
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА ІСПИТ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ               

“Право соціального забезпечення”  

 

1. Конституція України про соціальне забезпечення та захист громадян. Історія 

виникнення та розвиток соціального та пенсійного забезпечення. 

2. Поняття і функції соціального забезпечення. Види і форми соціального забезпечення 

Обов'язкове і добровільне пенсійне страхування, види пенсійного забезпечення. 

3. Джерела фінансування пенсійного забезпечення. Державні та місцеві бюджети, 

Пенсійний фонд України, недержавні пенсійні фонди. 

4. Поняття права соціального забезпечення. Право пенсійного забезпечення як 

правовий інститут галузі права соціального забезпечення права. 

5. Суспільні відносини, що регулюються правом пенсійного забезпечення. 

6. Специфіка способу правового регулювання суспільних відносин пенсійного 

забезпечення. 

7. Система права соціального забезпечення. 

8. Поняття і загальна характеристика принципів права соціального забезпечення.  

9. Зміст принципів права соціального забезпечення.  

10. Поняття джерел права соціального забезпечення. Їх класифікація та загальна 

характеристика. 

11. Акти договірного характеру як джерела права соціального забезпечення. 

12. Нормативно-правові акти як джерела права соціального забезпечення. 

13. Поняття правовідносин в соціальному забезпеченні. Основні види пенсійних 

відносні в соціальному забезпеченні. 

14. Матеріальні правовідносини та їх характеристика.  

15. Процедурні правовідносини та їх характеристика. Процесуальні правовідносини в 

пенсійному забезпеченні. 

16. Структура правовідносин в соціальному забезпеченні. 

17. Загальна характеристика суб'єктів правовідносин з соціального забезпечення. 

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

забезпеченні. Дієздатність в правовідносинах в пенсійному забезпеченні. 

18. Об'єкт правовідносин в пенсійному забезпеченні. 

19. Зміст правовідносин в пенсійному забезпеченні. 

20. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин по соціальному 

забезпеченню.  

21. Юридичні факти в соціальному забезпеченні, їх класифікація та значення. 

22. Поняття і предмет права пенсійного забезпечення. 

23. Особливості методу права пенсійного забезпечення. 

24. Характеристика джерел права пенсійного забезпечення. 

25. Загальна характеристика правовідносин в пенсійному забезпеченні. 

26. Поняття і види трудового стажу. Значення трудового стажу в пенсійному 

забезпеченні. 

27. Порядок нарахування трудового стажу. 

28. Спеціальний трудовий стаж: поняття, підрахування і значення. 

29. Порядок підтвердження трудового стажу. 

30. Обчислення трудового стажу у пільговому порядку. 

31. Порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій за відсутності 

трудової книжки або відповідних записів у ній. 

32. Поняття та види пенсій за віком. 

33. Умови призначення пенсій за віком на загальних умовах. 

34. Умови призначення пенсій за віком на пільгових умовах. 

35. Пенсії за віком на пільгових умовах: умови виникнення права на пенсію, суб’єкти, 



порядок обчислення і призначення. 

36. Розміри пенсій за віком , надбавки та підвищення. 

37. Поняття, види і суб’єкти права на пенсію за вислугу років.  

38. Підстави, розміри і порядок обчислення пенсій за вислугу років. 

39. Вислуга років: поняття та види діяльності, яки зараховуються до неї 

40. Загальні умови призначення пенсій за вислугу років. 

41. Коло осіб, що мають права на пенсію за вислугу років. 

42. Умови призначення пенсій за вислугу років працівникам цивільної авіації. 

43. Умови призначення пенсій за вислугу років державним службовцям. 

44. Умови призначення пенсій за вислугу років суддям. 

45. Умови призначення пенсій за вислугу років працівникам прокуратури. 

46. Умови призначення пенсій за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров'я та 

соціального захисту. 

47. Умови призначення пенсій за вислугу років окремим категоріям працівників 

народного господарства. 

48. Поняття та ознаки пенсій по інвалідності. 

49. Залежність умов, що визначають права та пенсій, від причин інвалідності. 

50. Умови призначення пенсій по інвалідності. 

51. Призначення пенсій по інвалідності в разі трудового каліцтва чи професійного 

захворювання. 

52. Призначення пенсій по інвалідності в разі загального захворювання. 

53. Пенсії по інвалідності при неповному стажі роботи. 

54. Розміри пенсій по інвалідності. 

55. Умови, від яких залежить розмір пенсій по інвалідності. 

56. Поняття та ознаки пенсій в разі втрати годувальника. 

57. Загальні умови призначення пенсій в разі втрати годувальника. 

58. Залежність умов, що визначають право на пенсію в разі втрати годувальника, від 

причини смерті годувальника. 

59. Розмір пенсій в разі втрати годувальника. 

60. Поняття соціальних пенсій. Умови і призначення соціальних пенсій. 

61. Порядок призначення і виплати соціальних пенсій. 

62. Поняття звернення за призначенням пенсій. Заява про призначення пенсій, порядок 

її подачі. Документи, необхідні для призначення пенсій. 

63.Органи, що призначають пенсії. 

64. Порядок призначення пенсій. 

65. Способи нарахування середньомісячного заробітку, що враховується при 

визначенні розміру пенсій. 

66. Способи нарахування пенсій. 

67. Загальні правила, порядок та способи виплати пенсій.     

68. Надбавки до пенсій, їх характеристика. 

69. Поняття та принципи формування державних соціальних стандартів. 

70. Державні соціальні гарантії, порядок їх визначення і  затвердження. 

71. Відповідальність підприємств, організацій і громадян в пенсійному забезпечені.  
 


