
Програмові вимоги з навчальної дисципліни   

«Право соціального забезпечення» 

1. Поняття права соціального забезпечення. 

2. Пенсійне право України та система цього права 

3. Джерела пенсійного права, його особливості, види, загальна 

характеристика  

4. Пенсійний фонд України, формування та використання коштів. 

5. Державні органи пенсійного забезпечення, їхні функції. 

6. Поняття і система принципів правового регулювання пенсійного 

забезпечення. 

7. Зміст правового регулювання пенсійного забезпечення. 

8. Поняття і загальна характеристика пенсійних правовідносин. 

9. Суб’єкти, об’єкт та зміст пенсійних правовідносин. 

10. Підстави виникнення зміни припинення пенсійних правових відносин. 

11. Поняття трудового стажу, види і значення в пенсійному праві. 

12. Обчислення стажу при призначенні пенсій. 

13. Вислуга років-поняття. 

14. Докази трудового стажу. 

15. Поняття і види пенсій за віком. 

16. Умови пенсійного забезпечення за віком. 

17. Особливості   пільгового   пенсійного   забезпечення   за   віком окремих 

категорій громадян. 

18. Поняття пенсії за вислугу років, умови призначення пенсії за вислугу 

років. 

19. Пенсія військовослужбовців та громадян, які проходили службу в органах  

внутрішніх справ. 

20. Пенсія працівників цивільної авіації та льотно-випробувального складу. 

21. Пенсії за вислугу років державних службовців, суддів, працівників 

прокуратури та митних органів. 



22. Пенсії за вислугою років окремим категоріям працівників інших галузей 

народного господарства 

23. Поняття «пенсія з інвалідності». 

24. Медичні і правові критерії інвалідності. 

25. Види пенсій з інвалідності. 

26. Умови призначення пенсій з інвалідності. 

27. Розміри пенсій з інвалідності. 

28. Особливості пенсійного забезпечення з інвалідності військовослужбовців. 

29. Пенсії з інвалідності громадян, які стали інвалідами в зв’язку з 

виконанням громадського обов’язку. 

30. Поняття «пенсії на випадок втрати годувальника». 

31. Склад членів сім’ї, які користуються правом на пенсію «з втратою 

годувальника».  

32. Умови призначення пенсії в разі втрати годувальника 

33. Правила для призначення пенсії за втратою годувальника для сімей 

громадян України - переселенців з інших держав. 

34. Розміри пенсії «за втратою годувальника». 

35. Терміни отримання пенсій «за втратою годувальника». 

36. Умови та норми пенсій за втратою годувальника сімей загиблих 

військовослужбовців строкової служби. 

37. Пенсії сім’ям за Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи». 

38. Порядок звернення громадян за призначенням пенсій. 

39. Документи, які представляються громадянами для призначення пенсій. 

40. Умови перерахування призначених пенсій. 

41. Нарахування пенсій. Поняття середнього заробітку для нарахування 

пенсії. 

42. Особливості нарахування пенсій працівникам деяких категорій і професій. 

43. Порядок виплати пенсій. 

44. Особливості виплати пенсій громадянам, які виїхали за кордон. 



45. Виплати сум пенсій, не отриманих в зв’язку зі смертю пенсіонера 

46. Утримання сум з пенсії, поняття підстави стягнення. 

47. Поняття - «соціальна пенсія», підстави призначення. 

48. Допомоги сім’ям з дітьми, призначення та виплати. 

49. Основні види допомоги, фінансування. 

50. Допомога на дітей одиноким матерям. 

51. Адресна матеріальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

52. Поняття та статус ветеранів війни. 

53. Пільги ветеранам війни передбачені Законом України «Про стату 

ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту». 

54. Правовий статус ветеранів праці та інших громадян похилого віку згідно 

законодавства України. 

55. Гарантії соціального захисту інвалідів в Україні. 

56. Пільги для інвалідів, що передбачені ЗУ «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів». 

57. Субсидія-як вид адресної соціальної допомоги населенню.  

58. Право на субсидію - поняття, величина призначуваної субсидії, термін дії 

субсидії.  

59. Перелік документів, необхідних для визначення повноваження дії 

субсидії. 

60. Реформування пенсійної системи в Україні, основні напрямки, 

необхідність в її проведенні. 

61. Поняття 3-х рівневої системи соціального забезпечення.     

 


