
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Розробник – Луцький Р.П. 

Змістовний модуль І. 

Поняття, предмет, метод і принципи права соціального забезпечення. Пенсії за 

віком. 

Тема 1. Поняття, предмет, метод і принципи права соціального забезпечення 

1. Поняття “соціальне забезпечення”.  

2. Загальна характеристика права соціального забезпечення (предмет і метод 

правового регулювання, завдання, інститути, тощо).  

3. Класифікація законодавства про соціальне забезпечення.  

4. Страхування соціального забезпечення.  

5. Основні проблеми соціального захисту в Україні і шляхи їх вирішення.  

6. Конституційні гарантії соціальних прав.  

7. Форми і види соціального забезпечення, що діють в Україні.  

8. Система і структура органів державної влади, що захищають соціальні права 

громадян.  

Тема 2. Джерела права соціального забезпечення. Правовідносини у соціальному 

забезпеченні. Трудовий стаж. 

9. Правові основи соціального забезпечення окремих категорій громадян 

(працюючих громадян, ветеранів праці та осіб похилого віку, ветеранів війни та 

учасників бойових дій та прирівняних до них, ветеранів Збройних сил і органів 

внутрішніх справ).  

10. Гарантії соціального захисту інвалідів.  

11.  Державна допомога сім’ям  з дітьми.  

12.  Соціальний захист молоді.  

13.  Пільги для “дітей війни”.  

14.  Необхідність перегляду і систематизації законодавства про соціальний захист.  

15.  Основні напрями реформування соціального та пенсійного забезпечення в 

Україні.  

16.  Поняття трудового стажу.  

17.  Класифікація і види трудового стажу.  

18.  Порядок обчислення трудового стажу.    

Тема 3. Пенсії за віком. 

19. Законодавство про пенсійне забезпечення.  

20.  Поняття пенсії за віком.  



21.  Розміри пенсії за віком.  

Тема 4. Пенсії за вислугу років. 

22. Проблеми законодавчого регулювання розмірів трудових пенсій в Україні.  

23.  Поняття і загальні умови призначення пенсій за вислугу років.  

24.  Категорії працівників, яким призначаються пенсії за вислугу років.  

25.  Порядок призначення пенсій за вислугу років для окремих категорій.    

Тема 5. Пенсії по інвалідності 

26. Категорії осіб, що мають право на пенсію по інвалідності.  

27.  Розміри пенсій по інвалідності.  

28.  Пенсії по втраті годувальника.  

29.  Порядок призначення і виплати пенсій по інвалідності та втраті годувальника.  

30.  Щорічне підвищення розмірів соціальних пенсій.  

Змістовний модуль ІІ. 

Призначення, нарахування та виплата трудових пенсій. 

Правовий статус громадян у сфері соціального захисту. 

Тема 6. Пенсії на випадок втрати годувальника. 

31. Категорії осіб, що мають право пенсію.  

32.  Пенсії по втраті годувальника.  

33.  Пенсії по інвалідності.  

34.  Пенсії за віком.  

35.  Порядок призначення і перерахунку соціальних пенсій.   

Тема 7. Призначення, нарахування та виплата трудових пенсій. Порядок обчислення 

пенсій. 

36. Документи, необхідні для обчислення пенсій.  

37.  Специфіка обчислення пенсій для окремих категорій громадян (при неповному 

трудовому стажі, для сезонних працівників, тощо).  

38.  Перерахунок пенсії.  

39.  Надбавки до пенсії.  

40. Органи, які розглядають звернення громадян про призначення пенсії.  

41.  Строки призначення і перерахунку пенсій.  

42.  Порядок виплати пенсій.  

43.  Виплата пенсій особам, що проживають в пансіонатах.  

44.  Відрахування пенсій. 

Тема 8. Соціальні пенсії та допомоги. 

45. Категорії осіб, що мають право на соціальну пенсію.  



46.  Особливості пенсійного забезпечення пільг та компенсацій окремих категорій 

працівників: наукових та науково-педагогічних працівників; держслужбовців, 

працівників прокуратури, військовослужбовців, працівників органів МВС та 

інших військових формувань.  

Тема 9. Правовий статус громадян у сфері соціального захисту. 

47. Пільги громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.  

48.  Пільги ліквідаторам та особам, що працюють у зоні вітчуження.  

49.  Законодавчі акти про соціальний захист материнства і дитинства.  

50.  Пільги для сімей з дітьми.  

51.  Пільги зі сплати держмита.  

52.  Податкова соціальна пільга.  

53.  Пільги власникам транспортних засобів.  

54.  Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію.  

55.  Грошова компенсація вартості санаторно-курортного лікування.   

Тема 10. Пенсійна реформа в Україні. 

56. Структура пенсійної системи в Україні.  

57. Запровадження трирівневої пенсійної системи: Рівень 1 - солідарна система; 

Рівень 2 - загальнообовязкова накопичувальна система; Рівень 3 - добровільна 

недержавна система пенсійних заощаджень.  

58.  Солідарна система.  

59.  Загальнообовязкова накопичувальна система.  

60.  Недержавне пенсійне забезпечення.  

61.  Проблеми та перспективи пенсійної реформи.  

62.  Очікувані результати пенсійного реформування 
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