
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Які з названих відносин належать до соціально-страхових, як елемент предмета 

права соціального забезпечення?  

2. Назвіть одну із рис методу права соціального забезпечення: 

3. Назвіть інститути Спеціальної частини права соціального забезпечення:  

4. Суть принципу відповідальності соціального забезпечення міжнародним 

стандартам соціального захисту полягає:  

5. Множинність джерел права соціального забезпечення є результатом…  

6. Видами правовідносин соціального забезпечення є:  

7. Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

8. Назвіть інститути Загальної частини права соціального забезпечення:  

9. Основою(ядром) предмета права соціального забезпечення є:  

10. Основним інститутом Загальної частини права соціального забезпечення є:  

11. Суть принципу залежності права на соціальне забезпечення від соціального 

ризику полягає: 

12. Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення.  

13. Назвіть інститути Загальної частини права соціального забезпечення:  

14. Основним принципом права соціального забезпечення України є  

 

15. До процедурних відносин у сфері соціального забезпечення належать:  

16. Медико-соціальні експертні комісії перебувають у віданні:  

17. До повноважень Пенсійного фонду належить:  

18. До Фонду соціального страхування в Україні залучено:  

19. Який серед перерахованих законів є джерелом права соціального 

забезпечення?  

20. Які ознаки характеризують соціальні ризики:  

21. Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів є:  

22. Які ознаки не характеризують соціальні ризики:  

23. Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору 

визначаються:  

24. Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

25. Загальними суб’єктами, які отримують соціальне забезпечення, є:  

26. До соціально – забезпечувальних відносин належать:  

27. Назвіть інститути Загальної частини права соціального забезпечення:  

28. Назвіть інститути Спеціальної частини права соціального забезпечення, які 

оформлені у вигляді окремих законодавчих актів:  

29. Провідними вченими у сфері науки права соціального забезпечення України є  

30. Суть принципу всезагальності права на соціальне забезпечення полягає:  

31. Які серед перерахованих законів є джерелами права соціального забезпечення?  

32. До суб’єктів, які забезпечують реалізацію особою належного їй права на 

соціальне забезпечення, належать:  

33. Видами правовідносин соціального забезпечення є:  



34. Залежно від джерела їх виплати соціальні допомоги поділяються на:  

35. Які з названих відносин належать до соціально-страхових, як елемент предмета 

права соціального забезпечення?  

36. Основними принципами права соціального забезпечення України є  

37. Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення.  

38. Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

39. Назвіть одну із ознак методу права соціального забезпечення: 

40. Які з названих відносин належать до соціально-страхових, як елемент предмета 

права соціального забезпечення? 

41. Які з названих відносин належать до соціально-страхових, як елемент предмета 

права соціального забезпечення? 

42. Які з названих відносин належать до соціально-страхових, як елемент предмета 

права соціального забезпечення? 

43. Зародження соціального права пов’язують із: 

44. Основними принципами права соціального забезпечення України є  

45. Основними принципами права соціального забезпечення України є  

46. Основними принципами права соціального забезпечення України є 

47. Основними принципами права соціального забезпечення України є  

48. Суть принципу всезагальності права на соціальне забезпечення полягає: 

49. Суть принципу залежності права на соціальне забезпечення від соціального 

ризику полягає:  

50. Суть принципу соціального страхування для права соціального забезпечення 

полягає:  

51. Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення: 

52. Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення. 

53. Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення. 

54. Назвіть причини зростання ролі актів органів місцевого самоврядування серед 

джерел права соціального забезпечення: 

55. Множинність джерел права соціального забезпечення є результатом... 

56. Які серед перерахованих міжнародно-правових актів є джерелом права 

соціального забезпечення? 

57. Які серед перерахованих міжнародно-правових актів є джерелом права 

соціального забезпечення? 

58. Відповідно до законодавства можна виділяли такі види пенсій: 

59. Основною особливістю пенсії за вислугу років є те, що вона призначається за 

умови: 

60. Право на спеціальну пенсію за віком визначалося: 

61. Залежно від джерела їх виплати соціальні допомоги поділяються на: 

62. Винятково страховими є: 

63. Суб’єктами процедурних правовідносин є: 

64. Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є: 

65. До державних органів як суб’єктів права соціального забезпечення належать: 



66. До повноважень Пенсійного фонду належить: 

67. Які ознаки характеризують соціальні ризики: 

68. За тривалістю у часі непрацездатність можна поділити на: 

69. Визначте підстави припинення виплати допомог по безробіттю: 

70. Які з нижчеперелічених документів не подаються з метою одержання 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: 

71. Визначте осіб, які не включаються до складу малозабезпеченої сім’ї: 

72. Вкажіть періодичність виплати допомоги на дітей одиноким матерям: 

73. Вкажіть на скількох дітей надавалася допомога на дітей одиноким матерям: 

74. Назвіть недолік сучасної державної системи соціальних пільг в Україні: 

75. Соціальні пільги це: 

76. Вкажіть основні принципи надання соціального обслуговування в Україні. 

77. Зазначте ознаки, за якими соціальні пільги відрізняються від професійних: 

78. Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

79. За цільовим призначенням процедурні правовідносини соціального 

забезпечення можна класифікувати на:  

80. Вкажіть причини інвалідності обумовлені в законодавстві:  

81. Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору 

визнаються:  

82. Винятково не страховими (державними) є:  

83. Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів є: 

84. За природою юридичні факти, наслідком яких може бути непрацездатність, 

поділяються на:  

85. Нещасний випадок вважається таким, що стався на виробництві, коли він 

настав під час:  

86. Оформлення соціального права пов’язують із:  

87. Які серед перерахованих міжнародно-правових актів є джерелом права 

соціального забезпечення?  

88. До основних критеріїв життєдіяльності людини законодавство України 

відносить:  

 


