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Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

  

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 1 

 

Тестові завдання: 

1. З якого віку чоловік має право на пенсію за віком у солідарній системі за чинним законодавством:  

а) 25 років;  

б) 58 років;  

в) 60 років; 

г) 45 років. 

 

2. В основу надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, а також надання 

деяких інших видів допомоги покладено покладено такий базовий державний соціальний стандарт: 

а) прожитковий мінімум; 

б) мінімальна заробітна плата; 

в) мінімальна пенсія; 

г) мінімальна соціальна допомога. 

 

3. Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою, - це: 

а) пенсійний договір; 

б) пенсійний контракт; 

в) пенсійна схема; 

г) пенсійна декларація. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Пенсії за віком у солідарній системі. 

 

Задача: Івакін був у щорічній основній відпустці з 2 по 25 листопада 2015 р. Проте 6 листопада 

захворіла його дружина, і йому видано листок непрацездатності з 6 по 12 листопада. Директор 

підприємства, де працює Івакін, відмовився оплатити листок непрацездатності і продовжити 

відпустку Івакіну.  

Чи законні дії директора? Назвіть підстави, коли може бути відмовлено в наданні допомоги 

по тимчасовій непрацездатності.  

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.   
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Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 2 

 

Тестові завдання: 

1. Відповідальність за безпідставну затримку виплати пенсій та соціальних допомог передбачена:  

а) Кримінально-процесуальним кодексом України;  

б) Цивільним кодексом України;  

в) Бюджетним кодексом України ;  

г) Кримінальним кодексом України.  

 

2. Залежно від ступеня втрати працездатності визначається: 

а) 2 групи інвалідності; 

б) 3 групи інвалідності; 

в) 4 групи інвалідності; 

г) 1 група інвалідності. 

 

3. Пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх 

об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за 

родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, - це: 

а) професійний пенсійний фонд; 

б) кооперативний пенсійний фонд; 

в) корпоративний пенсійний фонд; 

г) пенсійний фонд роботодавців. 

 

4. Допомога на дітей одиноким матерям призначається:  

а) незалежно від одержання інших видів держаних допомог сім’ям з дітьми;  

б) незалежно від того чи були діти усиновлені в подальшому;  

в) за умови, що одинока мати не одержує інших видів держаних допомог;  

г) незалежно від того чи призначена дитині пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 
 

Теоретичне питання: Пенсії по інвалідності в солідарній системі.  

 

Задача: Старшому науковому співробітнику НДІ «Феросплав» Артамоновій у жовтні 2015 р. для 

написання довідника надано творчу відпустку тривалістю 3 міс. У період перебування у творчій 

відпустці їй була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.  

Артамонова цікавиться, з якого часу їй буде призначена допомога по вагітності та пологах і 

на який період. Яка тривалість відпустки по вагітності та пологах?  

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 3 

 

Тестові завдання: 

1.Пенсійний фонд не може виплачувати пенсію за віком в розмірі менше:  

а) прожиткового мінімуму;  

б) мінімальної заробітної плати;  

в) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  

г) податкової соціальної пільги. 

 

2. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлена інвалідність, визначається: 

а) органами медико-соціальної експертизи; 

б) лікувально-консультативною комісією; 

в) Пенсійним фондом; 

г) Фондом соціального страхування України. 

 

3. Органами управління пенсійного фонду є: 

а) збори засновників та рада пенсійного фонду; 

б) збори акціонерів та рада пенсійного фонду; 

в) збори учасників; 

г) рада фонду. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Пенсії у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі.  

 

Задача: Інспектор відділу кадрів державного підприємства Іваненко, яка пропрацювала 6 років на 

підприємстві, надала до бухгалтерії 15.01.2015 р. лікарняний листок, який вона отримала у зв’язку з 

вагітністю та пологами на 126 календарних днів.  

Бухгалтер отримала лікарняний листок і пообіцяла здійснити виплату допомоги через 10 днів. 

Іваненко наполягала на оплаті лікарняного листка 17.01.2015 р. у день, коли усі працівники 

отримують зарплату. Головний бухгалтер пояснила їй, що існує новий порядок, відповідно до якого 

лікарняний листок оплачується через Фонд соціального страхування України, і що докорінно 

змінився підхід до розрахунку допомоги по вагітності та пологах.  

Чи є правильною відповідь головного бухгалтера?  

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      

 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10 



Міністерство освіти і науки України 
Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 4 

Тестові завдання: 

1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності 

страхового стажу не менше: 

а) 15 років; 

б) 20 років; 

в) 25 років; 

г) 30 років. 

2. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового 

стажу: 

а) для інвалідів І групи від 1 до 10 р. страхового стажу залежно від віку; 

б) для інвалідів І групи від 1 до 12 р. страхового стажу залежно від віку; 

в) для інвалідів І групи від 1 до 14 р. страхового стажу залежно від віку; 

г) для інвалідів І групи від 1 до 15 р. страхового стажу залежно від віку. 

 

3. Учасниками недержавного пенсійного фонду можуть бути: 

а) громадяни України; 

б) іноземці та особи без громадянства;  

в) лише громадяни України; 

г) громадяни України, іноземці та особи без громадянства. 

 

4. Комплекс правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших 

заходів, спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх 

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя, − це: 

а) соціальний захист; 

б) соціальне страхування; 

в) соціальна допомога; 

г) соціальні послуги. 

 

Теоретичне питання: Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування.  

Задача: Муляр Костенко у грудні 2015 р. проходила стаціонарне обстеження та лікування в клініці 

профзахворювань Державної установи «Інститут медицини праці». У цій клініці ще у 2009 р. був 

встановлений зв’язок захворювання з виробничою діяльністю. У бухгалтерії будівельної організації, 

де вона працює понад 16 років, їй відмовили оплатити час перебування в стаціонарі, мотивуючи тим, 

що її ніхто туди не направляв і що замість лікарняного листка їй було видано довідку встановленої 

форми.  

Костенко цікавиться, який існує порядок оплати лікарняних листків і чи зберігається середня 

заробітна плата працівникові за місцем роботи за час обстеження і лікування у клініці 

профзахворювання? Яке значення має довідка про перебування Костенко у цій клініці? Якщо їй буде 

видано лікарняний листок, то у якому розмірі буде призначатися допомога по тимчасовій 

непрацездатності? Якими нормативними актами регулюється порядок оплати лікарняних листків?  

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.  
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«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 5 

 

Тестові завдання: 

1. Складова системи накопичувального пенсійного забезпечення, яка базується на засадах 

добровільної участі фізичних і юридичних осіб у формуванні пенсійних накопичень з метою 

отримання додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних 

виплат, це: 

а) система недержавного пенсійного забезпечення; 

б) система солідарного пенсійного забезпечення; 

в) система накопичувального пенсійного забезпечення; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. Організаційно-правова форма соціального забезпечення, яка становить собою систему заходів 

щодо надання за рахунок державного та комунального (місцевого) бюджетів та інших програм 

матеріальної допомоги, здійснення соціального обслуговування, встановлення пільг, − це: 

а) соціальний захист; 

б) державна соціальна допомога; 

в) соціальне забезпечення; 

г) соціальне страхування. 

 

3. Пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх 

об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за 

родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, - це: 

а) професійний пенсійний фонд; 

б) кооперативний пенсійний фонд; 

в) корпоративний пенсійний фонд; 

г) пенсійний фонд роботодавців. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. 

Задача: Старшому науковому співробітнику НДІ «Феросплав» Артамоновій у жовтні 2015 р. для 

написання довідника надано творчу відпустку тривалістю 3 міс. У період перебування у творчій 

відпустці їй була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.  

Артамонова цікавиться, з якого часу їй буде призначена допомога по вагітності та пологах і 

на який період. Яка тривалість відпустки по вагітності та пологах?  

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      

Затверджено на засіданні кафедри правознавства 31 травня 2016 р., протокол № 10 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 6 

 

Тестові завдання: 

1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового 

стажу: 

а) для інвалідів ІІ та ІІІ групи від 1 до 10 р. страхового стажу залежно від віку; 

б) для інвалідів І групи від 1 до 12 р. страхового стажу залежно від віку; 

в) для інвалідів І групи від 1 до 14 р. страхового стажу залежно від віку; 

г) для інвалідів І групи від 1 до 15 р. страхового стажу залежно від віку. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається інвалідам І групи у розмірі: 

а) 100 % пенсії за віком; 

б) 110 % пенсії за віком; 

в) 120 % пенсії за віком; 

г) 150 % пенсії за віком. 

 

3. Найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою соціального забезпечення є: 

а) соціальне страхування; 

б) недержавне пенсійне забезпечення; 

в) адресна соціальна допомога; 

г) утримання непрацездатних громадян у державних, комунальних та інших установах 

соціального призначення. 

 

4. До видів загальнообов’язкового державного соціального страхування не належать: 

а) пенсійне страхування; 

б) страхування у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням; 

в) страхування на випадок безробіття; 

г) страхування майна. 

 

Теоретичне питання: Поняття і види соціальних послуг та форми їх надання. 

 

Задача: Муляр Костенко у грудні 2015 р. проходила стаціонарне обстеження та лікування в клініці 

профзахворювань Державної установи «Інститут медицини праці». У цій клініці ще у 2009 р. був 

встановлений зв’язок захворювання з виробничою діяльністю. У бухгалтерії будівельної організації, 

де вона працює понад 16 років, їй відмовили оплатити час перебування в стаціонарі, мотивуючи тим, 

що її ніхто туди не направляв і що замість лікарняного листка їй було видано довідку встановленої 

форми.  

Костенко цікавиться, який існує порядок оплати лікарняних листків і чи зберігається середня 

заробітна плата працівникові за місцем роботи за час обстеження і лікування у клініці 

профзахворювання? Яке значення має довідка про перебування Костенко у цій клініці? Якщо їй буде 

видано лікарняний листок, то у якому розмірі буде призначатися допомога по тимчасовій 

непрацездатності? Якими нормативними актами регулюється порядок оплати лікарняних листків?  

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.  
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 7 

 

Тестові завдання: 

1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 р., а у жінок 30 р. страхового стажу 

встановлюється у розмірі: 

а) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

б) мінімальної зарплати; 

в) 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність; 

г) 2 мінімальних зарплат. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається інвалідам ІІ групи у розмірі: 

а) 90 % пенсії за віком; 

б) 100 % пенсії за віком; 

в) 110 % пенсії за віком; 

г) 120 % пенсії за віком. 

 

3. Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою, - це: 

а) пенсійний договір; 

б) пенсійний контракт; 

в) пенсійна схема; 

г) пенсійна декларація. 

 

4. Локальні форми соціального забезпечення фінансуються: 

а) за рахунок коштів працівників; 

б) за рахунок коштів державного бюджету; 

в) за рахунок коштів роботодавців; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Теоретичне питання: Організація діяльності з надання соціальних послуг. 

 

Задача: За призначенням пенсії за віком звернувся до управління Пенсійного фонду України 

професор, доктор наук Семенюк. Він подав документи про наявність 35-річного загального і 18-

річного науково-педагогічного стажу. Семенюк продовжує працювати.  

Чи буде йому призначено пенсію за віком на підставі ст. 37 Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»? 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 8 

 

Тестові завдання: 

1. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній 

системі: 

а) зменшується на розмір прожиткового мінімуму; 

б) зменшується на розмір довічної пенсії; 

в) зменшується на розмір мінімальної зарплати; 

г) не зменшується. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається інвалідам ІІІ групи у розмірі: 

а) 50 % пенсії за віком; 

б) 60 % пенсії за віком; 

в) 90 % пенсії за віком; 

г) 100 % пенсії за віком. 

 

3. До пільг як виду соціального забезпечення може бути віднесено:  

а) звільнення або зменшення плати за комунальні послуги;  

б) звільнення від оплати проїзду у громадському транспорті під час виконання професійних 

обов’язків;  

в) право безкоштовного обслуговування у соціальній службі для молоді;  

г) забезпечення путівкою у санаторій. 

 

4. Визначення порядку і розмірів сплати страхових внесків при недержавному соціальному 

страхуванні визначається: 

а) у законі; 

б) у договорі між застрахованою особою і страховиком; 

в) у договорі між застрахованою особою і страхувальником; 

г) у договорі між страхувальником і страховиком. 

 

 

Теоретичне питання: Соціальні служби та соціальні установи в Україні. 

Задача: Інженер Шевченко звернулася до управління Пенсійного фонду України з питанням, чи 

може вона отримати пенсію за віком у лютому 2015 р., коли їй виповниться 57 років?  

Вона продовжує працювати і не має наміру в лютому звільнятися з роботи. Загальний стаж її 

роботи складає 30 років.  

Дайте обґрунтовану відповідь із посиланням на законодавство.   

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ 9 

 

Тестові завдання: 

1. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком 

збільшується: 

а) на 0,5 %; 

б) на 1 %; 

в) на 1,5 %; 

г) не збільшується. 

 

2. Непрацюючі інваліди ІІ групи за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності в 

розмірі пенсії за віком за наявності страхового стажу: 

а) у жінок від 20 до 25 р. залежно від віку, а у чоловіків від 25 до 30 р.; 

б) у жінок від 10 до 15 р. залежно від віку, а у чоловіків від 15 до 20 р.; 

в) у жінок від 15 до 20 р. залежно від віку, а у чоловіків від 20 до 25 р.; 

г) у жінок від 15 до 25 р. залежно від віку, а у чоловіків від 20 до 30 р. 

 

3. Основним джерелом права соціального забезпечення є: 

а) нормативно-правовий акт; 

б) нормативно-правовий договір; 

в) правовий звичай; 

г) судовий прецедент. 

 

4. Одноразова допомога при народженні дитини призначається, якщо батьки звернулись:  

а) не пізніше 6 місяців з дня народження дитини;  

б) протягом 12 місяців з дня народження дитини; 

в) не пізніше 1 місяця з дня народження дитини; 

г) протягом 1 місяця з дня народження дитини. 

 

Теоретичне питання: Права і обов’язки надавачів та отримувачів соціальних послуг.  

 

Задача: Старшому науковому співробітнику НДІ «Феросплав» Артамоновій у жовтні 2015 р. для 

написання довідника надано творчу відпустку тривалістю 3 міс. У період перебування у творчій 

відпустці їй була надана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.  

Артамонова цікавиться, з якого часу їй буде призначена допомога по вагітності та пологах і 

на який період. Яка тривалість відпустки по вагітності та пологах?  

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.    
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 10 

 

Тестові завдання: 

1. У разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців пенсія за віком призначається з 

підвищенням її розміру: 

а) на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу; 

б) на 1% за кожний повний місяць страхового стажу; 

в) на 1,5% за кожний повний місяць страхового стажу; 

г) на 2 % за кожний повний місяць страхового стажу. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається (вказати неправильну відповідь): 

а) на 5 років; 

б) на 10 років; 

в) на весь строк встановлення інвалідності; 

г) інвалідам, які досягли пенсійного віку призначається довічно; 

д) довічно. 

 

3. Передбачені юридичними нормами конкретні соціальні обставини, які є необхідними для 

виникнення в особи права на певний вид соціального забезпечення, − це: 

а) юридичні факти; 

б) юридичні обставини; 

в) юридичні підстави; 

г) юридичні умови. 

 

4. Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою, - це: 

а) пенсійний договір; 

б) пенсійний контракт; 

в) пенсійна схема; 

г) пенсійна декларація. 

 

Теоретичне питання: Пенсії за особливі заслуги перед Україною.  

 

Задача: Народний депутат України загинув внаслідок ДТП. Дружина займається підприємницькою 

діяльністю. Діти 15 та 10 років. Батьки-пенсіонери за віком, проживають в іншому місті.  

Хто з вказаних осіб може отримати пенсію у зв’язку з втратою годувальника за законом 

«Про статус народного депутата України»?  

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 11 

 

Тестові завдання: 

1. У разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців пенсія за віком призначається з 

підвищенням її розміру: 

а) на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу; 

б) на 0,75% за кожний повний місяць страхового стажу; 

в) на 1 % за кожний повний місяць страхового стажу; 

г) на 1,5 % за кожний повний місяць страхового стажу. 

 

2. У разі зміни групи інвалідності пенсія в новому розмірі виплачується: 

а) з нового календарного тижня; 

б) з нового календарного місяця; 

в) з дня зміни групи інвалідності; 

г) з наступного дня після зміни групи інвалідності. 

 

3. Вкажіть ознаку житлової субсидії як виду соціальної допомоги:  

а) безготівкова форма;  

б) грошова форма;  

в) безстроковий характер;  

г) невизначеність суб’єкта права на субсидію. 

 

4. Здійснення матеріального забезпечення громадян переважно на безеквівалентній основі, без 

попереднього та подальшого відшкодування сплачених коштів або наданих пільг чи послуг, − це 

прояв такої ознаки соціально-забезпечувальних правовідносин, як: 

а) персоніфікація; 

б) аліментарність; 

в) другорядність; 

г) однотипність. 

 

Теоретичне питання: Соціальні послуги центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

 

Задача: Жінка 50 років, працює на підприємстві. Діти 20, 17, 10 та 2 років. Чоловік працював 

слюсарем ЖЕК. Під час прибирання снігу з даху приміщення ЖЕК за вказівкою начальника в 

робочий час послизнувся і впав, внаслідок чого загинув.  

Які види пенсійних виплат можуть бути призначені сімї ? 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 12 

 

Тестові завдання: 

1. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму за наявності 

у чоловіків: 

а) 25 років стажу; 

б) 30 років стажу; 

в) 35 років стажу; 

г) 40 років стажу. 

 

2. Якщо особа визнана інвалідом нижчої групи, пенсія виплачується: 

а) за нижчою групою з дня визнання; 

б) за попередньою групою до кінця тижня, в якому змінено групу інвалідності; 

в) за попередньою групою до кінця місяця, в якому змінено групу інвалідності; 

г) за попередньою групою до кінця року, в якому змінено групу інвалідності. 

 

3. Соціально-фізіологічний стан людини, що зумовлений втратою чи зменшенням природних 

функцій організму або зниженням професійної кваліфікації та неможливістю здійснення трудової 

діяльності відповідно до суспільно значимих вимог, - це: 

а) малозабезпеченість; 

б) не фаховість; 

в) непрацездатність; 

г) інвалідність. 

 

4. Недержавний пенсійний фонд є суб’єктом: 

а) першого рівня системи пенсійного забезпечення; 

б) другого рівня системи пенсійного забезпечення; 

в) третього рівня системи пенсійного забезпечення; 

г) четвертого рівня системи пенсійного забезпечення. 

 

Теоретичне питання: Соціальні послуги для бездомних громадян та безпритульних дітей. 

 

Задача: Павлов, 1972 р. народження; Любимцев, 1992 р. народження; Сивий, 1977 р. народження, 

звернулися 15.09.2015 р. до районного управління Пенсійного фонду України за призначенням пенсії 

по інвалідності. Медико-соціальна експертна комісія (МСЕК) визнала Павлова інвалідом III групи 

внаслідок загального захворювання з 20.08.2015 р. Його страховий стаж – 12 р. 4 міс., 

середньомісячний заробіток – 4200 грн. Сивого МСЕК визнала інвалідом II групи внаслідок 

загального захворювання з 16.08.2015 р. Його страховий стаж – 4 р. 2 міс., середньомісячний 

заробіток – 3600 грн. Любимцева МСЕК визнала інвалідом І групи внаслідок загального 

захворювання з 23.08.2015 р. Його страховий стаж – 7 міс., середньомісячний заробіток – 4000 грн.  

Розрахуйте розмір пенсії по інвалідності Павлову, Сивому та Любимцеву. 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В. 
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 13 

 

Тестові завдання: 

1. Мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму за наявності 

у жінок: 

а) 25 років стажу; 

б) 30 років стажу; 

в) 35 років стажу; 

г) 40 років стажу. 

 

2. У разі визнання особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою, пенсія по інвалідності 

виплачується: 

а) до кінця тижня, по який встановлено інвалідність; 

б) до кінця місяця, по який встановлено інвалідність; 

в) до кінця року, по який встановлено інвалідність; 

г) довічно. 

 

3. Основним документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність особи, є: 

а) довідка про тимчасову непрацездатність; 

б) листок непрацездатності; 

в) виписка з лікарняного закладу; 

г) квиток непрацездатності. 

 

4. Обставини, внаслідок яких громадянин та/або члени їх сімей можуть втратити тимчасово або 

назавжди засоби до існування і потребують матеріальної підтримки або соціальних послуг за 

загальнообов’язковим соціальним страхуванням, − це: 

а) соціальний випадок; 

б) соціальний ризик; 

в) форс-мажорні обставини; 

г) страховий випадок. 

 

Теоретичне питання: Соціальне обслуговування осіб похилого віку та інвалідів. 

 

Задача: Сестра медичного кабінету інфекційних захворювань Іванченко працює у комунальному 

закладі «Міська поліклініка» повний робочий день (з 8:00 до 14:00 год.). За спостережним листком 

фотографії робочого часу в шкідливих умовах вона працює більше ніж 80% робочого дня і 

обслуговує інфекційних хворих.  

Іванченко цікавиться, чи має вона право на отримання пенсії за віком на пільгових умовах за 

списком № 2?  

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 14 

 

Тестові завдання: 

1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення: 

а) 55 років; 

б) 60 років; 

в) 62 років; 

г) 65 років. 

 

2. У разі, якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у 

визначений для цього строк: 

а) виплата пенсії по інвалідності не зупиняється; 

б) виплата пенсії по інвалідності зупиняється з 1 числа наступного тижня; 

в) виплата пенсії по інвалідності зупиняється з 1 числа наступного місяця; 

г) виплата пенсії по інвалідності зупиняється з 1 числа наступного року. 

 

3. Неспроможність особи чи сім’ї з огляду на об’єктивні чинники забезпечити середньомісячний 

сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму в державі, це: 

а) малозабезпеченість; 

б) непрацездатність; 

в) інвалідність; 

г) безробіття. 

 

4. Допомога на дітей одиноким матерям призначається:  

а) незалежно від одержання інших видів держаних допомог сім’ям з дітьми;  

б) незалежно від того чи були діти усиновлені в подальшому;  

в) за умови, що одинока мати не одержує інших видів держаних допомог;  

г) незалежно від того чи призначена дитині пенсія у зв’язку з втратою годувальника. 

 

Теоретичне питання: Поняття, ознаки та види соціальних пільг. 

 

Задача: Інженер Шевченко звернулася до управління Пенсійного фонду України з питанням, чи 

може вона отримати пенсію за віком у лютому 2015 р., коли їй виповниться 57 років?  

Вона продовжує працювати і не має наміру в лютому звільнятися з роботи. Загальний стаж її 

роботи складає 30 років.  

Дайте обґрунтовану відповідь із посиланням на законодавство.   

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 15 

 

Тестові завдання: 

1. Стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені 

захворюванням, травмою або уродженою вадою, що призводять до значного обмеження 

життєдіяльності особи, неспроможності до самообслуговування і спричиняють до виникнення 

потреби у постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі є підставами для встановлення: 

а) І групи інвалідності; 

б) ІІ групи інвалідності; 

в) ІІІ групи інвалідності; 

г) ІV групи інвалідності. 

 

2. До пільг як виду соціального забезпечення може бути віднесено:  

а) звільнення або зменшення плати за комунальні послуги;  

б) звільнення від оплати проїзду у громадському транспорті під час виконання професійних 

обов’язків;  

в) право безкоштовного обслуговування у соціальній службі для молоді;  

г) забезпечення путівкою у санаторій. 

 

3. У разі, якщо особа не з’явилася в органи медико-соціальної експертизи на повторний огляд у 

визначений для цього строк: 

а) виплата пенсії по інвалідності не зупиняється; 

б) виплата пенсії по інвалідності зупиняється з 1 числа наступного тижня; 

в) виплата пенсії по інвалідності зупиняється з 1 числа наступного місяця; 

г) виплата пенсії по інвалідності зупиняється з 1 числа наступного року. 

 

4. Страховик як суб’єкт страхування на випадок безробіття, − це: 

а) роботодавець; 

б) Державна служба зайнятості; 

в) Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; 

г) найманий працівник. 

 

Теоретичне питання: Загальні правила призначення та виплати державних соціальних допомог. 

 

Задача: Вітренко народився у 1956 р. З 14 листопада 1999 р. до 12 квітня 2015 р. працював на 

роботах, передбачених списком № 1.  

Нечипоренко цікавиться, в якому віці він має право на пенсію і чи потрібні результати 

атестації робочого місця? Дайте відповіді на питання: 1) Що означає повний робочий день для 

призначення пільгових пенсій? 2) Яке правове значення має атестація робочих місць? 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 16 

 

Тестові завдання: 

1. Подія, через яку застраховані особи втратили зарплату або інші доходи внаслідок втрати роботи з 

незалежних від них обставин та зареєстровані в установленому порядку як безробітні, це: 

а) страховий стаж; 

б) страховий випадок; 

в) страховий ризик; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. Періодичні пенсійні виплати, які здійснюються з установленими інтервалами часу до того 

моменту, поки не настане певна подія, визначена у відповідному договорі, - це: 

а) ануїтет; 

б) акорд; 

в) збереження; 

г) акцепт. 

 

3. Недержавний пенсійний фонд, учасниками якого можуть бути будь-які фізичні особи незалежно 

від місця та характеру їх роботи, - це: 

а) закритий пенсійний фонд; 

б) відкритий пенсійний фонд; 

в) Пенсійний фонд; 

г) Фонд пенсіонерів. 

 

4. Особа, яка сплачує пенсійні внески на користь учасника шляхом перерахування грошових коштів 

до недержавного пенсійного фонду відповідно до умов пенсійного контракту та закону, - це: 

а) пенсіонер; 

б) вкладник недержавного пенсійного фонду; 

в) довіритель; 

г) довірена особа. 

 

Теоретичне питання: Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. 

Задача: Івченко звернувся до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із заявою 

призначити йому пенсію на пільгових умовах, тобто при досягненні 55-річного віку. У заяві він 

повідомив, що працював 18 років трактористом у Менському районному виробничо-технічному 

пункті хімізації. Управління відмовило йому у призначенні пільгової пенсії на тій підставі, що це 

підприємство не належить до підприємств сільського господарства і не виробляє 

сільськогосподарської продукції. Івченко вважав, що на підставі ст. 13 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» він має право на таку пенсію,адже його загальний стаж роботи – 35 років і 18 

років – спеціальний стаж (трактористом).  

Як вирішити спір? 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  
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ВАРІАНТ 17 

 

Тестові завдання: 

1. Термін виплати пенсій у солідарній системі згідно чинного законодавства:  

а) на вимогу, але не рідше 1 разу на місяць;  

б) щомісячно, не пізніше 25 числа;  

в) щомісячно не пізніше останнього календарного дня місяця;  

г) за кожен місяць, не пізніше 15 числа наступного місяця.  

 

2. Період, протягом якого особа підлягає страхуванню на випадок безробіття, − це: 

а) трудовий стаж; 

б) страховий стаж; 

в) безперервний стаж; 

г) страховий період. 

 

3. До пільг як виду соціального забезпечення може бути віднесено:  

а) звільнення або зменшення плати за комунальні послуги;  

б) звільнення від оплати проїзду у громадському транспорті під час виконання професійних 

обов’язків;  

в) право безкоштовного обслуговування у соціальній службі для молоді;  

г) забезпечення путівкою у санаторій. 

 

4. Вкажіть ознаку житлової субсидії як виду соціальної допомоги:  

а) безготівкова форма;  

б) грошова форма;  

в) безстроковий характер;  

г) невизначеність суб’єкта права на субсидію. 

 

Теоретичне питання: Державні соціальні допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам. 

 

Задача: Прибиральниця середньої школи Матяш пішла на пенсію за віком у лютому 2015 р. Її 

середній заробіток при визначенні розміру пенсії склав 1800 грн. У березні 2015 р. Матяш знову була 

прийнята на роботу прибиральницею середньої школи і пропрацювала 19 місяців, маючи 

середньомісячний заробіток 2200 грн.  

Коли Матяш одержить право на перерахунок пенсії і з якого заробітку його буде здійснено? 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ 18 

Тестові завдання: 

1. Хто з вказаних осіб може скористатись правом відкладеного виходу на пенсію?  

а) працюючий пенсіонер;  

б) непрацюючий пенсіонер;  

в) особа, що досягла пенсійного віку; 

г) особа, що досягла пенсійного віку та має необхідний страховий стаж. 

 

2. Документ, який визначає інвестиційну політику недержавного пенсійного фонду, - це: 

а) інвестиційна декларація; 

б) інвестиційний договір; 

в) інвестиційна контракт; 

г) інвестиційна накладна. 

 

3. Вкажіть ознаку житлової субсидії як виду соціальної допомоги:  

а) безготівкова форма;  

б) грошова форма;  

в) безстроковий характер;  

г) невизначеність суб’єкта права на субсидію. 

 

4. До пільг як виду соціального забезпечення може бути віднесено:  

а) звільнення або зменшення плати за комунальні послуги;  

б) звільнення від оплати проїзду у громадському транспорті під час виконання професійних 

обов’язків;  

в) право безкоштовного обслуговування у соціальній службі для молоді;  

г) забезпечення путівкою у санаторій. 

 

 

Теоретичне питання: Державні допомоги сім’ям з дітьми. 

 

Задача: З 2012 по 2015 р. Кравченко працював столяром на фабриці за договором підряду. У 

зазначений період страхові внески до Пенсійного фонду України сплачувалися.  

Чи зараховується вказана робота до страхового стажу і якими документами її можна 

підтвердити? Як можна підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки чи 

відповідних записів у ній? 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 19 

 

Тестові завдання: 

1. Повторний огляд інвалідів з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму 

з метою визначення ефективності реабілітаційних заходів, стану здоров'я і ступеня соціальної 

адаптації проводиться: 

а) раз на один – два роки; 

б) раз на один – три роки; 

в) раз на один – чотири роки; 

г) раз на один – п’ять років. 

 

2. Недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька 

юридичних осіб-роботодавців та до якого можуть приєднуватися роботодавці-платники, - це: 

а) кооперативний пенсійний фонд; 

б) корпоративний пенсійний фонд; 

в) пенсійний фонд роботодавців; 

г) пенсійний фонд працівників. 

 

3. Тривалість виплати страхової допомоги по догляду за дитиною становить:  

а) не менше 1 року з дня народження дитини;  

б) не більше 6 років;  

в) 3 роки з дня призначення допомоги;  

г) до досягнення дитиною 3-річного віку.  

 

4. До пільг як виду соціального забезпечення може бути віднесено:  

а) звільнення або зменшення плати за комунальні послуги;  

б) звільнення від оплати проїзду у громадському транспорті під час виконання професійних  

обов’язків;  

в) право безкоштовного обслуговування у соціальній службі для молоді;  

г) забезпечення путівкою у санаторій. 

 

 

Теоретичне питання: Соціальні послуги для бездомних громадян та безпритульних дітей. 

 

Задача: Артист цирку Петров запитує, чи має він право на пенсію за вислугу років, якщо 3 роки 

працював на скульптурній фабриці, 2 роки брав участь у військових діях в Афганістані та 16 років 

працював акробатом у цирку.  

Дайте обґрунтовану відповідь. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 20 

 

Тестові завдання: 

1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття мають: 

а) застраховані особи; 

б) страховики; 

в) страхувальники; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. Недержавний пенсійний фонд є суб’єктом: 

а) першого рівня системи пенсійного забезпечення; 

б) другого рівня системи пенсійного забезпечення; 

в) третього рівня системи пенсійного забезпечення; 

г) четвертого рівня системи пенсійного забезпечення. 

 

3. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

4. Страховий стаж обчислюється: 

а) у днях; 

б) у тижнях; 

в) у місяцях; 

г) у роках. 

 

Теоретичне питання: Організація діяльності з надання соціальних послуг. 

 

Задача: З 2012 по 2015 р. Кравченко працював столяром на фабриці за договором підряду. У 

зазначений період страхові внески до Пенсійного фонду України сплачувалися.  

Чи зараховується вказана робота до страхового стажу і якими документами її можна 

підтвердити? Як можна підтвердити страховий стаж, якщо немає трудової книжки чи 

відповідних записів у ній? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 21 

 

Тестові завдання: 

1. З якого віку чоловік має право на пенсію за віком у солідарній системі за чинним законодавством:  

а) 25 років;  

б) 58 років;  

в) 60 років; 

г) 45 років. 

 

2. Виплата допомоги по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним 

бажанням без поважних причин починається: 

а) з 8-го календарного дня; 

б) з 10-го календарного дня; 

в) з 61-го календарного дня; 

г) з 91-го календарного дня. 

 

3. Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою, - це: 

а) пенсійний договір; 

б) пенсійний контракт; 

в) пенсійна схема; 

г) пенсійна декларація. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Організація діяльності з надання соціальних послуг. 

 

Задача: Грицина цікавиться, чи має вона право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, якщо 

протягом 5 скликань була депутатом міської ради. Її страховий стаж становить 32 р., 

середньомісячний заробіток – 4200 грн, ніколи не була державним службовцем.  

В якому розмірі призначаються такі пенсії та з якого віку? Дайте обґрунтовану відповідь. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 22 

 

Тестові завдання: 

1. Відповідальність за безпідставну затримку виплати пенсій та соціальних допомог передбачена:  

а) Кримінально-процесуальним кодексом України;  

б) Цивільним кодексом України;  

в) Бюджетним кодексом України ;  

г) Кримінальним кодексом України.  

 

2. Залежно від ступеня втрати працездатності визначається: 

а) 2 групи інвалідності; 

б) 3 групи інвалідності; 

в) 4 групи інвалідності; 

г) 1 група інвалідності. 

 

3. Пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх 

об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за 

родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, - це: 

а) професійний пенсійний фонд; 

б) кооперативний пенсійний фонд; 

в) корпоративний пенсійний фонд; 

г) пенсійний фонд роботодавців. 

 

4. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати: 

а) 360 днів протягом 2 років; 

б) 180 днів протягом року; 

в) 260 днів протягом 2 років; 

г) 120 днів протягом року. 
 

Теоретичне питання: Пенсії по інвалідності в солідарній системі.  

 

Задача: Після смерті годувальника-чоловіка від нещасного випадку на виробництві Третенко 

звернулася до Фонду соціального страхування України із заявою про страхові виплати, додавши до 

неї свій паспорт та свідоцтво про смерть чоловіка. Однак у Фонді їй пояснили, що цих документів 

замало, і попросили надати акт розслідування нещасного випадку та довідки з місця проживання.  

Третенко цікавиться, чи є обґрунтованими такі вимоги? Які документи необхідні для 

прийняття Фондом рішення про страхові виплати?  

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 23 

 

Тестові завдання: 

1.Пенсійний фонд не може виплачувати пенсію за віком в розмірі менше:  

а) прожиткового мінімуму;  

б) мінімальної заробітної плати;  

в) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  

г) податкової соціальної пільги. 

 

2. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який встановлена інвалідність, визначається: 

а) органами медико-соціальної експертизи; 

б) лікувально-консультативною комісією; 

в) Пенсійним фондом; 

г) Фондом соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. 

 

3. Органами управління пенсійного фонду є: 

а) збори засновників та рада пенсійного фонду; 

б) збори акціонерів та рада пенсійного фонду; 

в) збори учасників; 

г) рада фонду. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Порядок звернення за допомогами сім’ям з дітьми.  

Задача: Прядко протягом 17 р. працював формувальником у ливарному виробництві на 

машинобудівному заводі. Відчувши погіршення стану здоров’я, він звернувся до заводської 

поліклініки, де отримав від лікаря-терапевта довідку про необхідність переведення на легшу роботу. 

Пов’язуючи своє захворювання із впливом шкідливих умов праці, Прядко поставив перед 

начальником цеху питання про надання йому легшої роботи і збереження за ним середнього 

заробітку.  

Чи має право Прядко на переведення на легшу роботу? Який порядок надання легшої роботи? 

Які умови збереження середнього заробітку на новій роботі?  

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 24 

 

Тестові завдання: 

1. Особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності 

страхового стажу не менше: 

а) 15 років; 

б) 20 років; 

в) 25 років; 

г) 30 років. 

 

2. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового 

стажу: 

а) для інвалідів І групи від 1 до 10 р. страхового стажу залежно від віку; 

б) для інвалідів І групи від 1 до 12 р. страхового стажу залежно від віку; 

в) для інвалідів І групи від 1 до 14 р. страхового стажу залежно від віку; 

г) для інвалідів І групи від 1 до 15 р. страхового стажу залежно від віку. 

 

3. Учасниками недержавного пенсійного фонду можуть бути: 

а) громадяни України; 

б) іноземці та особи без громадянства;  

в) лише громадяни України; 

г) громадяни України, іноземці та особи без громадянства. 

 

4. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які мають страховий стаж 

від понад вісім років, складає:  

а) 100 % мінімальної заробітної плати;  

б) 100 % прожиткового мінімуму;  

в) 90 % середньої заробітної плати;  

г) 100 % середньої заробітної плати. 

 

Теоретичне питання: Пенсійні виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного 

страхування.  

Задача: Отримавши травму під час виконання трудових обов’язків біля 14-ої год. в останній день 

робочого тижня (у п’ятницю), Тимченко повідомив про це начальника дільниці, на якій працював. 

Начальник дільниці зателефонував керівникові підприємства, але у приймальні йому повідомили, що 

керівник проводить нараду, яка закінчиться не раніше 17-ої год. Повернувшись із відрядження у 

вівторок, керівник підприємства, порадившись з інженером з техніки безпеки, затвердив склад 

комісії щодо розслідування нещасного випадку із Тимченком, до якої увійшли заступник директора, 

головний інженер, інженер з техніки безпеки та керівник дільниці. Водночас про нещасний випадок 

було повідомлено профспілковому органу підприємства.  

Що зобов’язаний зробити роботодавець, отримавши повідомлення про нещасний випадок на 

виробництві? Протягом якого часу і у якому складі має бути сформована комісія з розслідування 

нещасного випадку? Які документи має скласти комісія?  

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.   
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для студентів спеціальності 081 «Право»   

 

ВАРІАНТ 25 

 

Тестові завдання: 

1. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які мають страховий стаж 

від п’яти до восьми років, складає:  

а) 70 % мінімальної заробітної плати;  

б) 70 % прожиткового мінімуму;  

в) 70 % середньої заробітної плати;  

г) 80 % середньої заробітної плати. 

 

2. Основною функцією права соціального забезпечення є: 

а) функція контролю; 

б) відтворювальна; 

в) нормативна; 

г) захисна. 

  

3. Пенсійний фонд, засновником (засновниками) якого можуть бути організації роботодавців, їх 

об’єднання, об’єднання громадян, професійні спілки, їх об’єднання або фізичні особи, пов’язані за 

родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, - це: 

а) професійний пенсійний фонд; 

б) кооперативний пенсійний фонд; 

в) корпоративний пенсійний фонд; 

г) пенсійний фонд роботодавців. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. 

 

Задача: Русняка звільнено з роботи 15.09.2015 р. відповідно до п. 6 ст.40 КЗпП України. 

26.09.2015 р. він захворів, і тимчасова непрацездатність тривала 3 місяці і 15 днів. Після одужання 

Русняк подав листок непрацездатності на підприємство, звідки він був вже звільнений, для 

одержання допомоги по тимчасовій непрацездатності.  

Чи має право Русняк на допомогу по тимчасовій непрацездатності? У якому розмірі 

призначається допомога по тимчасовій непрацездатності? В яких випадках допомога з тимчасової 

втрати працездатності не надається?  

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 26 

Тестові завдання: 

1. Особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого страхового 

стажу: 

а) для інвалідів ІІ та ІІІ групи від 1 до 10 р. страхового стажу залежно від віку; 

б) для інвалідів І групи від 1 до 12 р. страхового стажу залежно від віку; 

в) для інвалідів І групи від 1 до 14 р. страхового стажу залежно від віку; 

г) для інвалідів І групи від 1 до 15 р. страхового стажу залежно від віку. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається інвалідам І групи у розмірі: 

а) 100 % пенсії за віком; 

б) 110 % пенсії за віком; 

в) 120 % пенсії за віком; 

г) 150 % пенсії за віком. 

 

3. Відносини у сфері соціального забезпечення, які виникають та існують при визначенні і 

встановленні юридичних фактів, що є необхідними для існування матеріальних відносин соціального 

забезпечення, - це: 

а) процедурні відносини; 

б) процесуальні відносини; 

в) матеріальні відносини; 

г) немає правильної відповіді. 

 

4. Об’єктом страхування від нещасного випадку є: 

а) життя застрахованого; 

б) здоров’я застрахованого; 

в) працездатність застрахованого; 

г) усі відповіді правильні.  

 

 

Теоретичне питання: Поняття і види соціальних послуг та форми їх надання. 

 

Задача: У листопаді 2015 р. помер працівник комунального підприємства Воронцов. Оскільки він 

був самотнім, поховання Воронцова здійснило підприємство, де він працював.  

Чи має це підприємство право на одержання допомоги на поховання? На підставі яких 

документів призначається допомога на поховання?  

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 27 

 

Тестові завдання: 

1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 р., а у жінок 30 р. страхового стажу 

встановлюється у розмірі: 

а) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; 

б) мінімальної зарплати; 

в) 2 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність; 

г) 2 мінімальних зарплат. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається інвалідам ІІ групи у розмірі: 

а) 90 % пенсії за віком; 

б) 100 % пенсії за віком; 

в) 110 % пенсії за віком; 

г) 120 % пенсії за віком. 

 

3. Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою, - це: 

а) пенсійний договір; 

б) пенсійний контракт; 

в) пенсійна схема; 

г) пенсійна декларація. 

 

4. Виплата соціальних допомог за чинним законодавством України має здійснюватись:  

а) у грошових одиницях, що перебувають у законному обігу на території України;  

б) у валюті іншої держави;  

в) у формі боргових зобов’язань; 

г) у натуральній формі. 

 

Теоретичне питання: Пенсійне забезпечення державних службовців. 

 

Задача: Бутко подав заяву про надання йому відпустки з наступним звільненням за власним 

бажанням. Через тиждень після початку відпустки Бутко захворів на грип і звернувся за медичною 

допомогою. Одужавши, Бутко попросив заклад медичної допомоги видати йому лікарняний листок, 

але отримав відмову. На підприємстві йому пояснили, що його звільнено з першого дня відпустки, а 

на його місце вже прийнято іншу особу. Після цього Бутко звернувся в юридичну консультацію з 

проханням пояснити, чи правомірно йому відмовляють в оформленні факту хвороби.  

Чи має право Бутко на допомогу по тимчасовій втраті працездатності? Якими 

нормативно-правовими актами регулюється порядок призначення і виплати допомоги по 

тимчасовій непрацездатності?  

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.  
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ВАРІАНТ 28 

 

Тестові завдання: 

1. У разі виплати застрахованій особі довічної пенсії мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній 

системі: 

а) зменшується на розмір прожиткового мінімуму; 

б) зменшується на розмір довічної пенсії; 

в) зменшується на розмір мінімальної зарплати; 

г) не зменшується. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається інвалідам ІІІ групи у розмірі: 

а) 50 % пенсії за віком; 

б) 60 % пенсії за віком; 

в) 90 % пенсії за віком; 

г) 100 % пенсії за віком. 

 

3. До пільг як виду соціального забезпечення може бути віднесено:  

а) звільнення або зменшення плати за комунальні послуги;  

б) звільнення від оплати проїзду у громадському транспорті під час виконання професійних 

обов’язків;  

в) право безкоштовного обслуговування у соціальній службі для молоді;  

г) забезпечення путівкою у санаторій. 

 

4. Обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи 

середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків, внаслідок яких заподіяно 

шкоду здоров’ю або настала смерть, − це:  

а) професійне захворювання; 

б) нещасний випадок; 

в) виробнича ситуація; 

г) простій внаслідок виробничої ситуації. 

 

 

Теоретичне питання: Соціальні служби та соціальні установи в Україні. 

 

Задача: До Державної служби зайнятості звернувся безробітний Сурмін із проханням надати йому 

одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. Під час 

проведення реєстрації громадянина працівник центру зайнятості дізнався, що рік тому Сурмін був 

зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності. В отриманні одноразової допомоги 

безробітному Сурміну було відмовлено.  

Чи правомірні дії працівників центру зайнятості?  

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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ВАРІАНТ 29 

Тестові завдання: 

1. За кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком 

збільшується: 

а) на 0,5 %; 

б) на 1 %; 

в) на 1,5 %; 

г) не збільшується. 

д)  

2. Право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

мають особи, які досягли: 

а) 15-річного віку; 

б) 16-річного віку; 

в) 17-річного віку; 

г) 18-річного віку. 

 

3. Відносини, які виникають з приводу розгляду спорів у сфері соціального захисту, - це: 

а) процедурні відносини; 

б) процесуальні відносини; 

в) арбітражні відносини; 

г) примирні відносини. 

 

4. Система пенсійного забезпечення України складається: 

а) з двох рівнів; 

б) з трьох рівнів; 

в) з чотирьох рівнів; 

г) з п’яти рівнів. 

 

Теоретичне питання: Права і обов’язки надавачів та отримувачів соціальних послуг.  

 

Задача: Жовтяк був зареєстрований як безробітний і отримував допомогу по безробіттю. 21 травня 

2015 р. йому видали направлення на роботу, а 4 червня Жовтяк прийшов на чергову перереєстрацію 

як безробітний і пояснив, що не зміг з’явитися на переговори щодо працевлаштування, оскільки 

погано себе почував. До лікаря він не звертався, тому що був впевнений, що скоро видужає. 

Державна служба зайнятості скоротила виплату допомоги по безробіттю на термін 60 днів.  

Назвіть умови призначення допомоги по безробіттю. У яких випадках виплата допомоги по 

безробіттю скорочується? Чи законне рішення Державної служби зайнятості?  

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ЗАВДАННЯ)  

З ДИСЦИПЛІНИ «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

для студентів спеціальності 081 «Право»   

ВАРІАНТ 30 

 

Тестові завдання: 

1. У разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців пенсія за віком призначається з 

підвищенням її розміру: 

а) на 0,5% за кожний повний місяць страхового стажу; 

б) на 1% за кожний повний місяць страхового стажу; 

в) на 1,5% за кожний повний місяць страхового стажу; 

г) на 2 % за кожний повний місяць страхового стажу. 

 

2. Пенсія по інвалідності призначається (вказати неправильну відповідь): 

а) на 5 років; 

б) на 10 років; 

в) на весь строк встановлення інвалідності; 

г) інвалідам, які досягли пенсійного віку призначається довічно; 

д) довічно. 

 

3. За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування здійснюються такі пенсійні 

виплати: 

а) пенсія за віком; 

б) пенсія по інвалідності 

в) довічна пенсія; 

г) пенсія у зв’язку із втратою годувальника. 

 

4. Договір між пенсійним фондом та його вкладником, згідно з яким здійснюється недержавне 

пенсійне забезпечення учасника (учасників) фонду за визначеною пенсійною схемою, - це: 

а) пенсійний договір; 

б) пенсійний контракт; 

в) пенсійна схема; 

г) пенсійна декларація. 

 

Теоретичне питання: Волонтерська діяльність в сфері соціальних послуг. 

 

Задача: Клименко працював на заводі 26 років. У 2015 р. йому виповнилося 59 років. У зв’язку зі 

скороченням чисельності або штату працівників його було звільнено з роботи. Клименко звернувся 

до центру зайнятості із заявою про реєстрацію його безробітним і виплату допомоги по безробіттю. 

У Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття йому 

було відмовлено із поясненням, що Клименко є особою передпенсійного віку і має право на пенсію.  

Чи правомірна відмова Фонду? Куди можна оскаржити відмову Фонду? 

 

 

 

Завідувач кафедри ____________ проф. Лаврик Г.В. 

 

Провідний викладач _________доц. Терела Г.В.      
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