робота включається до 

трудового стажу, то вона просить також роз’яснити, як їй підтвердити цей стаж, якщо в неї не 

збереглися документи, що підтверджують це? Вирішіть ситуацію посилаючись на відповідні 

норми права (30 балів)  

Завдання №2   
                    25 березня 2005 р. за призначенням пенсії в разі втрати годувальника звернулася 

дружина льотчика Іванова, який загинув 28 грудня 2001 р. під час виконання службових 

обов'язків. На його утриманні перебували, крім дружини, 2 малолітніх дітей - дочка 2000 р. і син 

1999 р. народження. Заявниця не працювала (була зайнята вихованням дітей). Іванов служив 

льотчиком авіазагону сільськогосподарської авіації. Його середньомісячний заробіток складав 325 

грн. Визначить право сім'ї на пенсію, її розмір і строк, із якого вона може бути призначена. 

Вирішіть ситуацію посилаючись на відповідні норми права (30 балів)  

Завдання №3  
                    При підрахуванні середнього заробітку при призначенні розміру пенсії технікові К. не 

були враховані виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності. А Сушкову В., пенсіонеру при 

неповному стажі роботи, було відмовлено в перерахуванні пенсії з тієї підстави, що після її 

призначення він працював лише 3 роки, а треба 5, хоч оплата праці значно перевищує ту, з якої 

була призначена пенсія при неповному трудовому стажі. Технік К. і Сушков В. звернулися до 

юриста за роз'ясненнями. Яку відповідь повинен дати юрист (30 балів)  

Теоретичне питання. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин із соціального 

забезпечення. (10 балів)  

 

ВАРІАНТ 9  

Завдання №1  
                    Визначить тривалість загального і спеціального стажу, який дає право на пенсію на 

пільгових умовах громадянинові, якщо він із 1 вересня 1974 р. по 1979 р. навчався у вищому 

навчальному закладі, з 1 вересня 1979 р. по 1 серпня 1983 р. працював майстром на дільниці 

виробництва кордіаміну в цеху саліцилового заводу (список №1), а з 1 серпня 1983 р. по 20 грудня 

1985 р. - начальником цеху на тому ж заводі (30 балів)  

Завдання №2  
                    Артист Кирилов Ю. у січні 2006 р. звернувся до відділу соціального захисту з 

проханням про призначення йому пенсії за вислугу років як творчому працівникові. Під час 

розгляду заяви з'ясувалося, що він 3 роки працював у колгоспі, 2 роки брав участь у воєнних діях в 

Афганістані; після демобілізації був солістом обласної філармонії до 1986 р., з 1986 р по 1995 р. 

посідав різні адміністративні посади в цій самій філармонії. Чи має Кирилов Ю. право на пенсію 

за вислугу років? Які умови визначають право виходу на пенсію за вислугу років працівникові 

творчих професій? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права (30 балів)  

Завдання №3  
                    Органом соціального забезпечення м. Умань відмовлено в нарахуванні пенсії за 

вислугу років А., диспетчеру-практику управління повітряним рухом, у якої було лише 17 років 5 



місяців вислуги, і В., лікарю-педіатру сільської лікарні, з вислугою років - 21 рік. Посилаючись на 

відповідні норми права, обгрунтуйте такі відмови (30 балів)  

Теоретичне питання. Види трудового стажу, їх характеристика. (10 балів)  

 

ВАРІАНТ 10  

Завдання №1  
                   Донець Л, яка народила і виховала 5 дітей та має 15-річний стаж, виповнилося 50 років, 

і вона бажає отримати пенсію за віком. Усі діти Донець Л, живі, одначе старший син її 

виховувався з 5-річного віку в дитячому будинку. Чи може бути призначена Донець Л. пенсія за 

віком на пільгових умовах? Вирішить ситуацію посилаючись на відповідні норми права (30 балів)  

Завдання №2  
                    Громадянин України Юрченко Б, який проживає в м. Одесі, звернувся до органів 

соціального захисту за місцем проживання з проханням пояснити йому, чи буде включено до його 

трудового стажу роки в Тюмені? Дайте пояснення з посиланням на нормативний акт (30 балів)  

Завдання №3  
                    Гущін В. помер внаслідок загального захворювання у віці 53 років. На його утриманні 

були дружина, з якою Гущін В, перебував у шлюбі 21 рік, і дочка у віці 16 років. Стаж роботи 

Гущіна В. на день смерті становив 21 рік. Орган соціального забезпечення відмовив у призначенні 

пенсії у зв'язку з втратою годувальника, оскільки вони обидві працюють. Чи є правовірною 

відмова (30 балів)  

Теоретичне питання. Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення (10 балів) 

 


