
Розділ 1 «Поняття, предмет, метод, джерела, принципи права соціального забезпечення. 

Державні соціальні стандарти і державні соціальні гарантії» 

1 рівень 

Назвіть одну із основних наукових концепцій обґрунтування сфери соціально-

забезпечувальних відносин.  

-концепція договірної природи виникнення цих відносин  

-концепція законодавчої регламентації соціально-забезпечувальних відносин  

-концепція індивідуальної форми розподілу  

-концепція специфічного суб’єктного складу цих відносин  

-концепція фінансування за рахунок спеціальних фінансових джерел  

 

Назвіть одну із основних наукових концепцій обґрунтування сфери соціально-

забезпечувальних відносин.  

-концепція поєднання договірного та централізованого порядку виникнення цих відносин  

-концепція непрацездатності  

-концепція колективних форм розподілу  

-концепція соціального захисту  

-концепція участі держави у регулюванні соціально-забезпечувальних відносин 

 

Назвіть одну із основних наукових концепцій обґрунтування сфери соціально-

забезпечувальних відносин.  

-концепція соціальної аліментарності  

-концепція законодавчої регламентації цих відносин  

-концепція залучення страхових фондів до фінансування програм по соціальному 

забезпеченню  

-концепція колективних форм розподілу  

-концепція соціального захисту  

 

Назвіть одну із основних наукових концепцій обґрунтування сфери соціально-

забезпечувальних відносин.  

-концепція договірної природи виникнення цих відносин  

-концепція законодавчої регламентації соціально-забезпечувальних відносин  



-концепція соціального ризику  

-концепція специфічного суб’єктного складу цих відносин  

-концепція бюджетного фінансування соціального забезпечення 

 

Система суспільних відносин для створення завдяки мережі соціального страхування, 

бюджету та іншого фінансування достатніх умов для життя і діяльності осіб, які з 

незалежних від них обставин втратили засоби до існування – це:  

-соціальний захист  

-соціальне забезпечення  

-соціальне партнерство  

-соціальне право  

-соціальне страхування  

 

У відповіді під котрим номером правильно вказані положення, що пропущенні у наведеному 

конституційному положенні “Громадяни мають право на______________ що включає право 

на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати 

годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших 

випадках, передбачених законом”?  

-соціальне забезпечення  

-соціальну підтримку  

-пенсійне та інше забезпечення  

-соціальний захист  

-матеріальне забезпечення 

 

У відповіді під котрим номером правильно вказані положення, що пропущенні у наведеному 

конституційному положенні «Громадяни мають право на соціальний захист, що включає 

право на забезпечення їх у разі____________втрати годувальника, безробіття з незалежних 

від них обставин, також у старості та в інших випадках передбачених законом».  

-повної, часткової або тимчасової втрати працездатності  

-повної та неповної втрати працездатності  

-неповної та стійкої втрати працездатності  

-інвалідності  

-постійної та тимчасової втрати працездатності  



 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «Громадяни мають право на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, а також _______________, безробіття з незалежних від них обставин, також у 

старості та в інших випадках передбачених законом».  

-втрати годувальника  

-смерті рідних  

-втрати засобів до існування  

-при досягненні пенсійного віку  

-малозабезпеченості 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «Громадяни мають право на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності, 

втрати годувальника, _____________, а також у старості та в інших випадках передбачених 

законом».  

-визнання громадян безробітними  

-безробіття з незалежним від них обставин  

-втрати роботи  

-малозабезпеченості  

-втрати засобів до існування  

 

До числа основних державних соціальних гарантій відповідно до закону включаються:  

-мінімальний розмір середньої заробітної плати  

-мінімальний розмір пенсії за віком  

-мінімум доходів громадян від підприємницької діяльності 

-мінімальний розмір довічної пенсії подружжя 

-мінімальний розмір єдиного соціального внеску 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «Громадяни мають право на соціальний захист, що 

включає_________________їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, 



втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, також у старості та в інших 

випадках передбачених законом».  

-соціальну підтримку  

-право на забезпечення  

-надання допомог  

-пенсійне та інше забезпечення  

-соціальне страхування 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні “Пенсії, інші види соціальних виплат та 

допомоги________________________________ мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом”?  

-які виплачуються за рахунок соціальних страхових фондів  

-які виплачуються за рахунок бюджетних коштів  

-які виплачуються застрахованим особам, що втратили працездатність  

-які є основним джерелом існування  

-які є єдиним доходом особи  

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «_________, інші види соціальних виплат та 

допомоги , які є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не 

нижчий прожиткового мінімуму, встановленого законом».  

-пенсійні виплати  

-соціальні витрати та матеріальне забезпечення  

-пенсії  

-соціальні страхові виплати  

-матеріальне забезпечення та інші виплати за загальнообов’язковим державним 

страхуванням 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, 

що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від 

_______________ встановленого законом».  



-гарантованої межі соціального забезпечення  

-мінімального розміру заробітної плати  

-розміру малозабезпеченості  

-достатнього життєвого рівня  

-прожиткового мінімуму 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «Кожен має право на ___________ для себе і своєї 

сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло»?  

-рівень забезпеченості не нижче прожиткового мінімуму  

-достатній життєвий рівень  

-соціальне забезпечення  

-соціальний захист  

-відповідний рівень забезпечення життєвих потреб 

 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані положення, що пропущенні у 

наведеному конституційному положенні «Кожен має право на достатній життєвий рівень , 

для себе і своєї сім’ї , що включає ______________».  

- достатній рівень пенсійного забезпечення 

-достатнє харчування, одяг, житло 

- гідний рівень пенсійного забезпечення 

- достатній рівень доходів не нижче прожиткового мінімуму  

- достатній рівень соціальних послуг  

 

До соціально – забезпечувальних відносин належать:  

-відносини між роботодавцем і працівником  

-відносини між державними органами і застрахованими особами  

-відносини щодо надання соціальних допомог  

-відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам  

-відносини по укладенню трудового договору  

 



Предмет права соціального забезпечення становлять:  

-соціально-забезпечувальні відносини  

-відносини, щодо перерахування коштів з державного бюджету соціальним органам  

-відносини по захисту права на працю  

-відносини по сплаті страхового податку  

-відносини по перерозподілу соціальних коштів 

 

До соціально – забезпечувальних відносин належать:  

-відносини між органами і застрахованими особами  

-відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам  

-відносини щодо надання соціальних послуг  

-відносини по забезпеченню проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів  

-відносини по лікуванню 

 

До соціально – забезпечувальних відносин належать:  

-відносини між роботодавцем і працівником  

-відносини пенсійного забезпечення  

-відносини між державними органами і застрахованими особами  

-відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам  

-відносини по наданню засобів індивідуального захисту  

 

Предметом права соціального забезпечення є:  

-соціально-страхові відносини  

-відносини по перерозподілу бюджетних коштів на соціальні виплати  

-відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам  

-відносини по наданню засобів індивідуального захисту  

-відносини по сплаті податків 

 

Предметом права соціального забезпечення є:  



-відносини між державними органами і застрахованими особами  

-відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондам  

-процедурні відносини у сфері соціального забезпечення  

-відносини по наданню засобів індивідуального захисту  

-відносини по сплаті податків 

 

Основою(ядром) предмета права соціального забезпечення є:  

-соціально-страхові відносини  

-процедурні відносини  

-відносини щодо перерахування коштів з державного бюджету цільовим фондом  

-соціально-забезпечувальні відносини  

-відносини по перерозподілу страхових коштів 

 

Відносини, які виникають та існують при визначенні і встановленні юридичних фактів, що є 

необхідними для існування матеріальних відносин соціального забезпечення – це:  

-відносини по наданню матеріального забезпечення непрацездатним  

-процедурні відносини у сфері соціального забезпечення  

-відносини по наданню соціальних послуг  

-відносини по перерозподілу соціальних коштів  

-відносини по сплаті страхових внесків 

 

До процедурних відносин у сфері соціального забезпечення належать:  

-відносини, щодо встановлення юридичних фактів, необхідних для існування соціально-

забезпечувальних відносин  

-відносини по перерозподілу страхових коштів матеріального соціального забезпечення  

-відносини щодо надання матеріальних соціальних послуг  

-відносини по сплаті страхових соціальних внесків  

-соціально-страхові відносини 

 



Відносини щодо організації соціального страхування, утворення соціальних страхових 

фондів, формування коштів останніх та розподілу цих коштів між особами, котрі потребують 

соціального забезпечення – це:  

-пенсійні відносини  

-відносини по наданню міжбюджетних трансфертів  

-соціально-страхові відносини  

-відносини по перерахуванню коштів бюджетами до цільових фондів  

-цільові соціально-забезпечувальні відносини 

 

Наявність імперативного характеру, що зумовлений реалізацією громадянами права на 

соціальне забезпечення та соціальними ризиками, які лежать в основі правовідносин, котрі 

передбачають підпорядкованість держави та її органів, централізоване, в основному, 

встановлення прав та обов’язків суб’єктів, а також адміністративно-судовий захист 

порушених прав – це:  

-характер права соціального забезпечення  

-метод права соціального забезпечення  

-завдання права соціального забезпечення  

-соціальне призначення права соціального забезпечення  

-основна функція права соціального забезпечення  

 

Назвіть одну із ознак методу права соціального забезпечення:  

-поєднання договірного і локального порядку виникнення відносин соціального забезпечення  

-централізований і локальний порядок встановлення прав і обов’язків  

-пріоритет договірного порядку встановлення прав та обов’язків  

-децентралізований порядок виникнення відносин  

-централізоване, в основному, встановлення прав і обов’язків суб’єктів 

 

Назвіть одну із ознак методу права соціального забезпечення:  

-імперативний характер, що зумовлений реалізацією громадянами права на соціальне 

забезпечення та соціальними ризиками  

-участь профспілок в управлінні соціальним страхуванням  



-поєднання централізованого і договірного порядку виникнення відносин соціального 

забезпечення  

-поєднання централізованого і локального порядку встановлення прав і обов’язків  

-соціально-партнерський характер соціального забезпечення  

 

Назвіть одну із ознак методу права соціального забезпечення:  

-участь держави у використанні соціального забезпечення  

-пріоритет соціального захисту  

-залежність, соціальна зобов’язаність держави та її органів  

-участь профспілок у формуванні соціального страхування  

-пріоритет договірного порядку встановлення прав та обов’язків  

 

Основним інститутом Загальної частини права соціального забезпечення є:  

-гарантії права на соціальний захист  

-інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій  

-норми права соціального забезпечення  

-інститут пенсійного забезпечення  

-інститут надання державних соціальних допомог 

 

Основним інститутом Загальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут соціальних ризиків  

-інститут юридичних фактів  

-гарантії права на соціальний захист  

-норми права соціального забезпечення  

-інститут соціальних пільг 

 

Основним інститутом Загальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут юридичних фактів  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-норми права соціального забезпечення  



-інститут пенсійного забезпечення  

-інститут надання соціального обслуговування 

 

Основним інститутом Загальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут сімейно-забезпечувальних відносин  

-гарантії права на соціальний захист  

-інститут, що визначає принципи права соціального забезпечення  

- норми права соціального забезпечення  

-інститут надання страхових соціальних допомог 

 

Назвіть інститути Загальної частини права соціального забезпечення:  

-інститут соціальних пільг  

-інститут пенсійного забезпечення  

-інститут правосуб’єктності учасників соціально-забезпечувальних та пов’язаних з ними 

відносин  

-гарантії права на соціальний захист  

-інститут соціального захисту 

 

До числа основних державних соціальних гарантій відповідно до закону включаються:  

- мінімальний розмір одноразової пенсійної виплати 

-мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника  

-неоподаткований дохід громадян  

-мінімальний розмір вихідної допомоги  

-мінімальний розмір заробітної плати 

 

Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій  

-інститут пенсійного забезпечення  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-норми права соціального забезпечення  



-інститут процедурних відносин 

 

Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут соціально-забезпечувальних відносин  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-інститут соціальних пільг  

-норми права соціального забезпечення  

-інститут процедурних відносин 

 

Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут соціальних допомог  

-інститут соціально-забезпечувальних відносин  

-інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-норми права соціального забезпечення  

 

Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут соціально-забезпечувальних відносин  

-інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-інститут соціального обслуговування  

-інститут процедурних відносин 

 

Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут соціально-забезпечувальних відносин  

-інститут страхових пенсій  

-інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій  

-норми права соціального забезпечення  

-інститут процедурних відносин 



 

Основним інститутом Спеціальної частини права соціального забезпечення є:  

-інститут державних допомог  

-інститут державних соціальних стандартів і соціальних гарантій  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-норми права соціального забезпечення  

-інститут процедурних відносин 

 

Назвіть інститути Спеціальної частини права соціального забезпечення:  

-інститут гарантій права на соціальне забезпечення  

-інститут страхових допомог  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-інститут процедурних відносин  

-інститут юридичних фактів 

 

Назвіть інститути Спеціальної частини права соціального забезпечення:  

-інститут спеціальних пенсій  

-інститут гарантій права на соціальне забезпечення  

-інститут загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-інститут процедурних відносин  

-інститут юридичних фактів 

 

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

соціального забезпечення?  

-страхування життя  

-загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття  

-страхування майна на випадок техногенної катастрофи  

-загальнообов’язкове державне страхування життя пасажирів авіатранспорту  

-страхування на випадок хвороби 

 



Державні соціальні гарантії є __________ для всіх державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності. 

- рекомендаційними 

- взірцем 

- орієнтиром 

- обов'язковими 

-зобов’язальними 

 

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

соціального забезпечення?  

-обов’язкове страхування працівників органів внутрішніх справ  

-страхування життя на випадок техногенної катастрофи  

-загальнообов’язкове державне страхування життя пасажирів авіатранспорту  

-загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  

-страхування майна на випадок екологічної катастрофи 

 

Провідними вченими у сфері науки права соціального забезпечення України є  

-П.Д.Пилипенко  

-Ю.С.Шемшученко  

-Я.М.Шевченко  

-В.П.Маляренко  

-В.Г.Ротань 

 

Провідними вченими у сфері науки права соціального забезпечення України є  

- Н.Б. Болотіна  

-Ю.С.Шемшученко  

-Я.М.Шевченко  

-В.П.Маляренко  

-В.Г.Ротань 

 



Провідними вченими у сфері науки права соціального забезпечення України є  

-Б.І.Сташків  

-Я.М.Шевченко  

-В.П.Маляренко  

-В.Г.Ротань 

-К.Ю. Мельник 

 

Зумовлена характером соціально-забезпечувальних та пов’язаних з ними відносин внутрішня 

структура галузі права, яка виражається у розподілі всіх норм за правовими інститутами – 

це:  

-метод права соціального забезпечення  

-система права соціального забезпечення  

-предмет права соціального забезпечення  

-сукупність відносин соціального забезпечення  

-поділ права соціального забезпечення на Загальну і Особливу частину 

 

Правова спільність, яка об’єднує в собі цілу низку самостійних галузей, для яких 

визначальним чинником є забезпечення соціального захисту громадян, котрі в силу 

об’єктивних обставин потребують допомоги держави як основного соціального гаранта – це:  

-соціальне право  

-право соціального забезпечення  

-галузь права  

-предмет права соціального забезпечення  

-соціальна функція держави 

 

Зародження соціального права пов’язують із:  

-станом регулювання ринку праці  

-зменшенням впливу публічних галузей права  

-появою соціальних держав  

-появою трудового права  

-появою правових держав  



 

Засадничі ідеї, які визначають сутність системи права соціального забезпечення і спрямовані 

на створення достатнього рівня правового захисту громадян, що зазнали впливу соціальних 

ризиків – це:  

-функції права соціального забезпечення  

-принципи права соціального забезпечення  

-предмет права соціального забезпечення  

-завдання права соціального забезпечення  

-система права соціального забезпечення 

 

Основними принципами права соціального забезпечення України є  

-систематизація та інкорпорація правових норм  

-обмеження сфери правового регулювання відносинами для застрахованих осіб  

-оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання  

-гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи  

-створення додаткових умов працівникам, які не мають додаткових доходів 

 

Основними принципами права соціального забезпечення України є  

-залежність права на соціальне забезпечення від соціального ризику  

-обмеження сфери правового регулювання відносинами для застрахованих осіб  

-оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання  

-встановлення імперативної відповідальності за нецільове використання бюджетних коштів  

-створення системи соціального захисту працівникам, які не мають додаткових доходів 

 

Основними принципами права соціального забезпечення України є  

- інкорпорація правових норм  

-обмеження сфери правового регулювання відносинами між застрахованими особами і 

страховими фондами  

-оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання  

-соціальне страхування  



-створення системи соціального забезпечення для малозабезпечених 

 

Основними принципами права соціального забезпечення України є  

-консолідація правових норм  

-відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального захисту  

-обмеження сфери правового регулювання відносинами надання матеріального забезпечення  

-оптимальне поєднання централізованого і локального правового регулювання  

-встановлення імперативної соціальної відповідальності  

-створення додаткових умов особам які потребують соціального захисту 

 

Основними принципами права соціального забезпечення України є  

-кодифікація правових норм  

-обмеження сфери правового регулювання відносинами надання матеріального забезпечення  

-оптимальне поєднання локального і договірного правового регулювання  

-встановлення диспозитивної відповідальності за порушення сплати страхових внесків  

-всезагальність права на соціальне забезпечення 

 

Суть принципу всезагальності права на соціальне забезпечення полягає:  

-у рівних можливостях для усіх громадян отримати соціальне забезпечення у разі настання 

визначених у законодавстві юридичних фактів  

-у однакових можливостях для кожного отримати певні види соціального захисту  

-для усіх громадян у рівних можливостях соціального забезпечення незалежно від 

визначених у законодавстві юридичних фактів  

-прав усіх громадян незалежно від статі та інших факторів отримувати пенсійне та інше 

забезпечення нижче норми прожиткового мінімуму  

-у праві громадян отримувати соціальне забезпечення за рахунок страхових та інших джерел  

 

Суть принципу залежності права на соціальне забезпечення від соціального ризику полягає:  

-соціальний ризик є умовою соціального страхування особи  

-соціальні ризики, як об’єктивні явища не є принципом права соціального забезпечення  



-соціальні ризики лежать в основі визначення сфери правового регулювання відносин 

соціального забезпечення  

-соціальні ризики є підставою для припинення соціального забезпечення особи  

-соціальні ризики визначені актами соціальних страхових фондів 

 

Суть принципу соціального страхування для права соціального забезпечення полягає:  

-соціальне страхування – це колективна форма захисту людей, які зазнали впливу 

соціального ризику  

-надання соціального забезпечення виключно особам – страхувальникам в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-основним видом соціального забезпечення є страхові виплати  

-соціальне страхування є індивідуальною формою захисту матеріальних інтересів людини  

-надання соціального забезпечення виключно за рахунок страхових коштів 

 

Суть принципу відповідності соціального забезпечення міжнародним стандартам 

соціального захисту полягає:  

-гарантування соціальним забезпеченням гідного життєвого рівня громадян  

-створення на основі засадничих положень міжнародних стандартів норм вітчизняного права 

соціального забезпечення  

-надання соціального забезпечення у розмірі не нижчому за прожитковий мінімум  

-основою соціального захисту громадян є соціальне страхування  

-підставою виникнення у особи права на соціальне забезпечення є соціальний ризик 

 

Нормативно-правові акти та акти договірного характеру, які ухвалюються компетентними 

державними та іншими уповноваженими органами з метою регулювання соціально-

забезпечувальних відносин – це:  

-система права соціального забезпечення  

-джерела права соціального забезпечення  

-система правових норм  

-організаційні форми соціального забезпечення  

-предмет права соціального забезпечення 

 



Назвіть причини зростання ролі актів органів місцевого самоврядування серед джерел права 

соціального забезпечення:  

-зменшення обсягу централізованого регулювання соціального забезпечення  

-розширення компетенції органів місцевого самоврядування у сфері регулювання відносин 

соціального забезпечення  

-розширення сфери договірного регулювання відносин соціального забезпечення  

-збільшення кількості соціальних пільг  та професійних соціальних заохочень 

-розширення  системи органів місцевого самоврядування 

 

Множинність джерел права соціального забезпечення є результатом…  

-зростанням ролі актів органів місцевого самоврядування  

-наявності різних видів соціальних виплат  

-відсутності єдиного кодифікованого акту, який би врегулював увесь комплекс суспільних 

відносин соціального забезпечення  

-збільшення кількості виплат соціального забезпечення, що здійснюється за рахунок 

місцевих бюджетів  

-реформування системи соціального забезпечення 

 

Вкажіть, за яким методом відповідно до закону обчислюється прожитковий мінімум у  

розрахунку на місяць на одну особу: 

-статистичним 

-медіанним 

-нормативним 

-нормативно-статистичним 

-законодавчим 

 

Прожитковий  мінімум,  визначений для осіб, які відповідно до законодавства   підлягають  

обов'язковому  державному  соціальному страхуванню,  

-зменшується на суму обов'язкових платежів 

-встановлюється Міністерством соціальної політики України за погодженням з Пенсійним 

фондом 

-затверджується Кабінетом Міністрів України 



-збільшується на суму обов'язкових платежів 

-визначається соціальним фондом в рамках  кожного виду соціального страхування 

 

Однією з основних соціальних і демографічних груп населення, для яких окремо 

встановлюється прожитковий мінімум є:  

 -діти віком до 18 років  

-діти віком від 6 до 18 років 

-діти-сироти 

- особи, які втратили годувальника 

-особи, які почали працювати з 16 років 

 

2-ий рівень 

У відповідях під котрими номерами правильно вказані конституційні гарантії права 

громадян на соціальний захист.  

-загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок страхових внесків 

громадян, підприємств і організацій  

-створення мережі приватних закладів догляду за непрацездатними  

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування за рахунок страхових внесків 

державних органів і громадських організацій  

-створення умов для розвитку приватного соціального страхування  

-створення мережі державних закладів догляду за непрацездатними  

-створення мережі приватних закладів догляду за неповнолітніми  

-створення мережі комунальних закладів догляду за непрацездатними  

-законодавче встановлення умов для запровадження пенсійного страхування 

 

Назвіть інститути Загальної частини права соціального забезпечення:  

-інститут соціального обслуговування  

-інститут матеріального забезпечення  

-інститут права на соціальний захист  

-інститут, що визначає сферу дії та об’єкт правового регулювання  

-інститут державних допомог  



-інститут оформлення реалізаціїі права на соціальне забезпечення 

-інститут, що визначає принципи права соціального забезпечення 

-інститут, що визначає методи права соціального забезпечення 

 

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

соціального забезпечення?  

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням дитини 

-обов’язкове страхування службових осіб органів внутрішніх справ  

-загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням  

-страхування життя на випадок техногенної катастрофи  

-загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  

-загальнообов’язкове державне страхування життя пасажирів авіатранспорту  

-страхування майна на випадок екологічної катастрофи 

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з нещасним випадком на 

виробництві та професійним захворюванням, що спричинили втрату працездатності особи 

 

Принципами формування державних соціальних стандартів і нормативів в Україні є:  

- забезпечення визначених Конституцією України гарантій малозабезпечених осіб 

- забезпечення визначених Конституцією України соціальних прав для кожного 

- забезпечення визначеного Конституцією України достатнього життєвого рівня для 

громадян України 

- забезпечення прожиткового мінімуму як державної соціальної гарантії  

- гласності при визначенні  державних соціальних стандартів  

- забезпечення визначених Конституцією України державних соціальних гарантій 

достатнього життєвого рівня  для кожного  

- гласності при застосуванні державних соціальних стандартів  

 

Формування державних соціальних стандартів і нормативів в Україні здійснюється за такими 

принципами:  

- гласності при здійсненні громадського контролю за діяльністю соціальних фондів 



- громадського контролю при застосуванні державних соціальних стандартів 

-законодавчого встановлення соціальних стандартів і нормативів 

-законодавчого встановлення найважливіших державних соціальних стандартів  

-наукової обґрунтованості норм споживання та забезпечення  

-громадського контролю при визначенні державних соціальних стандартів 

- гласності при визначенні пенсії за віком особи 

- гласності при законодавчому встановленні державних стандартів 

 

Для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах визначаються:  

-перелік соціальних послуг, які надаються за рахунок державного бюджету і страхових 

фондів  

-перелік документів для надання соціальних послуг 

-норми та нормативи соціальних пільг особам, які зазнали соціального ризику 

-обсяги соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів  

-норми та нормативи надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах  

-перелік соціальних послуг, які надаються фізичними особами - волонтерами 

- види соціальних послуг, які надаються за рахунок державного та місцевого бюджетів  

-показники розмірів соціальних компенсацій 

 

Для визначення розмірів державних гарантій соціальної підтримки осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах визначаються:  

-види соціальних послуг, які надаються за рахунок страхових фондів  

-перелік соціальних послуг, які надаються за рахунок державного бюджету  

-показники якості соціальних послуг 

-механізм надання соціальних послуг  

-перелік соціальних послуг, які надаються за рахунок підприємства 

- перелік зобов’язаних суб’єктів, що надають соціальні послуги 

-перелік соціальних послуг, які надаються за рахунок місцевого бюджету  

- перелік соціальних послуг, які надаються за рахунок благодійних організацій  



 

Державними соціальними нормативами у сфері охорони здоров’я є: 

-нормативи санаторно-курортного забезпечення;  

-нормативи використання  лікарських послуг 

-нормативи медичного соціального обслуговування окремих категорій осіб 

-нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами 

-показники якості надання медичної допомоги 

-нормативи пільгового обслуговування медичними працівниками 

-перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у комунальних 

закладах охорони здоров'я 

-перелік та обсяг гарантованого рівня медичної допомоги громадянам у приватних закладах 

охорони здоров'я 

 

Правову основу затвердження і врахування при реалізації державою конституційної гарантії 

на достатній життєвий рівень становлять норми: 

-ЗУ «Про державні соціальні стандарти соціального забезпечення дітей» 

-ЗУ «Про межу малозабезпеченості» 

-ЗУ «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» 

-Конституції України 

-ЗУ «Про гарантований рівень забезпечення прожиткового мінімуму в Україні» 

-ЗУ «Про державні соціальні гарантії та їх нормативи» 

-ЗУ «Про прожитковий рівень в Україні» 

-ЗУ «Про прожитковий мінімум» 

 

Як державний соціальний стандарт прожитковий мінімум застосовується для: 

-встановлення розмірів соціальної пенсії інвалідам 

-встановлення розмірів мінімальної пенсії за віком 

-визначення права особи на отримання мінімальної пенсії за віком 

- визначення права на призначення соціальної допомоги 

-визначення розмірів  допомоги по частковій непрацездатності 



-визначення права особи на отримання допомоги по безробіттю 

-визначення  розмірів допомоги по безробіттю 

-загальної оцінки рівня життя в Україні 

 

Як державний соціальний стандарт прожитковий мінімум застосовується для: 

-визначення права особи на отримання щомісячної страхової виплати тимчасово безробітним 

- визначення права особи на отримання щомісячної соціальної гарантії 

- формування Державного бюджету України  

- формування бюджету Пенсійного фонду 

- формування місцевих бюджетів 

- встановлення мінімального розміру державної допомоги по вагітності та пологах 

-встановлення мінімального розміру державної допомоги одинокій матері 

-встановлення права на субсидію 

 

Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення.  

-цільова спрямованість джерел права соціального забезпечення  

-особливе місце актів Міністерства соціальної політики серед джерел права соціального 

забезпечення  

-розвиненість законів  для надання різних видів соціального захисту  

-наявність законодавства, яке визначає засадничі ідеї для видів соціального забезпечення  

-важлива роль нормотворчих положень для джерел права соціального забезпечення  

-наявність правової бази для надання різних видів соціального забезпечення  

-наявність серед джерел права соціального забезпечення актів, які ухвалюються органами 

соціального страхування  

-наявність законодавства, яке визначає основні умови соціального забезпечення  

 

Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення 

-особлива роль постанов Кабінету Міністрів України серед джерел права соціального 

забезпечення 

-особлива роль законів про Державний бюджет на поточний рік  



-значний ступінь диференціації джерел права соціального забезпечення  

-зростання ролі актів роботодавця у сфері соціального забезпечення 

-значна роль галузевих колективних угод у сфері соціального забезпечення 

-зростання ролі актів органів місцевого самоврядування  

-значна роль актів державних департаментів соціального захисту населення 

-значний ступінь уніфікації джерел права соціального забезпечення 

 

Які серед перерахованих законів є джерелом права соціального забезпечення?  

-Про колективні договори й угоди  

-Про формування фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи та соціального захисту населення  

-Про реабілітацію жертв національних репресій в Україні  

-Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні  

-Про соціальне страхування  

-Про недержавне пенсійне забезпечення 

-Про соціальні субсидії на житлово-комунальні послуги 

-Про соціальні пільги дітей – інвалідів  

 

Які серед перерахованих законів є джерелом права соціального забезпечення?  

-Про допомоги сім’ям з дітьми  

- Про недержавне соціальне страхування 

-Про соціальну реабілітацію дітей-інвалідів в Україні  

-Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам  

-Про єдиний внесок соціального страхування  

-Про зайнятість населення 

- Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям 

- Про державні соціальні послуги малозабезпеченим сім’ям 

 

Які серед перерахованих міжнародно-правових актів є джерелом права соціального 

забезпечення?  



-Конвенція про охорону праці непрацездатних 

-Загальна декларація прав людини  

-Конвенція про правову допомогу з цивільних справ 

-Декларація про створення Співдружності Незалежних держав  

-Віденська конвенція про правонаступництво держав у відкладенні договорів 

-Декларація про права інвалідів 

-Європейська соціальна хартія  

-Конвенція про соціальне забезпечення дітей 

 

Назвіть особливість джерел права соціального забезпечення:  

-розвиненість правової бази для надання різних видів соціального забезпечення  

-велика вага серед джерел права соціального забезпечення України документів договірного 

характеру, ухвалених на міжнародному рівні  

-наявність законодавства, яке визначає засадничі ідеї для видів соціального забезпечення  

-важлива роль індивідуально-правових актів серед джерел права соціального забезпечення  

-множинність джерел права соціального забезпечення  

-зростання ролі актів органів місцевого самоврядування  

- участь застрахованих осіб у нормотворчій діяльності  

-важлива роль колективних договорів для надання різних видів соціального забезпечення 

 

Які серед перерахованих міжнародно-правових актів є джерелом права соціального 

забезпечення?  

-Конвенція про охорону праці непрацездатних 

-Європейський кодекс соціального забезпечення  

-Конвенція про соціальну підтримку дітей - сиріт  

-Конвенція про мінімальні норми соціального забезпечення  

-Конвенція про  медичну допомогу та допомогу у разі хвороби 

-Декларація про права безпритульних 

-Міжнародна соціальна хартія  

-Конвенція про основні цілі й норми соціальної політики 



 

Характер юридичних фактів, що виступають підставами для виникнення правовідносин 

соціального забезпечення як ознака методу права соціального забезпечення, проявляється в 

наступних елементах: 

-в основі правовідносин за правом соціального забезпечення лежать соціальні права людини 

-реалізація права на соціальне забезпечення можлива лише з настанням соціальних ризиків  

- в основі правовідносин за правом соціального забезпечення лежить рішення компетентного 

органу про призначення особі виду соціального забезпечення  

- соціальні ризики, що настали є підставою для звернення особи до уповноважених органів 

про призначення виду соціального забезпечення 

-настання соціального ризику автоматично запускає правовідносини соціального 

забезпечення особи 

- волевиявлення особи про реалізацію її права на соціальне забезпечення є необов’язковим 

для реалізації права на соціальне забезпечення 

- рішення компетентного органу про призначення виду соціального забезпечення є 

завершальною ланкою виникнення правовідносин 

-в основі правовідносин соціального забезпечення лежать закони про соціальне забезпечення 

громадян 

 

Правове становище суб’єктів правовідносин як  ознака методу права соціального 

забезпечення, проявляється в наступних елементах: 

-  соціально-забезпечувальні правовідносини позначені субординацією їх суб’єктів 

- соціально-забезпечувальні правовідносини позначені координацією їх суб’єктів 

-уповноважені державні органи у соціально-забезпечувальних правовідносинах наділені 

владними повноваженнями щодо громадян 

-фізичні особи є  односторонньо підпорядкованими уповноваженим державним органам у 

соціально-забезпечувальних правовідносинах 

-між суб’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин немає ані підпорядкування, ані 

рівності 

- уповноважені державні органи у соціально-забезпечувальних правовідносинах є 

зобов’язаними суб’єктами 

-діяльність уповноважених органів у соціально-забезпечувальних правовідносинах 

врегульована на основі категоричних приписів 

-уповноважені державні органи у соціально-забезпечувальних правовідносинах не вправі на 

власний розсуд призначати чи не призначати певний вид соціального забезпечення 



 

Характер юридичних засобів впливу для забезпечення виконання зобов’язань як  ознака 

методу права соціального забезпечення, проявляється в наступних елементах: 

- основними способами спливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

вважаються санкції адміністративної та кримінальної відповідальності 

- основними способами спливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

вважаються санкції адміністративної та майнової відповідальності 

- для забезпечення виконання зобов’язань державних органів перед фізичними особами 

використовується оскарження їх дій до суду 

- основними способами спливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

вважаються санкції кримінальної та цивільної відповідальності 

- відповідальність державних соціальних страхових фондів перед громадянами 

законодавством не передбачена 

- відповідальність державних соціальних страхових фондів перед громадянами передбачена 

законами про окремі види соціального забезпечення 

- для забезпечення виконання зобов’язань соціальних страхових фондів перед 

застрахованими особами використовується оскарження їх дій до суду 

- законодавством не передбачено способів забезпечення виконання зобов’язань соціальними 

страховими фондами перед застрахованими особами  

 

Характер встановлення прав і обов’язків суб’єктів як  ознака методу права соціального 

забезпечення, проявляється в наступних елементах: 

- умови соціального забезпечення встановлюються Кабінетом Міністрів України 

-умови соціального забезпечення визначаються законами і не можуть бути змінені на 

договірному рівні 

-генеральна колективна угода може містити договірні норми, спрямовані на поліпшення прав 

і обов’язків суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 

-галузеві колективні угоди не можуть містити договірні норми про права і обов’язки 

суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 

-види соціального забезпечення визначаються законами і не можуть бути змінені на 

договірному рівні 

-окремі види соціального забезпечення визначаються Кабінетом Міністрів України 

-порядок соціального забезпечення визначається законами і не може бути змінений на 

договірному рівні 



-у колективному договорі не може бути передбачено підвищеного порівняно із 

законодавством розміру допомог сім’ям з дітьми 

 

Залежно від підгалузей та правових інститутів нормативно-правові акти соціального 

забезпечення можна систематизувати з огляду на зміст врегульованих ними соціально-

забезпечувальних відносин на нормативно-правові акти, що врегульовують: 

-соціальний захист інвалідів 

-соціальну підтримку працівників 

-пенсійне обслуговування 

-пільгове забезпечення 

-організаційно-правові основи соціального страхування 

-соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-вихідні соціальні допомоги працівникам  

-пенсійне забезпечення 

 

Серед законів, що безпосередньо не стосуються сфери соціального забезпечення, але містять 

норми, які регулюють відносини, що є предметом права соціального забезпечення,є: 

-про статус державного службовця 

-про прокуратуру 

-про статус наукового та науково-педагогічного працівника 

-про наукову та науково-технічну діяльність 

-про службу в органах місцевого самоврядування 

-про службу в державних органах 

-про військовий обов’язок та військову службу  

-про статус медичних працівників 

 

Характер юридичних засобів впливу для забезпечення виконання зобов’язань як  ознака 

методу права соціального забезпечення, проявляється в наступних елементах: 

- основними способами впливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

вважаються санкції адміністративної відповідальності 

- державні соціальні страхові фонди перед несуть відповідальність за невиконані 

зобов’язання перед громадянами згідно з адміністративним законодавством  



- основними способами впливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

вважаються санкції майнової відповідальності 

- основними способами впливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

вважаються санкції кримінальної відповідальності 

- відповідальність державних органів перед громадянами передбачена законами про окремі 

види соціального забезпечення 

- основними способами впливу на порушення соціально-забезпечувальних правовідносин 

соціальними страховими фондами вважаються санкції фінансової відповідальності  

- законодавством не передбачено способів забезпечення виконання зобов’язань соціальними 

страховими фондами перед застрахованими особами  

- для забезпечення виконання зобов’язань державних органів перед фізичними особами 

використовується оскарження їх дій до суду 

 

Правове становище суб’єктів правовідносин як  ознака методу права соціального 

забезпечення, проявляється в наступних елементах: 

-соціальні страхові фонди у соціально-забезпечувальних правовідносинах наділені владними 

повноваженнями щодо громадян 

-  у соціально-забезпечувальних правовідносинах правовий зв’язок між суб’єктами 

відображено як субординація 

- соціально-забезпечувальні правовідносини позначені координацією їх суб’єктів 

-громадяни є  односторонньо підпорядкованими уповноваженим державним органам у 

соціально-забезпечувальних правовідносинах 

- суб’єкти у соціально-забезпечувальних правовідносин є рівними 

- соціальні страхові фонди у соціально-забезпечувальних правовідносинах є зобов’язаними 

суб’єктами 

-діяльність уповноважених органів у соціально-забезпечувальних правовідносинах 

врегульована на основі категоричних приписів 

-уповноважені державні органи у соціально-забезпечувальних правовідносинах вправі на 

власний розсуд надавати чи не надавати певний вид соціального забезпечення 

 

Характер юридичних фактів, що виступають підставами для виникнення правовідносин 

соціального забезпечення як ознака методу права соціального забезпечення, проявляється в 

наступних елементах: 

-в основі правовідносин за правом соціального забезпечення лежать міжнародні соціальні 

стандарти 



- в основі правовідносин за правом соціального забезпечення лежить договірне закріплення 

права особи на  соціальне забезпечення  

- соціальні ризики, що настали є підставою для звернення особи до уповноважених органів 

про призначення виду соціального забезпечення 

-настання соціального ризику не зумовлює автоматичного настання соціально-

забезпечувальних правовідносин 

-волевиявлення особи реалізувати її право на соціальне забезпечення є обов’язковим для 

реалізації цього права 

- рішення компетентного органу про призначення виду соціального забезпечення є 

завершальною ланкою виникнення правовідносин 

-в основі правовідносин соціального забезпечення лежать угоди про соціальне забезпечення 

громадян 

- рішення компетентного органу про призначення виду соціального забезпечення є 

необов’язковим для виникнення правовідносин, оскільки вид забезпечення передбачено 

законом 

 

Характер встановлення прав і обов’язків суб’єктів як  ознака методу права соціального 

забезпечення, проявляється в наступних елементах: 

- умови соціального забезпечення визначаються міжнародними угодами і можуть бути 

змінені на договірному рівні 

-умови соціального забезпечення визначаються законами і не можуть бути змінені на 

договірному рівні 

- колективні угоди не можуть містити договірні норми про права і обов’язки суб’єктів 

соціально-забезпечувальних правовідносин 

-галузева колективна угода може містити договірні норми, спрямовані на поліпшення прав і 

обов’язків суб’єктів соціально-забезпечувальних правовідносин 

-види соціального забезпечення визначаються законами і не можуть бути змінені на 

договірному рівні 

-порядок соціального забезпечення громадян визначається управліннями праці і соціального 

захисту 

-у колективному договорі може бути передбачено підвищеного порівняно із законодавством 

розміру допомог сім’ям з дітьми 

-порядок соціального забезпечення визначається законами і може бути змінений на 

договірному рівні 

 

Принципами формування державних соціальних стандартів і нормативів в Україні є:  



-урахування вимог норм міжнародних договорів України у сфері соціального захисту та 

трудових відносин. 

- диференційованого за ознаками вікового критерію підходу до визначення нормативів  

-соціального діалогу 

-соціального партнерства  

- єдності та диференціації визначення соціальних нормативів 

- диференційованого за соціально-захисними ознаками підходу до визначення нормативів  

-диференційованого за соціально-демографічними ознаками підходу до визначення 

нормативів  

- соціального партнерства застрахованих осіб та страховиків при визначення соціальних 

нормативів 

 

Державні соціальні стандарти у сфері доходів населення встановлюються з метою  

-визначення права на отримання допомоги 

-визначення розмірів виплат за обов'язковим державним соціальним страхуванням  

-визначення права на надання соціальної допомоги 

-визначення розмірів виплат за недержавним соціальним страхуванням 

-визначення права на отримання державної соціальної допомоги  

-визначення розмірів державної соціальної допомоги 

-визначення розмірів державної соціальної послуги 

-визначення пріоритетності напрямів державної соціальної політики 

 

  



Розділ 2 «Правовідносини соціального забезпечення» 

1-ий рівень 

 

Видами правовідносин соціального забезпечення є:  

-двосторонні  

-соціально-забезпечувальні  

-активні  

-односторонні  

-соціально-захисні 

 

Видами правовідносин соціального забезпечення є:  

-соціально-захисні  

-пільгові  

-процедурні  

-соціально-податкові  

-абсолютно визначені 

 

Суспільні відносини, що врегульовані нормами права та стосуються матеріального 

забезпечення громадян чи надання їм соціальних послуг і пільг у разі настання соціальних 

ризиків за рахунок коштів соціальних фондів та бюджетів різних рівнів, – це:  

-процедурні відносини  

-соціально-забезпечувальні відносини  

-соціально-страхові відносини  

-правовідносини соціального страхування  

-соціально-захисні правовідносини 

 

Об’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин є:  

-Фонди соціального страхування  

-заробітна плата  

-пенсії  



-професійні захворювання  

-страхові ризики 

 

Об’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин є:  

-професійні виплати  

-загальне захворювання  

-юридично значиме рішення компетентного органу про встановлення відповідних 

юридичних фактів  

-соціальні допомоги  

-страховий стаж 

 

Об’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин є:  

-страхові внески  

-постійна непрацездатність  

-професійне захворювання  

-соціальні пільги  

-тимчасова непрацездатність  

 

Об’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин є:  

-соціальні допомоги  

-безробіття  

-трудовий стаж  

-вислуга років  

-малозабезпеченість 

 

Відповідно до законодавства можна виділити такі види пенсій:  

-особливі  

-спеціальні  

-побутові  

-трудові  



-соціальні 

 

Відповідно до законодавства можна виділити такі види пенсій:  

-первинні  

-попередні  

-страхові   

-цивільні  

-депозитні 

 

Основною особливістю пенсії за вислугу років є те, що вона призначається за умови:  

-обов'язкового досягнення пенсійного віку  

-втрати роботи з незалежних від працівника обставин  

-наявності визначеного законом страхового стажу  

-припинення особою виконання трудової діяльності, яка зумовила право на пенсію за 

вислугу років  

-виконання особою державних чи інших суспільно значимих функцій 

 

Щомісячні грошові виплати із Державного бюджету чи Пенсійного фонду, що 

призначаються пожиттєво, з метою компенсації заробітку, втраченого у зв’язку з 

припиненням роботи чи служби, особам, які мають встановлену законом тривалість вислуги 

років, це:  

-пенсія за вислугу років  

-страхова допомога  

-особлива пенсія  

-пенсія по інвалідності  

-соціальна пенсія 

 

Право на спеціальну пенсію за віком визначається:  

-Кодексом законів про працю України  

-Законом України «Про вищу юридичну освіту»  

-Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  



-Митним кодексом України  

-Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та інвалідам» 

 

Короткострокова грошова виплата, що надається з метою компенсації втраченого особою 

заробітку чи для її додаткової підтримки в разі настання соціального ризику за рахунок 

коштів соціальних страхових фондів чи бюджетів різних рівнів, – це:  

-державна допомога  

-страхова допомога  

-спеціальна пенсія  

-соціальна допомога  

-соціальна послуга 

 

Одноразові або періодичні грошові виплати короткострокового характеру, що здійснюються 

за рахунок коштів соціальних страхових фондів при настанні страхового випадку – це:  

-страхова пенсія  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника  

-страхова допомога  

-соціальна пенсія  

-допомога на поховання 

 

Залежно від джерела їх виплати соціальні допомоги поділяються на:  

-короткострокові  

-спеціальні  

-страхові  

-солідарні  

-фінансові 

 

Винятково страховими є:  

-допомоги інвалідам з дитинства  

-допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю  



-допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами  

-субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  

-допомоги дітям-інвалідам  

 

Винятково страховими є:  

-допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами  

-допомога у зв’язку з народженням дитини  

-субсидії на оплату житлово-комунальних послуг  

-допомоги дітям-інвалідам  

-допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві 

 

Передбачені законодавством можливості повного чи часткового звільнення особи від 

виконання обов’язку або надання додаткових прав при настанні соціального ризику за 

наявності у особи значних заслуг перед державою – це:  

-соціальна допомога  

-соціальна пенсія  

-соціальна пільга  

-соціальна послуга  

-професійна компенсація 

 

Діяльність державних органів чи уповноважених державою установ щодо надання 

громадянам соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-

правових послуг та матеріальної допомоги з метою їх соціальної адаптації та реабілітації – 

це:  

-соціальна реабілітація інвалідів  

-соціальне обслуговування  

-санаторно-курортне лікування  

-забезпечення протезно-ортопедичними виробами  

-інформаційні послуги безробітним 

 

Сукупність відповідних періодів, протягом яких особа самостійно або на її користь інші 

уповноважені суб’єкти сплачують страхові внески до спеціалізованих страхових фондів, це:  



-загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

-страховий стаж  

-загальний трудовий стаж  

-трудовий стаж  

-вислуга років 

 

Різновидами спеціального стажу, який дає право на призначення пільгового пенсійного 

забезпечення в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, є:  

-період трудової діяльності, яка здійснювалася в районах Крайньої Півночі та місцевостях, 

прирівняних до них  

-вислуга років  

-стаж роботи в органах прокуратури  

-стаж наукової роботи  

-страховий стаж 

 

Різновидами спеціального стажу, який дає право на призначення пільгового пенсійного 

забезпечення в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, є:  

-період трудової діяльності на територіях радіоактивного забруднення внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

-трудовий стаж  

-стаж служби в органах місцевого самоврядування  

-стаж військової служби, служби в органах внутрішніх справ, органах державної пожежної 

охорони  

-безперервний стаж 

 

Врегульовані нормами права соціального забезпечення відносини, які виникають в 

результаті встановлення юридичних фактів, що є необхідними для функціонування 

соціально-забезпечувальних правовідносин, - це:  

-допоміжні правовідносини  

-правовідносини соціального забезпечення  

-процедурні правовідносини  



-процесуальні правовідносини  

-відносини, що тісно пов’язані із соціально-забезпечувальними  

 

Суб’єктами процедурних правовідносин є:  

-уповноважені суб’єкти  

-уповноважені державою органи, на які покладається обов’язок встановлювати юридичні 

факти  

-зобов’язані суб’єкти  

-застраховані особи  

-страхувальники 

 

Суб’єктами процедурних правовідносин є:  

-судові виконавці  

-адвокати  

-фізичні особи, які звертаються до компетентного органу за встановленням відповідного 

юридично значимого факту  

-страхові компанії  

-фізичні особи, які бажають поновити трудову діяльність 

 

Об’єктом процедурних правовідносин є:  

-соціальні ризики  

-юридично значиме рішення компетентного органу про встановлення відповідних 

юридичних фактів  

-страховий стаж  

-пенсії за віком  

-заява фізичної особи про призначення певного виду соціального забезпечення 

 

За цільовим призначенням процедурні правовідносини соціального забезпечення можна 

класифікувати на групи:  

-процедурні правовідносини пенсійного забезпечення  

-процедурні правовідносини у сфері надання соціальних послуг  



-правовідносини, спрямовані на констатацію юридичного фактичного складу та призначення 

конкретного виду соціального забезпечення  

-правовідносини щодо підтвердження спеціальної трудової діяльності  

-правовідносини щодо підтвердження спеціальної правоздатності 

 

За цільовим призначенням процедурні правовідносини соціального забезпечення можна 

класифікувати на:  

-правовідносини, пов’язані із встановленням юридичних фактів  

-процедурні правовідносини соціального страхування  

-правовідносини між фізичними особами і державними органами з приводу надання певного 

виду державної допомоги  

-процедурні правовідносини щодо збору страхових внесків  

-процедурні правовідносини відновлення порушеного права на соціальне забезпечення 

 

Врегульовані нормами права суспільні відносини щодо збору страхових внесків та 

акумуляції коштів соціальними страховими фондами – це:  

-допоміжні правовідносини  

-соціально-страхові відносини  

-соціально-забезпечувальні правовідносини  

-процедурні правовідносини  

-соціально-зобов’язальні відносини 

 

Суб’єктами соціально-страхових відносин є:  

-фізичні особи, які не сплачували внески на певний вид соціального страхування  

-уповноважені державою органи, на які покладається обов’язок встановлювати юридичні 

факти  

-застраховані особи  

-фізична особа, що звертається до компетентного органу за встановленням відповідного 

юридично значимого факту  

-роботодавці, які не сплачують страхові внески на соціальне страхування 

 

Суб’єктами соціально-страхових відносин є:  



-страхувальники  

-суб’єкти, які мають право на соціальне забезпечення  

-суб’єкти, які надають соціальне забезпечення  

-загальні суб’єкти  

-спеціальні суб’єкти 

 

Залежно від функції, яку вони виконують у сфері соціального забезпечення, суб’єкти права 

соціального забезпечення поділяються на такі види:  

-загальні  

-суб’єкти, які забезпечують реалізацію особою належного їй права на соціальне забезпечення  

-страхові фонди  

-спеціальні  

-державні органи 

 

Залежно від функції, яку вони виконують у сфері соціального забезпечення, суб’єкти права 

соціального забезпечення поділяються на такі види:  

-ординарні  

-позабюджетні громадські організації 

-позаштатні  

-суб’єкти, які одержують соціальне забезпечення  

-громадські органи 

 

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

забезпечення, належать:  

-суб’єкти, які надають соціальне забезпечення  

-суб’єкти, які одержують соціальне забезпечення  

-зобов’язані  

-уповноважені  

-державні фонди 

 



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

забезпечення, належать:  

-суб’єкти, які сприяють в одержанні соціального забезпечення  

-суб’єкти, які звернулись в органи соціального забезпечення  

-фонди суспільного споживання  

-Міністерство фінансів України 

-громадські організації 

 

Залежно від організаційно-правової форми соціального забезпечення, в якій здійснюється 

забезпечення, суб’єктів, які одержують таке забезпечення, можна поділити на:  

-загальних  

-застрахованих  

-страхувальників  

-страховиків  

-спеціальних 

 

Залежно від організаційно-правової форми соціального забезпечення, в якій здійснюється 

забезпечення, суб’єктів, які одержують таке забезпечення, можна поділити на:  

-особливих  

-уповноважених  

-незастрахованих  

-другорядних 

-головних 

 

Суб’єкти, які одержують соціальне забезпечення, поділяються на:  

-загальних  

-уповноважених  

-кореспондуючих  

-зобов’язаних  

-додаткових 



 

Суб’єкти, які одержують соціальне забезпечення, поділяються на:  

-головних  

-першочергових  

-зобов’язаних  

-спеціальних  

-додаткових 

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-соціальні страхові фонди  

-спеціальні суб’єкти  

-суб’єкти, які сприяють в одержанні соціального забезпечення  

-загальні суб’єкти  

-страхувальники 

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-спеціалізовані державні підприємства та установи  

-платники страхових внесків  

-суб’єкти, які підтверджують наявність юридичного фактичного складу, що є підставою 

виникнення права на соціальне забезпечення  

-суб’єкти, які забезпечують реалізацію належного особі права на соціальне забезпечення  

-суб’єкти, які підтверджують наявність спеціального стажу роботи  

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-страхувальники  

-Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  

-Державний комітет промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду України  

-Державний комітет України у справах ветеранів  

-Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

 



Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-Фонд соціального захисту інвалідів  

-професійні спілки  

-станції переливання крові  

-Міністерство фінансів України  

-страхувальник 

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-лікувально-трудові профілакторії  

-Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг України  

-бази відпочинку  

-Пенсійний фонд України  

-Національний банк України 

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-будинки-інтернати для осіб похилого віку  

-лікарсько-консультативні комісії  

-комісії із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною  

-служби охорони праці підприємства, установи, організації  

-уповноважений банк  

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-виховно-трудові установи  

-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  

-комісії підприємств, установ, організацій із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням  

-члени сім’ї  

-Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву 

 



Суб’єктами, які сприяють в отриманні соціального забезпечення, є:  

-суб’єкти, які надають соціальне забезпечення  

-соціальні фонди  

-особи, які підтверджують юридичні факти, що є підставою виникнення права на соціальне 

забезпечення  

-соціальні страхові фонди  

-суб’єкти, які отримують соціальне забезпечення 

 

Суб’єктами, які сприяють в отриманні соціального забезпечення, є:  

-суб’єкти, які надають соціальне забезпечення  

-організації роботодавців  

-особи, які підтверджують наявність спеціального правового статусу  

-органи місцевого самоврядування  

-застраховані особи 

 

Суб’єктами, які сприяють в отриманні соціального забезпечення, є:  

-територіальні центри соціального обслуговування  

-страхувальники  

-недержавні пенсійні фонди  

-комісії із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною  

-органи державної служби зайнятості 

 

Суб’єктами, які сприяють в отриманні соціального забезпечення, є:  

-служба охорони праці підприємства  

-застраховані особи  

-накопичувальні пенсійні фонди  

-медико-соціальні експертні комісії  

-управління праці та соціального захисту населення 

 

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



-пенсіонери, що отримують пенсію за віком на загальних підставах  

-реабілітовані репресовані особи  

-інваліди війни  

-діти війни  

-жертви нацистських переслідувань 

 

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

-ветерани військової служби  

-безробітні  

-особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

-учасники бойових дій  

-ветерани праці  

 

Правовий статус спеціальних суб’єктів, які одержують соціальне забезпечення, визначається:  

-Законом України «Про пенсійне забезпечення»  

-Законом України «Про соціальну допомогу»  

-Законом України «Про соціальні послуги»  

-Законом України «Про жертви нацистських переслідувань»  

-Законом України «Про інвалідів» 

 

Правовий статус спеціальних суб’єктів, які одержують соціальне забезпечення, визначається:  

-Законом України «Про пенсійне забезпечення»  

-Законом України «Про соціальну допомогу»  

-Законом України «Про соціальні послуги»  

-Законом України «Про соціальний захист дітей війни»  

-Законом України «Про інвалідів» 

 

Правовий статус спеціальних суб’єктів, які одержують соціальне забезпечення, визначається:  

-Законом України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні»  



-Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»  

-Законом України «Про інвалідів»  

-Законом України «Про грошову допомогу малозабезпеченим сім’ям » 

 

Спеціальними суб’єктами, які отримують соціальне забезпечення, є:  

-малозабезпечені сім’ї  

-біженці  

-особи, які втратили годувальника внаслідок загального захворювання  

-діти-інваліди  

-сім’я 

 

Спеціальними суб’єктами, які отримують соціальне забезпечення, є:  

-безробітні  

-інваліди з дитинства  

-жертви нацистських переслідувань  

-члени сім’ї застрахованої особи  

-одинока мати 

 

Спеціальними суб’єктами, які отримують соціальне забезпечення, є:  

-неповністю безробітні  

-ветерани війни  

-малозабезпечені особи  

-пенсіонери, які отримують пенсію за віком на загальних підставах  

-сім’я 

 

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

-Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву  

-територіальний центр соціального обслуговування  



-Фонд соціального захисту інвалідів  

-Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  

-комісії із встановлення допомог за особливі заслуги перед Україною 

 

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

-департамент соціального захисту населення населення обласної державної адміністрації  

-Державна комісія регулювання ринків фінансових послуг в Україні  

-Національний банк України  

-медико-соціальна експертна комісія  

-Міністерство охорони навколишнього середовища України 

 

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

-Міністерство фінансів України  

-департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації  

-обласні державні центри  

-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  

-заклади охорони здоров’я 

 

Бюджетна установа, що утворюється для здійснення соціального обслуговування та надання 

соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і 

потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, 

тимчасового або денного перебування - це:  

-протезно-ортопедичне підприємство  

-територіальний центр соціального обслуговування  

-будинок-інтернат для осіб похилого віку та інвалідів  

-Фонд соціального захисту інвалідів  

-пансіонат для ветеранів війни та праці 

 

Медико-соціальні експертні комісії перебувають у віданні:  

-Міністерства соціальної політики України  



-Міністерства охорони здоров’я України  

-Фонду соціального захисту інвалідів  

-Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  

-Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання України 

 

Територіальні центри соціального обслуговування створюються за рішенням:  

-управління праці та соціального захисту населення  

-Міністерства соціальної політики України  

-місцевого органу виконавчої влади  

-Фонду соціального захисту інвалідів  

-Пенсійного фонду України 

 

Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 1317 від 3 грудня 2009 року міські та районні медико-

соціальні експертні комісії утворюються з розрахунку одна комісія на (____) тис. чоловік 

віком 18 років і старше 

 

Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів є:  

-некомерційний характер їхньої діяльності  

-добровільний характер утворення  

-підпорядкованість Пенсійному фонду  

-нецільовий характер діяльності  

-перебування у складі Міністерства доходів і зборів України 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» ветеранами праці визнаються громадяни, 

які працювали на підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних 

осіб, мають стаж роботи (____) років – для чоловіків.  

 

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про соціальний захист дітей війни» дитина війни – 

особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої 

світової війни було менше (___) років. 



Відповідно до ст. 10 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» учасниками ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС вважаються громадяни, які безпосередньо брали участь у будь-яких 

роботах, пов'язаних з усуненням самої аварії, її наслідків у зоні відчуження у 1986-1987 

роках незалежно від кількості робочих днів, а у 1988-1990 роках – не менше (____) 

календарних днів, у тому числі проведенні евакуації людей і майна з цієї зони, а також 

тимчасово направлені або відряджені у зазначені строки для виконання робіт у зоні 

відчуження, включаючи військовослужбовців, працівники державних, громадських, інших 

підприємств, установ і організацій незалежно від їх відомчої підпорядкованості. 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 4 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» ветеранами війни є:  

-особи, які брали участь у виконанні бойових завдань по захисту Батьківщини у складі 

військових підрозділів, з'єднань, об'єднань всіх видів і родів військ Збройних Сил діючої 

армії (флоту), у партизанських загонах і підпіллі та інших формуваннях як у воєнний, так і у 

мирний час;  

-особи, які бездоганно прослужили на військовій службі 25 і більше років у календарному 

або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга 

у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства 

України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;  

-особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав;  

-особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої 

світової війни було менше 18 років;  

-військові пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран Збройних Сил СРСР" за 

законодавством колишнього Союзу РСР 

 

2-ий рівень 

 

Видами правовідносин соціального забезпечення є:  

-соціально-страхові  

-цивідьно-страхові 

-двосторонні  

-соціально-забезпечувальні  

-активні  

-односторонні  

-соціально-захисні 



-процедурні 

 

Об’єктами соціально-забезпечувальних правовідносин є:  

-соціальні ризики  

-інвалідність  

-соціальні допомоги  

-нещасні випадки на виробництві  

-соціальні пільги  

-страхові ризики 

-фонди соціального страхування 

-пенсії 

 

Право на спеціальну пенсію за віком визначається:  

-Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»  

-Законом України «Про судову експертизу»  

-Законом України «Про державну службу»  

-Законом України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»  

-Законом України «Про пенсійне забезпечення» 

-Законом України «Про науково і науково-технічну діяльність» 

-Законом України «Про спеціальні пенсії окремим категоріям осіб в Україні»  

 

Винятково не страховими (державними) є:  

-допомоги малозабезпеченим сім’ям  

-допомоги потерпілим внаслідок аварії  

-допомоги інвалідам з дитинства  

-допомоги у зв’язку з частковим безробіттям  

-допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві  

-допомоги на поховання 

-допомоги особам, які не мають права на пенсію  



-допомога у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю 

 

Винятково страховими допомогами є: 

-допомога по тимчасовій непрацездатності   

-допомога при народженні дитини  

-допомога по безробіттю  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю  

-допомога по вагітності та пологам  

-допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  

-допомога по частковому безробіттю  

-допомоги у зв’язку із настанням ризику малозабезпеченності  

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення, є:  

-обласні державні адміністрації  

-державні органи спеціальної компетенції 

-протезно-ортопедичне підприємство  

-санаторій  

-Державна комісія цінних паперів та фондового ринку України  

-територіальні центри соціального обслуговування  

-органи санітарного благополуччя населення  

-державний чи комунальний заклад охорони навколишнього середовища 

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення є:   

-організації роботодавців  

-державні органи спеціальної компетенції  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України  

-Пенсійний фонд України  

-малозабезпечені особи  

-Кабінет Міністрів України  



-юридичні особи  

-недержавні пенсійні фонди 

 

Суб’єктами, які надають соціальне забезпечення є  

-органи державної служби зайнятості 

-протезно-ортопедичні підприємства 

-державні санаторії-профілакторії 

-органи нагляду за законодавством про працю 

-управління охорони здоров’я 

-органи МСЕК 

-комісії із загальнообов’язкового державного соціального страхування 

-Національна служба із посередництва та примирення 

 

Відповідно до Указу Президента України «Про Положення про Міністерство соціальної 

політики України» від 06.04.2011 року Міністерство соціальної політики України:  

-розраховує щомісяця фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також 

окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення  

-організовує роботу щодо призначення та виплати передбаченої законодавством України 

державної соціальної допомоги громадянам та сім'ям (сім'ям з дітьми, малозабезпеченим 

сім'ям тощо)  

-здійснює контроль за сплатою страхувальниками єдиного внеску на соціальне страхування  

-здійснює контроль за додержання підприємствами, установами, організаціями усіх форм 

власності і господарювання нормативів робочих місць для забезпечення працевлаштування 

інвалідів  

-забезпечує акумуляцію коштів для виплати державної допомоги малозабезпеченим 

громадянам, у разі втрати роботи, працездатності, досягнення пенсійного віку тощо  

-здійснює функції розпорядника коштів Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації 

наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення  

-проводить координацій1но-аналітичну роботу щодо подолання бідності та здійснює 

моніторинг показників бідності  

-організовує санаторно-курортне лікування інвалідів, дітей-інвалідів, ветеранів війни, осіб, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  

 



Медико-соціальні експертні комісії визначають:  

-причину та тривалість тимчасової непрацездатності  

-причину, час настання, інвалідності  

-групу інвалідності  

-правоздатність особи  

-порядок розслідування нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання  

-ступінь втрати професійної працездатності працівників, які одержали ушкодження здоров’я, 

пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків  

-розмір пенсії по інвалідності  

-тривалість страхового стажу особи, що дає право на пенсію по інвалідності в солідарній 

системі 

 

До загальних суб’єктів, яким надається соціальне забезпечення належать  

-інваліди з дитинства  

-діти війни  

-малозабезпечені  

-жертви нацистських переслідувань  

-тимчасово непрацездатні особи  

-інваліди війни  

-безробітні  

-особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 

Правовий статус спеціальних суб’єктів, які одержують соціальне забезпечення, визначається: 

-Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття»  

-Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’яжу з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням» 

-Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності» 

-Законом України «Про особливості пенсійного забезпечення в Україні» 

-Законом України «Про соціальний захист дітей війни» 



-Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» 

-Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

-Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

 

Спеціальними суб’єктами, які одержують соціальне забезпечення є: 

-особи, які одержують допомоги у зв’язку із нещасним випадком на виробництві 

-тимчасово непрацездатні особи 

-діти війни 

-працівники апарату Верховної Ради України 

-особи, які одержують допомоги у зв’язку із народженням дитини 

-малозабезпечені особи 

-особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-інваліди війни 

 

Відповідно до указу Президента України «Про Положення про Пенсійний фонд України» від 

06.04.2011 року Пенсійний фонд України:  

-контролює роботу щодо забезпечення сплати роботодавцями страхових внесків на 

недержавне пенсійне страхування та ведення обліку таких надходжень  

-організовує, координує та контролює роботу органів Пенсійного фонду щодо забезпечення 

повного та своєчасного фінансування витрат на виплату довічних пенсій та інших соціальних 

виплат, що здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України  

-організовує, координує та контролює роботу головних управлінь Пенсійного фонду щодо 

забезпечення додержання підприємствами,установами, організаціями та громадянами актів 

законодавства про пенсійне забезпечення  

-вживає відповідно до законодавства та міжнародних договорів України заходів щодо 

переказування пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон  

-подає в установленому законодавством порядку Міністерству пропозиції щодо зміни 

розміру єдиного внеску та щодо розподілу коштів від його сплати, що спрямовуються на 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  

-організовує, координує та контролює роботу органів Пенсійного фонду щодо забезпечення 

повного та своєчасного фінансування витрат на виплату допомоги особам, які не мають 

права на пенсію  



-здійснює контроль за виконанням підприємствами нормативу робочих місць для 

працевлаштування інвалідів та сплатою ними адміністративно-господарських санкцій і пені  

-своєчасно та в повному обсязі відшкодовує шкоду, заподіяну працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров’я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які 

перебували на його утриманні пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання 

 

До соціальних страхових фондів належать:  

-Пенсійний фонд України  

-Фонд соціального страхування України  

-Фонд соціального забезпечення України  

-Фонд пенсійного страхування України  

-Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  

-Фонд пенсійного забезпечення України  

-Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  

-Фонд загальнообов’язкового недержавного соціального страхування  

 

До повноважень Пенсійного фонду належить:  

-призначення і виплата пенсій за особливі заслуги перед Україною  

-призначення і виплата допомоги по інвалідності  

-призначення і виплата допомоги на поховання пенсіонера  

-призначення і виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної 

працездатності або смерті потерпілого  

-призначення і виплата пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання  

-призначення і виплата матеріальної допомоги у період професійної підготовки, 

перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного  

-призначення і виплата довічного грошового утримання суддям у відставці  

-призначення і виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності працюючим пенсіонепам 

 

До обов’язків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття належить:  

-призначення і виплата допомоги в разі тимчасової непрацездатності  



-контроль за правильністю витрат за страхуванням на випадок безробіття  

-призначення і виплата одноразової матеріальної допомоги безробітному та непрацездатним 

особам, які перебувають на його утриманні  

-організація робочих місць для інвалідів самостійно або разом з органами виконавчої влади 

та органами місцевого самоврядування чи з іншими заінтересованими суб’єктами 

підприємницької діяльності  

-призначення і здійснення одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації 

безробітним підприємницької діяльності  

-оплата путівок на санаторно-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей  

-контроль за правильністю призначення роботодавцем та виплатою допомоги застрахованим 

особам по частковому безробіттю  

-контроль за дотримання законодавства про працю на тимчасових роботах, на яких зайняті 

безробітні 

 

До обов’язків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття належить:  

-призначення і виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  

-виплачувати забезпечення передбачені Законом  

-призначення і виплата допомоги особам, які не мають права на пенсію  

-надання підприємствам на безповоротній основі фінансової допомоги для розв’язання 

особливо гострих проблем з охорони праці  

-призначення і виплата допомоги на поховання безробітних пенсіонерів  

-вживати заходів до раціонального використання коштів і забезпечення фінансової 

стабільності Фонду  

-надавати соціальні послуги передбачені Законом  

-встановлювати розмір внеску на соціальне страхування на випадок безробіття 

 

До обовязків Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності належить:  

-фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності в разі необхідності догляду за 

хворим членом сім’ї  

-фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі догляду за дитиною віком до 

шести років  

-фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності у разі санаторно-курортного 

лікування  



-призначення і виплата допомоги при народженні дитини безробітної матері 

-фінансування допомоги по вагітності та пологах жінкам, які навчаються у вищих 

навчальних закладах за денною формою навчання  

-фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок професійного 

захворювання  

-фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок загального захворювання  

-фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з нещасним випадком на 

виробництві 

 

До повноважень Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

належить:  

-здійснення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності 

застрахованим особам  

-фінансування одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності або 

смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві  

-призначення і виплата страхових витрат на медичну і соціальну допомогу  

-одержувати від підприємств, установ, організацій відомості щодо використання страхових 

коштів  

-фінансування професійної підготовки або перепідготовки, підвищення кваліфікації та 

профорієнтації  

-накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи передбачені Законом та іншими 

актами законодавства  

-призначення і виплата допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  

-призначення і виплата допомоги у зв’язку з нещасним випадком на виробництві 

 

До обов’язків Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України належить:  

-призначення і виплата щомісячної грошової суми в разі часткової втрати працездатності, що 

компенсує відповідну частину втраченого заробітку  

-призначення і виплата допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності  

-призначення і виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання 

або травми, не пов’язаної з нещасним випадком з виробництвом  

-призначення і виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в разі санаторно-

курортного лікування  



-призначення і виплата допомоги по частковому безробіттю  

-призначення і виплата пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання  

-призначення і виплата допомоги у зв’язку із частковою непрацездатністю  

-призначення і виплата допомоги дитині, яка народилась інвалідом внаслідок травмування чи 

професійного захворювання її матері підчас вагітності 

 

До обов’язків Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійних захворювань України належить:   

-організовувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у власних 

спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах  

-призначення і виплата пенсії в зв’язку з втратою годувальника внаслідок загального 

захворювання або травми, не пов’язаної з виробництвом  

-призначення і виплата пенсії за вислугу років  

-призначення і виплата одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної 

працездатності потерпілого від нещасного випадку на виробництві  

-призначення і виплата страхової виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок 

травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності  

-надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць для 

працевлаштування безробітних  

-контроль за виконанням підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами, 

які використовують найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування 

інвалідів  

-працевлаштування інвалідів внаслідок професійного захворювання чи виробничої травми 

 

За видами соціального забезпечення соціально-забезпечувальні правовідносини поділяються 

на:  

-соціально-страхові;  

-процедурні;  

-соціально-захисні;  

-пенсійні;  

-спеціальні;  

-допомогові  

-соціального обслуговування  



-аліментарності 

 

Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 1317 від 3 грудня 2009 року міські, міжрайонні, районні 

комісії визначають:  

-потребу інвалідів у забезпеченні їх технічними та іншими засобами реабілітації на підставі 

медичних показань і протипоказань, а також із врахуванням соціальних критеріїв;  

-потребу інвалідів у поліпшенні житлових умов відповідно до медичних показань;  

-медичні показання на право одержання інвалідами спеціального мототранспорту і 

протипоказання до керування ним;  

-професію, зайняття якою дозволить підвищити ефективність реабілітаційних заходів;  

-потребу інвалідів, потерпілих від нещасного випадку на виробництві, із стійкою втратою 

працездатності у медичній та соціальній допомозі в тому числі у додатковому харчуванні, 

ліках, спеціальному медичному, постійному сторонньому нагляді, догляді або допомозі, 

побутовому обслуговуванні, протезуванні, санаторно-курортному лікуванні, придбанні 

спеціальних засобів пересування;  

-тривалість виплати і розмір пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві  

-тривалість і розмір виплати державної соціальної допомоги по інвалідності  

-медичні показання на право одержання інвалідами спеціального автотранспорту і 

протипоказання до керування ним 

 

До соціальних страхових фондів належать:  

-Фонд соціального захисту інвалідів;  

-Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття 

України;  

-Фонд державного майна України;  

-Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву;  

-Фонд загальнообов’язкового державного пенсійного страхування;  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України;  

-Пенсійний фонд України;  

-Фонд соціального захисту 

 



Відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

до ветеранів війни належать:  

-учасники бойових дій;  

-учасники війни;  

-ветерани праці;  

-учасники Вітчизняної війни;  

-ветерани військової служби;  

-інваліди війни;  

-діти інваліди;  

-військовослужбовці Радянської Армії 

 

Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 1317 від 3 грудня 2009 року міські, міжрайонні, районні 

комісії вивчають:  

-динаміку інвалідності за групами, причинами, окремими захворюваннями, територіальними 

ознаками у розрізі окремих підприємств;  

-разом з лікувально-профілактичними закладами охорони здоров’я результати 

диспансеризації осіб, які часто та тривалий час хворіють, та інвалідів;  

-види забезпечення, які надаються інвалідам Пенсійним та іншими фондами 

загальнообов’язкового державного соціального страхування та ефективність їх застосування;  

-потенційні місця працевлаштування інвалідів;  

-потреби інвалідів у забезпеченні їх роботою;  

-об’єктивність ведення обліку інвалідів  

-результати продовження строку тимчасової непрацездатності на період відновного 

лікування  

-медичні показання тимчасової непрацездатності та інвалідності 

 

Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів є:  

-спеціалізований характер їхньої діяльності  

-підпорядкованість Міністерству соціальної політики України  

-самоврядність соціальних страхових фондів  

-державна гарантованість права на соціальне забезпечення  



-законодавче визначення умов і порядку здійснення соціального страхування  

-позабюджетність  

-цільовий характер  

-підпорядкованість безпосередньо Кабінету Міністрів України 

 

Особливостями правового статусу соціальних страхових фондів є:  

-зарахування їхніх коштів до складу Державного бюджету України  

-індивідуальна відповідальність учасників за власне соціальне забезпечення  

-диференціація розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру 

заробітної плати  

-позабюджетність  

-обов’язковість страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору  

-самоврядність страхових фондів  

-вони не є юридичними особами  

-некомерційний характер їх діяльності 

 

Відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України № 1317 від 3 грудня 2009 року медико-соціальні комісії 

складаються з представників:  

-об’єднань роботодавців;  

-Фонду соціального захисту ветеранів;  

-Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань;  

-Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витрат зумовлених 

похованням;  

-державної служби з надзвичайних ситуацій;  

-міністерства охорони здоров’я  

-міністерства соціальної політики  

-Держгірпомнагляду 

 

  



Розділ 3 «Соціальні ризики» 

1-ий рівень 

Соціально значима обставина об’єктивного характеру, з настанням якої громадяни (члени 

їхніх сімей) не здатні самостійно себе утримувати, а тому потребують додаткового 

матеріального захисту з боку держави, це -  

-соціальний ризик  

-складна життєва ситуація  

-страховий випадок  

-соціальний захист  

-види соціального забезпечення  

 

Які ознаки характеризують соціальні ризики:  

-спосіб витрачання грошових засобів на соціальне забезпечення  

-їх настання не залежить від волі особи  

-коло суб’єктів  

-наявність чи відсутність страхового стажу  

-закріплення їх у законодавстві саме як обставин, внаслідок настання яких особа може 

потребувати допомоги держави чи суспільства не є обов’язковим  

 

Які ознаки характеризують соціальні ризики:  

-потребують закріплення їх у законодавстві саме як обставини, внаслідок настання якої особа 

може потребувати допомоги держави чи суспільства  

-організаційно-правові форми соціального забезпечення  

-їх настання залежить від волі особи  

-здійснення їх відповідно до принципу солідарності  

-специфіка окремих видів соціального забезпечення  

 

Які ознаки характеризують соціальні ризики:  

-їх настання, як правило, не є наслідком волевиявлення людини  

-суб’єктивний характер цих явищ  

-асигнування за рахунок бюджетів різних рівнів  



-їх настання залежить від волі особи та повинно бути наслідком дій останньої  

-не стабільність цих обставин 

 

З огляду на організаційно-правову форму соціального забезпечення соціальні ризики можна 

класифікувати на:  

-соціально-значимі  

-небюджетні  

-потенційні  

-нестрахові  

-цивільно – правового характеру 

 

З огляду на організаційно-правову форму соціального забезпечення соціальні ризики можна 

класифікувати на:  

-страхові  

-приховані  

-чітко виражені  

-господарські  

-обовязкові 

 

За змістом соціальні ризики поділяються на:  

-обмеження життєдіяльності  

-малозабезпеченість  

-територіальне безробіття  

-страхові  

-відсутність забезпечення культурних потреб 

 

За змістом соціальні ризики поділяються на:  

-неповне безробіття  

-безробіття  

-обмежена дієздатність годувальника  



-повну працездатність  

-професійні ризики 

 

За змістом соціальні ризики поділяються на:  

-потенційно можливі  

-виробниче безробіття  

-бюджетні  

-втрата годувальника  

-потенційні  

 

За природою юридичні факти, наслідком яких може бути непрацездатність, поділяються на:  

-спеціально соціальні  

-загальносоціальні  

-природничі  

-територіальні  

-потенційні 

 

За природою юридичні факти, наслідком яких може бути непрацездатність, поділяються на:  

-професійні  

-урядові  

-малозабезпеченість  

-субєктивні  

-хаарктерні 

 

Заповніть прогалину „_____ - це соціально-фізіологічний стан людини, що зумовлений 

втратою чи зменшенням природних функцій організму або ж зниженням професійної 

кваліфікації та неможливістю здійснення трудової діяльності у відповідності до суспільно 

значимих вимог”:  

-обмеження життєдіяльності  

-старість  



-інвалідність  

-непрацездатність  

-загальне захворювання 

 

За тривалістю у часі непрацездатність можна поділити на:  

-реальну  

-постійну  

-нестійку  

-часткову  

-об’єктивно – юридичну 

 

За тривалістю у часі непрацездатність поділяється на:  

-потенційну  

-стійку  

-короткостійкову  

-довгострокову  

-неповноліття  

 

За тривалістю у часі непрацездатність поділяється на:  

-до 16 років  

-після досягнення віку  

-тимчасову  

-з 18 років  

-з дитинства  

 

Юридичний факт, що лежить в основі постійної непрацездатності це ____:  

-дієздатність  

-недієздатність  

-пенсійний вік  



-нещасний випадок на виробництві  

-професійне захворювання 

 

Види пенсійного віку згідно з правом соціального забезпечення:  

-за вислугу років  

-спеціальний  

-тимчасовий  

-постійний  

-старіння  

-страховий 

 

Види пенсійного віку згідно з правом соціального забезпечення:  

-за висновком МСЕК  

-потенційний  

-незворотній  

-послідовний  

-загальний  

 

Юридичними фактами, що визначають настання стійкої втрати працездатності особи є:  

-досягнення пенсійного віку  

-виникнення права на пенсію  

-встановлення групи інвалідності та ступеня втрати професійної працездатності  

-визначення причини інвалідності  

-обмеження життєдіяльності  

 

Соціальна недостатність внаслідок обмеження життєдіяльності людини, яка викликана 

порушенням здоров'я зі стійким розладом функцій організму, що призводить до необхідності 

соціального захисту і допомоги, це ____:  

-інвалідність  

-тимчасова непрацездатність  



-часткова непрацездатність  

-неповноліття  

-обмеження життєдіяльності  

 

У залежності від ступеня втрати здоров’я законодавством передбачено встановлення:  

-однієї групи інвалідності з врахуванням клініко-функціональних факторів для кожної особи  

-однієї групи інвалідності з врахуванням соціально-педагогічних факторів для кожної особи  

-однієї групи інвалідності з врахуванням соціально-побутових факторів для кожної особи  

-однієї групи інвалідності з врахуванням компенсаторно-адаптаційних можливостей 

організму  

- трьох груп інвалідності 

 

Підставою для встановлення І групи інвалідності є:  

-стійкі, значно вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені 

захворюванням, травмою або уродженим дефектом, що призводять до значного обмеження 

життєдіяльності людини, неспроможності до самообслуговування і викликають потребу в 

постійному, сторонньому нагляді, догляді чи допомозі  

-стійкі, вираженої важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, 

травмою або уродженим дефектом, що призводять до значного обмеження життєдіяльності 

людини, при збереженій здатності до самообслуговування, та не викликають потреби в 

постійному сторонньому нагляді, догляді чи допомозі  

-часткова втрата можливостей до повноцінної трудової діяльності  

-стійкі, помірної важкості функціональні порушення в організмі, зумовлені захворюванням, 

наслідками травм або уродженими дефектами, що призвели до помірно вираженого 

обмеження життєдіяльності, в тому числі працездатності, які потребують соціальної 

допомоги і соціального захисту  

-страховий випадок  

 

Зазначте випадки, коли інвалідність встановлюється без зазначення терміну переогляду:  

-чоловікам старше 60 років і жінкам старше 55 років  

-інвалідам, у яких строк переогляду настає у чоловіків після досягнення 55 років, жінок - 50 

років  

-при психіатричних захворюваннях  



-при значно виражених змінах організму та функцій його органів і систем  

-неможливості відновлення соціальної орієнтації  

 

Зазначте випадки, коли інвалідність встановлюється без зазначення терміну переогляду:  

-при стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем 

організму, неможливості відновлення соціальної адаптації  

-при психіатричних дефектах і прирівняних до них станах  

-безробітним пенсіонерам  

-при значно виражених змінах організму та функцій його органів і систем  

-неможливості відновлення соціальної орієнтації 

 

Зазначте випадки, коли інвалідність встановлюється без зазначення терміну переогляду:  

-обмежено дієздатним особам  

-при психіатричних захворюваннях  

-при неефективності реабілітаційних заходів  

-інвалідам з числа військовослужбовців строкової служби  

-інвалідам, у яких строк переогляду настає у чоловіків після досягнення 55 років, жінок - 50 

років 

 

Зазначте випадки, коли інвалідність встановлюється без зазначення терміну переогляду:  

-особам після 45 років  

-при анатомічних дефектах і прирівняних до них станах  

-за наявного страхового стажу 10 і більше років  

-у випадку виходу особи на пенсію  

-інвалідам після третього переогляду у МСЕК 

 

Вкажіть причини інвалідності:  

-втрата дієздатності  

-зловживання алкоголю  

-соціальне захворювання  



-травма, не пов’язана з виробництвом  

-зловживання психотропними речовинами, внаслідок чого особу визнано недієздатною 

 

Залежно від причин настання розрізняють такі види інвалідності:  

-внаслідок втрати здатності до адаптації  

-внаслідок трудового каліцтва  

-внаслідок втрати годувальника  

-внаслідок втрати здатності до навчання  

-внаслідок рішення суду 

 

Інвалідність вважається такою, що настала внаслідок трудового каліцтва, якщо...:  

-нещасний випадок, який зумовив втрату працездатності, стався за обставин та умов, які 

безпосередньо пов’язані з виконанням особою трудової діяльності  

-травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних тілесних ушкоджень іншою особою  

-травми, отримані внаслідок обмороження  

-захворювання, яке її зумовило, визнається професійним  

-травми отримані внаслідок виконання незаконних розпоряджень роботодавця  

 

Неспроможність особи здійснювати трудову діяльність внаслідок короткотривалих обставин 

об’єктивного характеру це :  

-часткова непрацездатність  

-тимчасова непрацездатність  

-повна непрацездатність  

-трудове каліцтво  

-безробіття  

 

Обставини, що зумовлюють тимчасову фізичну нездатність особи здійснювати трудову 

діяльність :  

-ступінь втрати працездатності  

-вагітність та пологи  



-не досягнення особи 21-річного віку  

-інвалідність  

-догляд за дитиною 

 

Основним документом, що засвідчує тимчасову непрацездатність особи є:  

-листок непрацездатності  

-довідка санітарно-куротного закладу  

-довідка з МСЕК  

-довідка стаціонару протезно – ортопедичного підприємства Міністерства праці та соціальної 

політики України  

-скерування на обстеження, видане фельдшером 

 

Лікуючий лікар в амбулаторно-поліклінічних закладах може видавати листок 

непрацездатності особисто терміном:  

-до 17 календарних днів  

-до 12 календарних днів  

-до 15 календарних днів  

-до 25 календарних днів  

- до 5 календарних днів 

 

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами видається за місцем 

спостереження за вагітною жінкою з 30 тижнів вагітності воднораз на:  

-126 календарних днів  

-70 календарних днів  

-185 календарних днів  

-56 календарних днів  

-140 календарних днів  

 

Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору визнаються:  

-розірвання строкового договору з ініціативи працівника  



-за власним бажанням;  

-виконання роботодавцем умов колективного чи трудового договору  

-у зв’язку із призовом або вступом на військову службу  

-у зв`язку з нез’явленням на роботу протягом більш як 12 місяців підряд внаслідок 

тимчасової непрацездатності 

 

Реєстрація та облік громадян, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, 

здійснюється:  

-державною службою зайнятості за місцем праці  

-територіальними органами Пенсійного фонду за місцем проживання  

-державною службою зайнятості за місцем проживання  

-територіальними органами управлінь охорони праці  

-відділами соціального страхування за місцем постійного проживання особи 

 

Вимушене тимчасове скорочення нормальної або встановленої законодавством України 

тривалості робочого часу, перерва в одержанні заробітку або скорочення його розміру через 

тимчасове припинення виробництва без припинення трудових відносин з причин 

економічного, технологічного, структурного характеру це____:  

-часткове безробіття  

-територіальне безробіття  

-сезонне безробіття  

-галузеве безробіття  

-безробіття  

 

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності" непрацездатними членами сім`ї померлого годувальника, що мають право на 

страхові виплати у разі його смерті, вважаються:  

-діти, які не досягли 16 років (сюди також відноситься дитина померлого, яка народилась 

протягом не більше 10-місячного строку після його смерті)  

-діти з 15 до 23 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного чи 

розумового розвитку самі не спроможні заробляти  



-діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання 

– до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 21 року  

-чоловік або дружина померлого годувальника  

-працюючі батьки пенсіонери 

 

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності" непрацездатними членами сім`ї померлого годувальника, що мають право на 

страхові виплати у разі його смерті, вважаються:  

-інваліди – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності  

-один з подружжя або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та 

доглядає дітей, братів, сестер або онуків померлого, які не досягли 14-річного віку  

-чоловік або дружина померлого годувальника, якщо він (вона) не працює  

-жінки, які досягли 50 років; і чоловіки, які досягли 55 років, якщо вони не працюють  

-тітка чи дядько померлого годувальника, які визнані інвалідами 

 

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату 

працездатності" непрацездатними членами сім`ї померлого годувальника, що мають право на 

страхові виплати у разі його смерті, вважаються:  

-діти, які навчаються у вищих навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації  

-один з подружжя або один з батьків померлого чи інший член сім’ї, якщо він не працює та 

доглядає дітей, братів, сестер або онуків померлого, які не досягли 14-річного віку  

-діти, які є учнями, студентами (курсантами, слухачами, стажистами) денної форми навчання 

– до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 18 років  

-неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний 

виплачувати аліменти  

-жінки, які досягли 50 років; і чоловіки, які досягли 55 років, якщо вони не працюють 

 

Члени сім’ї померлого годувальника для призначення пенсії по втраті годувальника 

вважаються такими, що були на його утриманні, якщо__:  

-одержували від нього допомогу, яка була для них додатковим джерелом засобів до 

існування  

-одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів 

до існування  



-втратили право на одержання від нього такого утримання не пізніше 10 місяців з дня смерті 

годувальника  

-проживали спільно з померлим годувальником  

-не працювали на день смерті годувальника 

 

Неспроможність особи чи сім`ї з огляду на об’єктивні чинники забезпечити 

середньомісячний сукупний дохід на рівні прожиткового мінімуму в державі це_:  

-інвалідність  

-обмежена життєдіяльність  

-малозабезпеченість  

-безробіття  

-стійка непрацездатність 

 

Середньомісячним сукупним доходом сім’ї для призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям вважається:  

-обчислений у середньому за шість місяців дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень 

протягом 12 місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної 

допомоги  

-обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень 

протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної 

соціальної допомоги  

-обчислений у середньому за місяць дохід одного члена сім’ї з усіх джерел надходжень 

протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної 

соціальної допомоги  

-обчислений максимальний за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень 

протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням страхового 

соціального забезпечення  

-обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з одного вибраного на їх розсуд 

джерела надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за 

призначенням державної соціальної допомоги 

 

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення 

допомоги малозабезпеченим сім’ям визначається:  

-Бюджетним кодексом України  

-у Законі України «Про прожитковий мінімум»  



-законом про Державний бюджет на відповідний рік  

-органами місцевого самоврядування залежно від коштів передбачених на це місцевими 

бюджетами  

-у Законі України “Про зайнятість населення” 

 

З огляду на організаційно – правову форму соціального забезпечення, малозабезпеченість є 

___:  

-нестраховим соціальним ризиком  

-страховим соціальним ризиком  

-загальносоціальним соціальним ризиком  

-спеціальним соціальним ризиком  

-потенційним соціальним ризиком 

 

Нещасний випадок вважається таким, що стався на виробництві, коли він настав під час:  

-перебування на робочому місці протягом робочого часу  

-використання власного транспортного засобу  

-проїзду на роботу громадським транспортом  

-перебування у відпустці  

-виконання громадських обов’язків 

 

Інвалідністю внаслідок загального захворювання вважається:  

-інвалідність з дитинства  

-інвалідність внаслідок поранення  

-інвалідність, отримана під час прямування до місця відрядження  

-інвалідність, отримана під час перебування на робочому місці протягом робочого часу  

-раптове погіршення стану здоров’я особи 

 

Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору визначаються:  

-з ініціативи працівника у зв’язку з захворюванням  

-при порушенні умов трудового договору  



-втрата довіри  

-за домовленістю сторін  

-у зв’язку з виявленою невідповідністю працівника займаній посаді внаслідок стану здоров’я, 

які перешкоджають продовження даної роботи 

 

Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору визначаються:  

-розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку банкрутства 

підприємства  

-припинення трудового договору з підстав, передбачених у контракті  

-припинення трудового договору у разі зміни власника підприємства  

-розірвання трудового договору на вимогу профспілкового комітету  

-розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку відсутності працівника 

на роботі більше трьох годин протягом робочого дня 

 

Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору визначаються:  

-поява на роботі працівника в нетверезому стані  

-поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу  

-розірвання трудового договору у випадку систематичного невиконання працівником 

трудових обов'язків  

-розірвання трудового договору у випадку одноразового грубого порушення трудових 

обов’язків керівником підприємства  

-розірвання трудового договору у випадку втрати довір’я до працівника з боку власника 

 

Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору визначаються:  

-розірвання трудового договору у випадку, передбаченому законодавством про соціальне 

забезпечення  

-розірвання трудового договору у випадку нез’явлення на роботу протягом більш як 

чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, якщо законодавством не 

встановлено тривалий строк збереження місця роботи  

-розірвання трудового договору у випадку, вчинення за місцем роботи розкрадання  

-розірвання трудового договору у випадку, виявленої невідповідальності працівника 

виконуваній роботі внаслідок недостатнього освітньо-кваліфікаційного рівня  



-розірвання трудового договору у випадку, невиконання працівником правил внутрішнього 

розпорядку 

 

Незалежними від особи обставинами припинення трудового договору визначаються:  

-дострокове розірвання строкового трудового договору на вимогу працівника в разі 

порушення роботодавцем колективного договору  

-дострокове розірвання трудового договору з ініціативи працівника  

-дострокове розірвання трудового договору з ініціативи профспілкового комітету  

-дострокове розірвання трудового договору за прогул  

-дострокове розірвання трудового договору у випадку переведення працівника 

 

До комісії з розслідування нещасного випадку, що стався з найманим працівником входять :  

-представник МСЕК  

-потерпілий  

-представник робочого органу Фонду державного соціального страхування від нещасного 

випадку ( за згодою)  

-керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де 

стався нещасний випадок  

-представник робочого органу Фонду державного соціального страхування від нещасного 

випадку (обов’язково) 

 

У разі коли нещасний випадок стався з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, 

розслідування нещасного випадку організовує:  

-районна служба охорони праці  

-робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

та професійних захворювань  

-представник відповідного МСЕК  

-представник райдержадміністрації (облдержадміністрації)  

-сам потерпілий 

 

Визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками :  

-у період прямування на роботу пішки  



-у період прямування на роботу на громадському транспорті  

-під час відрядження  

-у період відпустки  

-перебування на території підприємства поза робочим часом 

 

Визнаються пов’язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під 

час:  

-перебування в стані алкогольного сп’яніння  

-ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на виробничих об’єктах, 

що використовуються підприємством  

-виконання громадських обов’язків  

-скоєння самогубства працівником  

-подання необхідної допомоги 

 

Право видачі листків непрацездатності надається :  

-фельдшерам у місцевостях, де відсутній лікар  

-лікарю косметологу  

-лікарю станції швидкої медичної допомоги  

-лікарю санітарно-профілактичного закладу  

-лікуючим лікарям судово-медичної експертизи 

 

Спільно із завідувачем відділення лікуючий лікар може продовжити листок тимчасової 

непрацездатності терміном до (____) днів. 

 

Для догляду за дорослим членом сім’ї, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах 

листок непрацездатності видається на термін до (___) днів. 

 

Для догляду за хворою дитиною, старшою 14 років при лікуванні в амбулаторно-

поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до (____) днів. 

 

Для догляду за дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, 

протягом якого дитина потребує догляду, але не більше (____) календарних днів. 



 

У разі стаціонарного лікування дітей віком до (____) років одному із працюючих членів 

сім’ї, яка здійснює догляд за дитиною видаться листок непрацездатності на весь період 

перебування в стаціонарі разом з дитиною . 

 

У разі передчасних пологів до 30 тижнів вагітності якщо жінка виписується з живою 

дитиною, листок непрацездатності у зв’язку з вагітностю та пологами видається лікувально-

профілактичним закладом, де відбулись пологи, на (____) календарних днів. 

 

Листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами видається за місцем 

спостереження за вагітною з (____) тижнів вагітності. 

 

Жінкам, які належать до I-IV категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, видається 

листок непрацездатності у зв’язку з вагітністю і пологами тривалістю (_____) календарних 

днів. 

 

Якщо вагітна не спостерігалась з приводу вагітності до дня пологів, листок непрацездатності 

видається з дня пологів на період (____) календарних днів 

 

2-ий рівень 

 

Назвіть міжнародно-правові акти, які передбачають соціальні ризики як підстави виникнення 

права на соціальне забезпечення: 

-Загальна декларація прав людини  

-Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права  

-Європейська соціальна хартія  

-Міжнародний договір про соціальні права  

-Європейська хартія про підстави соціального забезпечення  

-Угода країн СНД про право на соціальне забезпечення  

-Конвенції Міжнародної організації праці  

-Міжнародна Конвенція про види та форми соціального забезпечення 

 



У нижченаведеному переліку назвіть вчених, які з’ясовували у своїх роботах питання 

соціальних ризиків 

-Болотіна Н.Б.   

-Венедиктов В.С.-  

-Гарасимів Т.З. 

-Жернаков В.В.   

-Семашко Н.А.   

-Мацюк А.Р.   

-Кондратьєв Р.І.   

-Лівшиц Р.З. 

 

У нижченаведеному переліку назвіть ознаки, які характеризують соціальні ризики: 

-є суб’єктивними за своєю природою  

-зумовлюють виникнення особистих немайнових прав  

-є явищами об’єктивного характеру  

-передбачають негативні наслідки для юридичних осіб  

-їх наслідки не можуть бути усунені особою самостійно через зовнішні чинники  

-не потребують закріплення у вітчизняному законодавстві  

-є потенційно можливими для кожної особи  

-їх настання зумовлює фінансові санкції для держави 

 

Ознаками, які характеризують соціальні ризики є:  

-їх настання не залежить від волі особи та не є наслідком дій останньої  

-соціальні ризики є позитивними за своїм змістом та не потребують соціального захисту  

-наслідком настання соціального ризику є обмеження чи порушення життєдіяльності особи  

-соціальні ризики спричиняються до покращення матеріального становища працівників  

-настання соціального ризику зумовлює втрату особою її соціальних прав  

-потребують закріплення у законодавстві як обставини, внаслідок яких особа потребує 

допомоги держави чи суспільства  

-зумовлюють потенційно небезпечні наслідки для держави  



-є потенційно можливими для кожної людини 

 

Винятково страховими ризиками за правом соціального забезпечення є:   

-вагітність та пологи  

-професійне захворювання  

-малозабезпеченість  

-інваліднітсь  

-догляд за дитиною до досягнення нею трирічного віку  

-нещасний випадок на виробництві  

-інваліднітсь  

-часткове безробіття 

 

У нижченаведеному переліку назвіть ризики, які можна віднести як до страхових так і 

нестрахових  

-накладення карантину  

-тимчасова непрацездатність внаслідок загального захворювання  

-нещасний випадок на виробництві  

-вагітність та пологи  

-інвалідність  

-малозабезпеченість  

-часткове безробіття  

-догляд за дитиною до досягнення нею 3 річного віку 

 

До основних критеріїв життєдіяльності людини законодавство України відносить:   

-здатність особи діяти розсудливо  

-здатність до орієнтації  

-здатність до пересування  

-здатність до викладання соціально – необхідних навчальних дисциплін  

-здатність особи бути позивачем або відповідачем у суді  

-здатність набувати прав та обов’язків  



-здатність до трудової діяльності  

-здатність контролювати свою поведінку 

 

До основних критеріїв життєдіяльності людини законодавство України відносить:  

-здатність до спілкування  

-здатність до навчання  

-здатність до публічної діяльності  

-здатність до прийняття соціального обслуговування  

-здатність до інтелектуальної діяльності  

-здатність до діяльності  

-здатність до орієнтації  

-здатність до пересування 

 

До основних критеріїв життєдіяльності людини законодавство України відносить:  

-здатність до навчання  

-матеріальна забезпеченість особи  

-здатність розуміти значення своєї поведінки  

-здатність особи проходити службу у Збройних силах України  

-здатність особи своїми діями набувати для себе прав та обов’язків  

-здатність набувати прав і обов’язків  

-здатність до трудової діяльності  

-здатність до орієнтації 

 

До основних критеріїв життєдіяльності людини законодавство України відносить:  

-здатність виконання робіт  

-здатність до публічної діяльності  

-здатність до трудової діяльності  

-здатність контролювати свою поведінку  

-здатність до викладання соціально – необхідних навчальних дисциплін  



-здатність до прийняття соціального обслуговування  

-здатність до приватного життя  

-здатність до самообслуговування 

 

Медико-соціальна експертиза проводиться з метою встановлення інвалідності хворим, які: 

-досягли повноліття  

-визнанні недієздатними  

-недосягли повноліття  

-потребують особливого медичного забезпечення  

-потерпіли від нещасного випадку на виробництві  

-бажають розпочати підприємницьку діяльність  

-потерпіли від професійного захворювання  

-бажають зареєструватись як безробітні 

 

Згідно Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності така 

інвалідність заочно не встановлюється у разі коли вона спричинена:  

-загальним захворюванням  

-травмою отриманою у побуті  

-професійним захворюванням  

-нещасним випадком на виробництві  

-захворюванням одержаним під час проходження військової служби  

-виконанням громадських обов’язків  

-під час відпустки  

-захворюванням пов’язаним з радіоактивним опроміненням 

 

Згідно Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності така 

інвалідність заочно не встановлюється у разі коли вона спричинена:  

-травмою під час перегляду спортивних заходів  

-захворюванням одержаним під час проходження служби в органах внутрішніх справ  

-доглядом за хворим членом сім’ї 



-захворюванням одержаним під час проходження служби в органах державної пожежної 

інспекції  

-загальним захворюванням  

-захворюванням пов’язаним з впливом радіоактивного опромінення  

-травмою невиробничого характеру  

-професійним захворюванням 

 

Переогляд інвалідів раніше термінів, передбачених у висновку МСЕК проводиться у 

випадках:  

-при зміні кількості членів сім’ї інвалідів  

-при зміні стану працездатності інваліда  

-при стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів інваліда  

-при зміні стану здоровя  

-при неефективності реабілітаційних заходів  

-чоловікам і жінкам, які не досягли пенсійного віку  

-за рішенням суду чи прокуратури 

 

Інвалідність безстроково встановлюється у випадках:  

-третього переогляду інваліда  

-вроджених вадах фізичного чи розумового розвитку  

-за бажанням інваліда  

-анатомічних дефектах  

-вимоги роботодавця  

-неефективності реабілітаційних заходів  

-після досягнення чоловіками та жінками 70 річного віку  

-неможливості відновлення соціальної адаптації 

  



Розділ 4 «Організаційно-правові форми соціального забезпечення» Частина 1 

1-ий рівень 

 

Способи фінансування та здійснення соціального забезпечення – це ___  

-соціальне страхування  

-форми соціального захисту  

-організаційно – правові форми соціального забезпечення  

-види соціального забезпечення  

-загальнодержавна система соціального захисту 

 

Значення організаційно-правових форм соціального забезпечення полягає у тому, що.....  

-дозволяють державі і суспільству найбільш раціонально розподіляти через системи 

соціального забезпечення сукупний валовий продукт, поклавши в основу такого розподілу 

принципи соціальної справедливості  

-вони дозволяють здійснювати соціальні виплати різним категоріям громадян  

-дозволяють диференціювати джерела права соціального забезпечення  

-збільшують коло суб'єктів, які отримують соціальне забезпечення  

-дозволяють залучати кошти приватних осіб для фінансування соціального забезпечення  

 

Які джерела фінансування соціального забезпечення передбачає Конституція України? 

-соціальне страхування 

-відшкодування шкоди незахищеним верствам населення 

-компенсації за рахунок коштів роботодавця 

-благодійні внески громадян 

-недержавні джерела фінансування 

 

Які джерела фінансування соціального забезпечення передбачає Конституція України? 

-відшкодування шкоди незахищеним верствам населення 

-компенсації за рахунок коштів роботодавця 

-асигнування з бюджету 



-благодійні внески громадян 

-недержавні джерела фінансування 

 

Які ознаки характеризують організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-коло суб’єктів, які отримують відсотки із сум покладених на депозитний рахунок у банку  

-спосіб акумуляції грошових засобів, за рахунок яких здійснюється соціальне забезпечення  

-види правових форм соціального забезпечення  

-суми збитків, що надаються у випадку крайньої необхідності за рахунок коштів державного 

бюджету  

-правова природа соціальних випадків, що є підставою права на соціальне забезпечення  

 

Які ознаки характеризують організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-коло суб’єктів, які отримують відсотки із сум покладених на депозитний рахунок у банку  

-види правових форм соціального забезпечення  

-суми збитків, що надаються у випадку крайньої необхідності за рахунок коштів державного 

бюджету  

-правова природа соціальних випадків, що є підставою права на соціальне забезпечення  

-система органів, які надають соціальне забезпечення 

 

Які ознаки характеризують організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-спосіб витрачання грошових засобів на соціальний захист  

-види забезпечення, що надаються в межах відповідної організаційно-правової форми  

-коло суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального забезпечення з відповідного 

фінансового джерела в межах відповідної організаційно – правової форми  

-наявність чи відсутність страхового стажу  

-непрацездатність особи 

 

Які ознаки характеризують організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-спосіб витрачання грошових засобів на соціальний захист  

-система органів, які надають соціальне забезпечення  



-коло суб’єктів, які сприяють в отриманні соціального забезпечення з відповідного 

фінансового джерела в межах відповідної організаційно – правової форми  

-наявність чи відсутність страхового стажу  

-непрацездатність особи 

 

Які ознаки характеризують організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-форми соціального забезпечення  

-система органів, які сприяють в отриманні соціального захисту  

-здійснення їх відповідно до принципу соціальної справедливості  

-коло суб’єктів, які отримують соціальне забезпечення з відповідного фінансового джерела  

-специфіка окремих видів соціального забезпечення 

 

Назвіть організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-інші (недержавні) форми соціального забезпечення  

-приватне страхування  

-соціальне обслуговування працюючих пенсіонерів  

-соціальна допомога, яка надається роботодавцями відповідно до умов колективних 

договорів  

-соціальні послуги, які надаються підприємствами 

 

Метою соціального страхування є:  

-вони дозволяють здійснювати соціальні виплати різним категоріям громадян  

-дозволяють диференціювати джерела права соціального забезпечення  

-перерозподіл соціальних витрат між роботодавцями, найманими працівниками чи іншими 

заінтересованими особами, які підлягають соціальному страхуванню і державою для 

часткової або повної компенсації втраченого заробітку, а також компенсації потреб, які 

виникли при настанні страхового випадку  

-збільшують коло суб'єктів, які отримують соціальне забезпечення  

-дозволяють державі і суспільству враховувати наявність чи відсутність страхового стажу 

для визначення виду і розміру соціального забезпечення 

 



Заповніть прогалину „ ______ - це система правових відносин щодо надання матеріального 

забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам (членам їхніх сімей) у разі 

настання страхових випадків у розмірах і порядку, визначених законами за рахунок 

грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових платежів роботодавцями та 

особами, на користь яких здійснюється страхування.”  

-соціальне страхування  

-загальнообов’язкове обслуговування малозабезпеченим сім’ям  

-асигнування з відомчих бюджетів  

-приватна страхова ініціатива  

-соціальні послуги, які надаються підприємствами 

 

Вкажіть організаційно – правову форму соціального забезпечення, що передбачає 

матеріальне забезпечення громадян спеціальними пенсіями, допомогами, а також утримання 

і забезпечення престарілих і непрацездатних осіб за рахунок коштів Державного і місцевого 

бюджетів:  

-соціальне страхування  

-пенсійне страхування  

-асигнування з бюджетів різних рівнів  

-страхування на випадок безробіття  

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 

 

Вкажіть організаційно–правову форму соціального забезпечення, що передбачає надання 

матеріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим особам (членам їхніх сімей) 

у разі настання страхових випадків у розмірах і порядку, визначених законами за рахунок 

грошових фондів:  

-соціальне страхування  

-благодійництво  

-асигнування з бюджетів різних рівнів  

-колективно-договірне регулювання  

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 

 

Особлива організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, 

єдиним видом діяльності якої є соціальне забезпечення учасників фонду на підставі 

договорів про недержавне соціальне страхування - це:  



-недержавні фонди соціального страхування  

-добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування  

-асигнування з бюджету  

-страхові організації 

 

Заповніть прогалину „_________ - це цілісна система прав, обов’язків і гарантій соціального 

захисту для надання матеріального забезпечення громадянам у випадках передбачених 

законом за рахунок грошових фондів, які формуються шляхом сплати страхових внесків 

роботодавцем та самими громадянами, а також за рахунок бюджетних та інших джерел 

визначених законом”:  

-цивільне страхування  

-загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

-пенсійне страхування  

-приватна страхова ініціатива  

-страхування на випадок безробіття  

 

Назвіть види соціального страхування в залежності від джерел утворення соціальних 

страхових фондів ат з огляду на їхнє правове становище 

-цивільне страхування  

-загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

-асигнування з бюджету  

-приватна страхова ініціатива  

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 

 

Назвіть види соціального страхування в залежності від джерел утворення соціальних 

страхових фондів ат з огляду на їхнє правове становище 

-цивільне страхування  

-недержавне соціальне страхування  

-асигнування з Державного та місцевих бюджетів  

-приватна страхова ініціатива  

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 



 

Завданням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування є: 

-добровільне страхування життя і здоров’я 

-встановлення гарантій щодо захисту прав та інтересів громадян, які мають право на пенсію, 

а також на інші види соціального захисту  

-зменшення навантаження на бюджет 

-підвищення соціальних стандартів населення 

-надання додаткового соціального забезпечення 

 

Застрахованими особами на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування вважаються__:  

-громадяни – суб’єкти комерційної діяльності  

-особи, які не можуть забезпечити себе роботою самостійно  

-винахідники  

-інваліди  

-працюючі на умовах трудового договору на підприємствах, в установах, організаціях та у 

фізичних осіб  

 

Застрахованими особами на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування вважаються__:  

-громадяни – суб’єкти комерційної діяльності  

-особи, які не можуть забезпечити себе роботою самостійно  

-інваліди  

- особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі 

працівники, які не є членами творчих спілок), громадяни - суб'єкти підприємницької 

діяльності.  

-засновники корпоративних фондів 

 

Застрахованими особами на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування вважаються__:  

-фізичні особи  

-особи, які не можуть забезпечити себе роботою самостійно  



-винахідники  

-засновники корпоративних фондів 

-громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності.  

 

На яких умовах громадяни України, які працюють за межами території України та не 

застраховані в системі соціального страхування країни, в якій вони перебувають, мають 

право на забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням в 

Україні? 

-за умови сплати страхових внесків, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  

-за умови укладення відповідного міждержавного договору 

-за умови сплати податків в країні перебування, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України 

-за умови сплати податків в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними договорами 

України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України 

-за умови наявності українського громадянства. 

 

Кого в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідно 

вважати застрахованими:  

-фізичних осіб, на користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування  

-юридичних осіб, які сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування  

-громадян – вкладників державних соціальних фондів  

-засновників професійних фондів  

-страхові організації 

 

Кого в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідно 

вважати страховиками:  

-нестрахові фонди  

-цільові страхові фонди  

-державні органи, які здійснюють накопичення і виплату коштів на соціальне забезпечення  

-страхові організації  



-банківські установи та інші суб’єкти ринку фінансових послуг  

 

Який документ отримують особи, які підлягають загальнообов'язковому державному 

соціальному страхуванню, який підтверджує право на одержання послуг та матеріального 

забезпечення в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

-довідку про сплату страхових внесків 

-свідоцтво про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків 

-страховий поліс 

- свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

-єдиний документ про сплату загальнодержавних і місцевих податків і зборів  

 

Які суб’єкти здійснюють керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування і провадять акумуляцію страхових внесків 

-органи доходів і зборів 

-фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування 

-органи управління недержавними фондами соціального страхування 

-роботодавці 

-органи місцевого самврядування 

 

Назвіть повноваження фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у 

відповідності із Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

-надання державного соціального забезпечення 

-контроль за використання бюджетних коштів в частині соціальних виплат 

-забезпечення фінансування виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням 

-керівництво та управління окремими видами недержавного соціального страхування 

-контроль за здійсненням виплат і системі недержавного соціального страхування 

 

Назвіть повноваження фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у 

відповідності із Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 



-керівництво та управління окремими видами загальнообов'язкового державного соціального  

страхування 

-надання державного соціального забезпечення 

-контроль за використання бюджетних коштів в частині надання соціального 

забезпеченнялат 

-забезпечення фінансування виплат за недержавним соціальним страхуванням 

-контроль за здійсненням виплат і системі недержавного соціального страхування 

 

Кого в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідно 

вважати страхувальниками:  

-роботодавці, які сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

-соціальні страхові фонди  

-особи в користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

-громадяни учасники державних соціальних фондів  

-страхові організації 

 

Кого в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування необхідно 

вважати страхувальниками:  

-соціальні страхові фонди  

-особи в користь яких здійснюється загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

-громадяни учасники державних соціальних фондів  

-застраховані особи, які сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування  

-страхові організації 

 

Об’єктом загальнообов’язкового державного соціального страхування є:  

-страховий випадок  

-сплата страхових внесків  

-надання матеріального забезпечення  

-договір страхування  

-соціальні послуги  



 

Як називається подія, з настанням якої виникає право застрахованої особи на отримання 

матеріального забезпечення або соціальних послуг, передбачених законами України з 

окремих видів загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

-соціальний ризик 

-страховий випадок 

-нещасний випадок 

-неюридичний факт 

-право на соціальне забезпечення 

 

Як називається консолідований страховий внесок на пенсійне страхування, страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, 

медичне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності, страхування на випадок безробіття, 

який в обов'язковому порядку сплачується страхувальниками з метою забезпечення 

реалізації прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за соціальним 

страхуванням.  

-соціальні внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

-єдиний податок 

-страховий платіж 

-видатки з бюджету 

 

Від чого залежить розмір єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування для страхувальників, які використовують найману працю 

-від кількості застрахованих осіб 

-від класу професійного ризику 

-від об’єму коштів необхідних для здійснення соціальних виплат 

-від кількості зареєстрованих осіб в якості безробітних 

-від величини оборотних коштів роботодавця 

 



Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених Законом, та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

встановлюються з урахуванням 

-можливостей державного та місцевого бюджетів 

-необхідності здійснення міжбюджетних трансфертів 

-необхідності забезпечувати застрахованим особам страхові виплати і соціальні послуги, 

передбачені законодавством про загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

-необхідності покриття адміністративних витрат в недержавному соціальному страхуванні 

-потреби соціальної підтримки соціально незахищених категорій громадян 

 

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених Законом, та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

встановлюються з урахуванням 

-необхідності фінансування заходів, спрямованих на профілактику страхових випадків; 

-можливостей державного та місцевого бюджетів 

-необхідності здійснення міжбюджетних трансфертів 

-необхідності покриття адміністративних витрат в недержавному соціальному страхуванні 

-потреби соціальної підтримки соціально незахищених категорій громадян 

 

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених Законом, та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

встановлюються з урахуванням 

-можливостей державного та місцевого бюджетів 

-необхідності здійснення міжбюджетних трансфертів 

-необхідності покриття адміністративних витрат в недержавному соціальному страхуванні 

-потреби соціальної підтримки соціально незахищених категорій громадян 

-необхідності створення резерву коштів для забезпечення страхових виплат та надання 

соціальних послуг застрахованим особам;  

 

Розмір єдиного внеску для кожної категорії платників, визначених Законом, та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування 

встановлюються з урахуванням 

-можливостей державного та місцевого бюджетів 



-необхідності здійснення міжбюджетних трансфертів 

-необхідності покриття адміністративних витрат із забезпечення функціонування системи 

загальнообов'язкового державного соціального страхування.; 

-необхідності покриття адміністративних витрат в недержавному соціальному страхуванні 

-потреби соціальної підтримки соціально незахищених категорій громадян 

 

Назвіть підстави припинення виплат і надання соціальних послуг у відповідності із 

Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

-наявність в особи житла площею більшою за встановлені норми 

-наявність в особи додаткового заробітку з якого сплачуються страхові внески 

-якщо страховий випадок настав в неробочий час 

-призначення виплат на підставі документів, які містять неправдиві відомості 

-відсутність в застрахованої особи утриманців. 

 

Назвіть підстави припинення виплат і надання соціальних послуг у відповідності із 

Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

-наявність в особи житла площею більшою за встановлені норми 

-наявність в особи додаткового заробітку з якого сплачуються страхові внески 

-якщо страховий випадок настав в неробочий час 

-якщо страховий випадок стався внаслідок дії особи, за яку настає кримінальна 

відповідальність 

-якщо особу притягнуто до адміністративної відповідальності. 

 

Назвіть підстави припинення виплат і надання соціальних послуг у відповідності із 

Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

-наявність в особи житла площею більшою за встановлені норми 

-наявність в особи додаткового заробітку з якого сплачуються страхові внески 

-якщо страховий випадок настав в неробочий час 

-якщо страховий випадок стався внаслідок умисної дії особи 

-якщо особу притягнуто до адміністративної відповідальності. 

 



Назвіть підстави припинення виплат і надання соціальних послуг у відповідності із 

Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

-наявність в особи житла площею більшою за встановлені норми 

-наявність в особи додаткового заробітку з якого сплачуються страхові внески 

-якщо страховий випадок настав в неробочий час 

-якщо особу притягнуто до адміністративної відповідальності. 

-внаслідок невиконання застрахованою особою своїх обов’язків щодо загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

 

Сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру 

заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується 

заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця - це 

-соціальна податкова пільга 

-єдиний соціальний внесок 

-гарантований рівень забезпечення прожиткового мінімуму 

-мінімальний страховий внесок  

-мінімальний дохід, який оподатковується 

 

Які суб’єкти можуть добровільно, за письмовою заявою, застрахуватись від нещасного 

випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків:  

-особи, які утримуються у лікувально-трудових установах та залучаються до трудової 

діяльності на виробництві цих установ  

-особи, які забезпечують себе роботою самостійно  

-особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на цих 

підприємствах за спеціальними договорами  

-члени спостережної ради товариства з обмеженою відповідальністю  

-безробітні 

 

Які суб’єкти можуть добровільно, за письмовою заявою, застрахуватись від нещасного 

випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків:  

-особи, що займаються адвокатською діяльністю  

-військовослужбовці Збройних сил України  



-особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на цих 

підприємствах за спеціальними договорами  

-члени спостережної ради товариства з обмеженою відповідальністю  

-безробітні 

 

Які суб’єкти можуть добровільно, за письмовою заявою, застрахуватись від нещасного 

випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків:  

-військовослужбовці Збройних сил України  

-особи, що займаються нотаріальною діяльністю  

-особи, які утримуються у виправних закладах та залучаються до трудової діяльності на цих 

підприємствах за спеціальними договорами  

-члени спостережної ради товариства з обмеженою відповідальністю  

-безробітні 

 

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 –  :  

-малозабезпеченість  

-професійна травма  

-нещасний випадок на виробництві  

-професійне захворювання  

-хронічне захворювання  

 

Заповніть прогалину «_______________ є таке захворювання внаслідок професійної 

діяльності застрахованого та зумовлюється виключно, або переважно впливом шкідливих 

речовин і певних видів робіт та інших чинників, пов’язаних з роботою.  

-загальне захворювання  

-професійне захворювання  

-нещасний випадок на виробництві  

-хронічне захворювання  

-професійна травма 

 



Назвіть види виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  

- страхові виплати у зв’язку із вагітністю застрахованої  

- одноразова виплата при народженні дитини  

- відшкодування страхових витрат на медичну та соціальну допомогу потерпілому від 

нещасного випадку  

- страхова виплата в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його 

сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок загального захворювання  

- допомога по безробіттю особі яка постраждала внаслідок нещасного випадку 

 

Назвіть види виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  

- страхові виплати дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві 

або професійного захворювання її матері під час вагітності  

- страхові виплати у зв’язку із вагітністю застрахованої  

- одноразова виплата при народженні дитини  

- страхова виплата в установлених випадках одноразової допомоги потерпілому (членам його 

сім’ї та особам, які перебували на утриманні померлого) внаслідок загального захворювання  

- допомога по безробіттю особі яка постраждала внаслідок нещасного випадку 

 

Які особи мають право на одержання щомісячних страхових виплат у разі смерті потерпілого 

внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:  

-особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та не 

залучаються до трудової діяльності  

-дитина померлого, яка народилася протягом не більш як одинадцятимісячного строку після 

його смерті  

-хрещені батьки – працюючі пенсіонери  

-непрацездатні особи, які перебували на утриманні померлого  

-військовослужбовці 

 

Які особи мають право на одержання щомісячних страхових виплат у разі смерті потерпілого 

внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:  



-непрацездатні особи, які мали на день смерті потерпілого право на одержання від нього 

утримання  

-безробітні  

-особи, які утримуються у виховно-трудових закладах та не залучаються до трудової 

діяльності  

-брати і сестри батьків потерпілого  

-діти потерпілого, які навчаються на заочній формі навчання у вищих закладах освіти 

 

До страхових виплат у разі ушкодження здоров’я, або смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можна віднести:  

-щомісячна грошова сума, що повністю компенсує втрачений прибуток потерпілого  

-допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-пенсія за вислугу років  

-пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок загального захворювання  

-одноразова виплата потерпілому для організації власної справи 

 

До страхових виплат у разі ушкодження здоров’я, або смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можна віднести:  

-щомісячна грошова сума, що повністю компенсує втрачений прибуток потерпілого  

-пенсія за вислугу років  

- одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого  

-пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок загального захворювання  

-одноразова виплата потерпілому для організації власної справи 

 

До страхових виплат у разі ушкодження здоров’я, або смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можна віднести:  

-допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, що зумовлена інфекційний 

захворюванням  

-щомісячна грошова сума в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує 

відповідну частину втраченого заробітку потерпілого  

-щомісячна допомога в разі смерті потерпілого внаслідок загального захворювання  



-пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання  

-соціальне забезпечення родичів потерпілого до третього ступеня споріднення включно 

 

До страхових виплат у разі ушкодження здоров’я, або смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можна віднести:  

-допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, що зумовлена інфекційний 

захворюванням  

-пенсія у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання  

-щомісячна допомога в разі смерті потерпілого внаслідок загального захворювання  

-пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання  

-соціальне забезпечення родичів потерпілого до третього ступеня споріднення включно 

 

За яких умов Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у 

страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому:  

-вчинення страхувальником цивільного правопорушення  

-навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку  

-подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків свідомо неправдивих відомостей про сімейний стан потерпілого  

-відмови потерпілого від цих виплат і послуг  

-смерті потерпілого  

 

Назвіть обов’язки роботодавця (страхувальника) в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання, що спричинили втрату працездатності:  

-забезпечувати працівників засобами індивідуального і колективного захисту  

-інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про кожний третій нещасний випадок на підприємстві  

-щомісяця подавати центральному органу Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків відомості про чисельність працівників  

-подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції фонду соціального страхування від 

нещасних випадків  

-забезпечити сплату працівниками страхових внесків 



 

Назвіть обов’язки роботодавця (страхувальника) в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання, що спричинили втрату працездатності:  

-безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків  

-в залежності від наявності вільних коштів у підприємства сплачувати в установленому 

порядку страхові внески до Фонду соціального страхування від нещасних випадків  

-інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про кожний десятий нещасний випадок на підприємстві  

-щомісяця подавати Фонду соціального страхування від нещасних випадків відомості про 

підвищення заробітної плати працівників  

-забезпечити сплату працівниками страхових внесків 

 

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві:  

-внесків страховиків  

-коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з працівників 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  

-внесків роботодавців  

-внесків найманих працівників  

-добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких суперечить законодавству 

 

За рахунок яких коштів здійснюється фінансування Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві:  

-добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких не суперечить законодавству  

-внесків членів сім’ї потерпілого  

-внесків страховиків  

-коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з керівних 

працівників, винних у невиплаті заробітної плати більше як за 3 місяці  

-внесків найманих працівників  

 

За якими принципами здійснюється соціальне страхування на випадок безробіття:  



-надання недержавних забезпечень реалізації застрахованими особами своїх прав  

-пропорційного використання коштів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування для покриття витрат страхових і не страхових соціальних фондів  

-невтручання представників суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням  

-надання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав  

-забезпечення рівня життя, не нижчого за необхідний для певної категорії осіб у визначених 

законом обставинах  

 

Добровільно можуть застраховуватися в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття:  

-громадяни України, які працюють за межами держави та не застраховані в системі 

соціального страхування на випадок безробіття країни перебування  

-особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу:  

-працюючі пенсіонери  

-іноземці, які тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено 

міжнародними договорами нашої держави  

-інваліди, незалежно від причини і групи інвалідності 

 

Назвіть права роботодавця як страхувальника в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття.  

- брати участь в управлінні страхуванням на випадок безробіття через своїх представників 

відповідно до Закону і статуту Фонду  

- надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установленому порядку про прийняття на 

роботу працівників  

- надавати виконавчій дирекції Фонду відомості в установленому порядку про заробітну 

плату працівників, використання робочого часу тощо  

- сплачувати страхові внески на цей вид страхування  

- отримувати від Фонду роз’яснення чинного законодавства щодо порядку сплати страхових 

внесків 

 

Назвіть види забезпечення у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття  

-допомога по сезонному безробіттю  



-пільги щодо придбання паливно – мастильних матеріалів для населення  

-допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його 

утриманні  

-пошук висококваліфікованої і високооплачуваної роботи  

-сприяння у покращенні побутових умов життя  

 

Назвіть види соціальних послуг у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття  

-допомога по частковому безробіттю  

-пошук висококваліфікованої і високооплачуваної роботи  

-професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтація  

-оплата житлово – комунальних послуг  

-матеріальна допомога у період проходження безробітним альтернативної (невійськової) 

служби  

 

Джерелами формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття є:  

-прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, у тому числі резерву коштів 

Фонду на депозитному рахунку  

-внесків членів сім’ї потерпілого  

-коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з працівників 

Фонду соціального страхування на випадок безробіття  

-добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких суперечить законодавству  

-капіталізованих платежів, що надійшли у випадках реорганізації страхувальників  

 

Джерелами формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття є:  

-внесків членів сім’ї потерпілого  

-коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з працівників 

фонду соціального страхування на випадок безробіття  

-кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві  

-добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких суперечить законодавству  



-страхові внески застрахованих осіб  

 

Страховим випадком у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття є :  

-необхідність перекваліфікації  

-участь у громадських роботах  

-часткове безробіття  

-тимчасова непрацездатність  

-відсторонення від роботи з незалежних від працівника причини 

 

 

2-ий рівень 

 

Назвіть організаційно – правові форми соціального забезпечення:  

-соціальне обслуговування непрацездатних громадян  

-соціальна допомога, яка надається державою і органами місцевого самоврядування  

-асигнування за рахунок бюджетів різних рівнів  

-соціальне страхування  

-приватні пенсійні виплати  

-інші організаційно-правові форми соціального забезпечення 

-соціальні послуги, які надаються підприємствами 

-соціальна підтримка 

 

Назвіть види загальнообов’язкового державного соціального страхування:  

-страхування у зв’язку із припиненням підприємницької діяльності з підстав, що не залежать 

від волі особи  

-страхування на випадок безробіття  

-пенсійне страхування  

-добровільне цивільно – правове страхування  

-соціальне забезпечення осіб, які втратили годувальника  



-недержавне пенсійне страхування 

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 

-страхування ризику підприємницької діяльності 

 

Назвіть види загальнообов’язкового державного соціального страхування:  

-страхування у зв’язку із припиненням підприємницької діяльності з підстав, що не залежать 

від волі особи  

-страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності  

-страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

поховання  

-добровільне страхування життя і здоров’я  

-соціальне забезпечення осіб, які потерпіли внаслідок техногенної катастрофи  

-недержавне пенсійне страхування 

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 

-страхування ризику підприємницької діяльності 

 

Назвіть види соціального страхування залежно від джерел утворення соціальних страхових 

фондів та з огляду на їх правове становище...  

-добровільне страхування життя і здоров'я  

-соціальне забезпечення осіб, які потерпіли внаслідок техногенної катастрофи  

-загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

-соціальне забезпечення осіб, які втратили годувальника  

-недержавне соціальне страхування  

-страхування у зв'язку із припиненням підприємницької діяльності з підстав, що не залежать 

від волі особи 

-страхування осіб, які займаються творчою діяльністю 

-страхування ризику підприємницької діяльності 

 

Соціальне забезпечення за рахунок асигнувань з бюджету може фінансуватися наступними 

шляхами:  



-відшкодування страховим фондам з державного бюджету коштів на надання деяких видів 

соціального забезпечення  

-фінансування із позабюджетних фондів  

-субсидії з місцевого бюджету відомчим бюджетам  

-виділення коштів на відшкодування збитків, заподіяних застрахованою особою, з 

соціальних страхових фондів  

-субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам 

-непряме асигнування з бюджету роботодавця  

- пряме асигнування з Державного або місцевих бюджетів 

-шляхом оподаткування роботодавців 

 

Соціальне забезпечення за рахунок асигнувань з бюджету може фінансуватися наступними 

шляхами:  

-непряме асигнування з бюджету роботодавця  

-виділення коштів на соціальний захист малозабезпечених з благодійних фондів  

-субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам  

-фінансування із відомчих бюджетів (Міноборони, внутрішніх справ, охорони здоров’я)  

-відшкодування страхувальникам з державного бюджету коштів на надання деяких видів 

соціального забезпечення  

-пряме асигнування з соціальних страхових фондів 

-відшкодування страховим фондам з державного бюджету коштів на надання деяких видів 

соціального забезпечення 

-відшкодування роботодавцю витрат на соціальну підтримку рпацівників 

 

Зазначте на яких принципах ґрунтується загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування:  

-добровільності страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) 

та інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих 

спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності приватна страхова ініціатива  

-законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного 

соціального страхування  



-обов'язковості фінансування роботодавцями витрат, пов'язаних із наданням матеріального 

забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених законами для 

загальнообов'язкового соціального страхування  

-консолідації та інформатизації застрахованих  

- надання права отримання виплат за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням особам, зайнятим підприємницькою, творчою діяльністю тощо  

-добровільної участі представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного 

соціального страхування в управлінні соціальним страхуванням 

-обов’язкового страхування осіб громадян – суб’єктів підприємницької діяльності 

-акумуляції страхових внесків на єдиному казначейському рахунку. 

-обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та 

інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі  працівники, які не є членами творчих 

спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності 

 

Зазначте на яких принципах ґрунтується загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування:  

-недержавних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав  

-солідарності та субсидування  

-забезпечення рівня життя, не нижчого за необхідний для певної категорії осіб у визначених 

законом обставинах  

-використання коштів загальнообов'язкового державного соціального страхування в 

залежності від необхідності фінансування окремого виду соціального забезпечення  

-обов'язковості фінансування страховими фондами (установами) витрат, пов'язаних із 

наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, у обсягах, передбачених 

законами з окремих видів загальнообов'язкового соціального страхування  

-непропорційної та часткової участі представників страхувальників і страховиків, як 

суб'єктів недержавного соціального страхування, в управлінні загальнообов'язковим 

державним соціальним страхуванням 

-забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом,  

-паритетності представників усіх суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. 

 

Зазначте на яких принципах ґрунтується загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування:  



-державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав  

-обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та 

інших підставах, передбачених законодавством про працю, та осіб, які забезпечують себе 

роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих 

спілок), громадян - суб'єктів підприємницької діяльності  

-договірного визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного 

соціального страхування  

-фінансування страхувальниками витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення 

та соціальних послуг  

-пропорційного використання коштів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування для покриття витрат страхових і не страхових соціальних фондів  

-невтручання представників суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

- цільового використання коштів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування;  

-стимулювання застрахованих осіб до підвищення рівня їх доходів 

 

Зазначте на яких принципах ґрунтується загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування:  

-забезпечення рівня життя, не нижчого за прожитковий мінімум, встановлений законом, 

шляхом надання пенсій, інших видів соціальних виплат та допомог, які є основним джерелом 

існування  

-договірного визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного 

соціального страхування  

-обов'язковості страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно (члени творчих 

спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), громадян - суб'єктів 

підприємницької діяльності;  

-фінансування страхувальниками витрат, пов'язаних із наданням матеріального забезпечення 

та соціальних послуг  

-пропорційного використання коштів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування для покриття витрат страхових і не страхових соціальних фондів  

-державних гарантій реалізації застрахованими громадянами своїх прав  

-невтручання представників суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального 

страхування в управлінні загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням 

-паритетності представників усіх суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування в управлінні загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням  



 

Назвіть суб’єктів загальнообов’язкового державного соціального страхування:  

-страхувальники  

-представники соціальних фондів  

-громадяни, іноземці та особи без громадянства  

-нотаріуси та адвокати  

-застраховані особи  

-малозабезпечені особи 

-страховики 

-благодійні організації 

 

Взяття на облік страхувальників в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування здійснюють 

-Пенсійний фонд України 

-органи місцевого самоврядування 

-центральні органи державної виконавчої влади 

-органи доходів і зборів 

-місцеві органи державгної виконавчої влади 

-фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування 

-органи фінансового контролю 

-державна комісія цінних паперів та фондового ринку 

 

Назвіть основні повноваження Пенсійного фонду України та органів доходів та зборів у 

відповідності із Основами законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

-взяття на облік страхувальників 

-забезпечення збору та обліку страхових коштів 

-контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати 

-ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у 

тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб 

-акумуляція коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування 



-оподаткування прибутку підприємств 

-котнроль за своєчасністю виплат за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням 

-облік страховиків. 

 

Назвіть основні джерела формування коштів фондів загальнообов’язкового державного 

соціального страхування:  

-оподаткування прибутку роботодавців  

-страхові внески застрахованих осіб  

-бюджетні джерела  

-прибуток страхових організацій  

-страхові внески роботодавців 

-штрафні санкції, які накладаються за порушення законодавства про оподаткування  

-доходи від господарської діяльності 

-оподаткування прибутку підприємств 

 

Назвіть особливості за якими загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

відрізняється від цивільно-правового договору страхування:  

-імперативний характер  

-добровільність  

-умови участі у цьому виді страхування визначаються законом  

-можливість зміни умов участі у цьому виді страхування угодою сторін  

-чітко виражений публічно-правовий характер 

-підстави та розміри страхових виплат визначаються угодою сторін  

-підстави та розміри страхових виплат визначаються страховиком 

-притаманний приватноправовий характер 

 

Назвіть особливості за якими загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

відрізняється від цивільно-правового договору страхування:  

-добровільність  

-за ухилення від участі у цьому виді страхування встановлена відповідальність  



-розміри і порядок сплати страхових внесків визначаються законом  

-можливість зміни умов участі у цьому виді страхування угодою сторін  

-підстави та розміри страхових виплат визначаються угодою сторін  

-підстави та розміри страхових виплат визначаються страховиком 

-притаманний приватноправовий характер 

-система страхових випадків визначається законом 

 

Назвіть особливості за якими загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

відрізняється від цивільно-правового договору страхування:  

-добровільність  

-можливість зміни умов участі у цьому виді страхування угодою сторін  

-система страхових випадків визначається законом  

-деперсоніфікація страхової суми  

-підстави та розміри страхових виплат визначаються угодою сторін  

-страхова сума є об’єктом права власності застрахованої особи 

-притаманний приватноправовий характер 

-система виплат регулюється законом 

 

Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасного випадку:  

-непрацюючі пенсіонери  

-учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені 

до будь-яких робіт під час, перед або після занять  

-учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені 

до будь-яких робіт у період проходження виробничої практики (стажування), виконання 

робіт на підприємствах  

-військовослужбовці Збройних сил України  

-особи, які забезпечують себе роботою самостійно  

-члени наглядових рад господарських товариств 

-особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ  

-громадяни суб’єкти підприємницької діяльності 



 

Особи, які підлягають обов'язковому страхуванню від нещасного випадку:  

-особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ  

-безробітні  

-військовослужбовці Збройних сил України  

-члени спостережної ради товариства з обмеженою відповідальністю  

-фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності  

-учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені 

до будь-яких робіт під час занять, коли вони набувають професійних навичок 

-громадяни суб’єкти підприємницької діяльності 

-особи, які займаються адвокатською діяльністю 

 

Які суб’єкти можуть добровільно, за письмовою заявою, застрахуватись від нещасного 

випадку у Фонді соціального страхування від нещасних випадків:  

-військовослужбовці Збройних сил України  

-громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності  

-члени фермерськогогосподарства  

-учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені 

до будь-яких робіт під час занять, коли вони набувають професійних навичок  

-особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах 

за спеціальними договорами  

-члени спостережної ради товариства з обмеженою відповідальністю 

-особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та 

залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ  

-безробітні  

 

Назвіть обов’язки роботодавця як страхувальника в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань.  

- виплачувати допомогу членам сім’ї потерпілого від професійного захворювання  

- захищати свої права та законні інтереси у тому числі в суді  



- захищати права та законні інтереси застрахованих, у тому числі в суді  

- подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків відомості про кількість нещасних випадків і професійних захворювань на 

підприємстві за минулий календарний рік  

- подавати робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків відомості про річний фактичний обсяг реалізованої продукції (робіт, 

послуг) за минулий календарний рік  

- брати участь на виборній основі в управлінні страхуванням від нещасних випадків 

-безоплатно створювати всі необхідні умови для роботи на підприємстві представників 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків; 

-подавати звітність робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків у строки, в порядку та за формою, що встановлені цим Фондом. 

 

Назвіть права працівників як застрахованих в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  

- інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про кожний нещасний випадок або професійне захворювання на 

підприємстві  

- інформувати робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків про зміну технології робіт або виду діяльності підприємства для 

переведення його до відповідного класу професійного ризику  

- право на послуги медичної реабілітації  

- право на безпечні умови праці  

- отримувати за плату від Фонду соціального страхування від нещасних випадків роз’яснення 

з питань соціального страхування від нещасного випадку  

- право на послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, 

навчання або перекваліфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не 

перевищує двох років 

-брати участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі з участю представника 

профспілкового органу або своєї довіреної особи;  

-отримувати безоплатно від Фонду соціального страхування від нещасних випадків 

роз'яснення з питань соціального страхування від нещасного випадку. 

 

До страхових виплат у разі ушкодження здоров’я, або смерті потерпілого внаслідок 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання можна віднести:  

-допомога у зв'язку з постійним безробіттям  



-щомісячна допомога членам сім’ї потерпілого в разі стійкої втрати його професійної 

працездатності  

-допомоги дитині потерпілого  

-пенсія у зв’язку із втратою годувальника який помер внаслідок нещасного випадку на 

підприємстві  

-пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання  

-виплати на громадську підтримку потерпілого 

-допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності;  

-одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого; 

 

За яких умов Фонд соціального страхування від нещасних випадків може відмовити у 

страхових виплатах і наданні соціальних послуг застрахованому:  

-навмисні дії членів сім’ї потерпілого, спрямовані на створення умов для настання 

страхового випадку  

-відсутність документів про сплату застрахованою особою внесків на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання, що зумовили втрату працездатності  

-вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку  

-подання роботодавцем Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо 

неправдивих відомостей про страховий випадок  

-визнання нещасного випадку таким, що пов’язаний із виробництвом  

-вчинення потерпілим цивільного правопорушення 

-подання потерпілим Фонду соціального страхування від нещасних випадків свідомо 

неправдивих відомостей про страховий випадок 

-навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання страхового випадку;  

 

Які соціальні послуги, у разі настання страхового випадку, зобов’язаний здійснювати Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків:  

-сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної 

допомоги потерпілому в разі настання нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби 

його госпіталізації, ранньої діагностики професійного захворювання  



-організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потерпілого у приватних 

спеціалізованих санаторно - курортних закладах з метою якнайшвидшого відновлення 

здоров'я застрахованого  

-забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд за потерпілим, допомогу у 

веденні домашнього господарства (або компенсувати йому відповідні витрати), сприяти 

наданню потерпілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла  

-відшкодуванням вартості платного навчання дітей потерпілого  

-безкоштовне забезпечення автомобілем  

-утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або в іншому лікувально-

профілактичному закладі;  

-догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому лікувально-профілактичному закладі;  

-забезпечення безкоштовним харчовим пайком, осіб середньомісячний сукупний дохід яких 

нижчий встановленої законом межі бідності 

 

Які соціальні виплати, у разі настання страхового випадку, зобов’язаний здійснювати Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків:  

-оплатити комунальні послуги потерпілого  

-відшкодувати вартість ритуальних послуг, пов’язаних з організацією поховання померлого, 

відповідно до місцевих умов  

-відшкодувати шкоду, заподіяну з вини потерпілого іншій фізичній особі  

-своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, заподіяну працівникові внаслідок 

ушкодження його здоров'я або в разі його смерті, виплачуючи йому або особам, які 

перебували на його утриманні  

-забезпечити відшкодування коштів страхувальнику, витрачених ним на проїзд до лікувально 

– профілактичного закладу  

-сприяти в отриманні вкладів в банківських установах 

-пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання; 

-пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання;  

-надання допомоги на поховання у випадку смерті особи, яка була на утриманні потерпілого. 

 

Назвіть види виплат в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

на випадок безробіття.  

- страхові виплати дитині, яка народилася в період коли мати була визнана безробітною  



- страхові виплати у зв’язку із вагітністю застрахованої  

- допомога по безробіттю  

- відшкодування страхових витрат на медичну та соціальну допомогу безробітному  

- одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької 

діяльності  

- допомога по тимчасовій непрацездатності безробітному 

-допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його 

утриманні. 

-реабілітаційні послуги 

 

Джерелами формування коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття є:  

-асигнування державного бюджету  

-страхові внески страхувальників  

-внесків членів сім’ї потерпілого  

-суми фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття та  Закону України "Про зайнятість 

населення" 

-коштів, одержаних від стягнення відповідно до законодавства штрафів і пені з працівників 

Фонду соціального страхування на випадок безробіття  

-добровільних внесків та інших надходжень, отримання яких суперечить законодавству  

-капіталізованих платежів, що надійшли у випадках реорганізації страхувальників 

-благодійні внески підприємств, установ, організацій;  

 

Назвіть види забезпечення у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття:  

-допомога по безробіттю  

-пільги щодо сплати комунальних послуг  

-матеріальна допомога у період проходження безробітним альтернативної (невійськової) 

служби  

-аматорська перепідготовка безробітного  

-інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з побутовими проблемами  



-допомога по частковому безробіттю 

-надання  роботодавцям  - суб'єктам малого підприємництва, які працевлаштовують 

безробітних, компенсації відповідно до Закону  України "Про зайнятість населення" 

-пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні 

 

 

Розділ 4 «Організаційно-правові форми соціального забезпечення» Частина 2 

1-ий рівень 

Назвіть рівні системи пенсійного страхування в Україні.  

-пенсійне страхування  

-солідарна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  

-корпоративне пенсійне страхування  

-пенсійне страхування суб’єктів підприємницької діяльності  

-загальнообов’язкове пенсійне страхування фізичних та юридичних осіб  

 

Назвіть рівні системи пенсійного страхування в Україні.  

-пенсійне страхування  

-корпоративне пенсійне страхування  

-пенсійне страхування суб’єктів підприємницької діяльності  

-загальнообов’язкове пенсійне страхування фізичних та юридичних осіб  

-накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

 

Назвіть рівні системи пенсійного страхування в Україні.  

-солідарна система недержавного пенсійного страхування4  

-накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  

-добровільне пенсійне страхування юридичних осіб  

-корпоративне пенсійне страхування  

-загальнообов’язкове пенсійне страхування фізичних та юридичних осіб 

 

Назвіть рівні системи пенсійного страхування в Україні.  



-солідарна система недержавного пенсійного страхування4  

-добровільне пенсійне страхування юридичних осіб  

-недержавне пенсійне страхування  

-корпоративне пенсійне страхування  

-загальнообов’язкове пенсійне страхування фізичних та юридичних осіб 

 

Пенсійне страхування в Україні існує у наступних формах:  

-солідарна форма недержавного пенсійного страхування  

-загальнообов’язкове державне пенсійне страхування  

-корпоративне пенсійне страхування  

-пенсійне страхування суб’єктів підприємницької діяльності  

-загальнообов’язкове недержавне пенсійне страхування 

 

Пенсійне страхування в Україні існує у наступних формах:  

-солідарна форма недержавного пенсійного страхування  

-корпоративне пенсійне страхування  

-пенсійне страхування суб’єктів підприємницької діяльності  

-недержавне пенсійне страхування  

-загальнообов’язкове недержавне пенсійне страхування 

 

Суб’єктами солідарної системи пенсійного страхування є:  

-застраховані особи  

-недержавні пенсійні фонди  

-страхові організації  

-користувачі коштів  

-засновники Пенсійного фонду України 

 

Суб’єктами солідарної системи пенсійного страхування є:  

-недержавні пенсійні фонди  



-страхові організації  

-страхувальники  

-користувачі коштів  

-засновники Пенсійного фонду України 

 

Суб’єктами солідарної системи пенсійного страхування є:  

-недержавні пенсійні фонди  

-страхові організації  

-підприємство, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-зберігачі  

-засновники Пенсійного фонду України 

 

Суб’єктами солідарної системи пенсійного страхування є:  

-недержавні пенсійні фонди  

-уповноважений банк  

-страхові організації  

-зберігачі  

-засновники Пенсійного фонду України 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-уповноважений банк  

-компанія з управління пенсійними активами  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-вкладники та учасники пенсійних фондів 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-уповноважений банк  



- страхові організації  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-вкладники та учасники пенсійних фондів 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-зберігач  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-уповноважений банк  

-вкладники та учасники пенсійних фондів  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-особи, від імені і на користь яких здійснюється накопичення  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-уповноважений банк  

-вкладники та учасники пенсійних фондів  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-страхові організації  

-уповноважений банк  

-вкладники та учасники пенсійних фондів  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-Накопичувальний фонд  

-уповноважений банк  



-вкладники та учасники пенсійних фондів  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-уповноважений банк  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-страхові організації  

-вкладники та учасники пенсійних фондів  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

-уповноважений банк  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків  

-юридичні особи, які здійснюють адміністративне управління пенсійними активами 

Накопичувального фонду  

-вкладники та учасники пенсійних фондів  

-підприємства, установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-Накопичувальний фонд  

-вкладники та учасники недержавних пенсійних фондів  

-Пенсійний фонд України  

-пенсіонери 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-Накопичувальний фонд  

-засновники пенсійних фондів  

-Пенсійний фонд України  



-пенсіонери 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-страхові організації, які уклали договори страхування довічної пенсії  

-Накопичувальний фонд  

-Пенсійний фонд України  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-пенсіонери 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-фізичні та юридичні особи, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності 

або смерті  

-Накопичувальний фонд  

-Пенсійний фонд України  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-пенсіонери 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-Пенсійний фонд України  

-роботодавці-платники до корпоративних пенсійних фондів  

-Накопичувальний фонд  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-пенсіонери 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-Пенсійний фонд України  

-Накопичувальний фонд  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-адміністратори пенсійних фондів  

-пенсіонери 



 

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування можуть брати:  

-особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу  

-особовий склад аварійно–рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на 

постійній основі  

-особи, які займаються адвокатською діяльністю  

-члени фермерських господарств, які обрали особливий спосіб оподаткування  

-студенти денної форми навчання, які не працюють 

 

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування можуть брати:  

-особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу  

-особи, які досягли 16–річного віку і не працюють  

-особовий склад аварійно–рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на 

постійній основі  

-особи, які займаються адвокатською діяльністю  

-члени фермерських господарств, які обрали особливий спосіб оподаткування  

 

Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

можуть брати:  

-особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу  

-студенти, які навчаються з відривом від виробництва і не працюють  

-особи, які проходять строкову військову службу у військових формуваннях утворених 

відповідно до законів України  

-працівники воєнізованих формувань  

-особи, які обрані на виборні посади до органів місцевого самоврядування, які отримують 

заробітну плату на цій посаді 

 

Вкажіть у яких випадках договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування може бути достроково розірваний застрахованою 

особою.  

-якщо у застрахованої особи відсутні доходи для сплати страхових внесків  

-у випадку участі в системі недержавного пенсійного забезпечення  



- у разі систематичного порушення територіальним органом Пенсійного фонду України умов 

договору  

-у випадку участі у системі страхування від нещасних випадків на виробництві  

-у випадку відкриття пенсійного депозитного рахунку 

 

Назвіть випадки припинення участі застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування:  

-тимчасова працездатність особи  

-дострокове розірвання договору про добровільну участь у загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванні  

-призов на строкову військову службу  

-набуття права на щомісячні строкові виплати відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»  

-направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби 

 

Назвіть випадки припинення участі застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування:  

-тимчасова працездатність особи  

-призов на строкову військову службу  

-набуття права на щомісячні строкові виплати відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»  

-смерть застрахованої особи  

-направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби 

 

Назвіть випадки припинення участі застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування:  

-закінчення терміну дії договору про добровільну участь у загальнообов’язковому 

пенсійному страхуванні  

-призов на строкову військову службу  

-набуття права на щомісячні строкові виплати відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»  



-направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби  

-призов на строкову військову службу 

 

Назвіть випадки припинення участі застрахованих осіб у системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування:  

-призов на строкову військову службу  

-якщо застрахованій особі призначено пенсію і вона не продовжує працювати  

-набуття права на щомісячні строкові виплати відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»  

-направлення для проходження альтернативної (невійськової) служби  

-призов на строкову військову службу 

 

Вкажіть неправильно названі джерела формування коштів Пенсійного фонду України.  

-кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду  

-суми адміністративних стягнень накладені на посадових осіб, за порушення порядку сплати 

страхових внесків  

-добровільні внески  

-страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування включно з частиною 

внесків, що спрямовуються до Накопичувального фонду  

-інвестиційний дохід, який одержується від інвестування резерву коштів Пенсійним фондом 

 

Вкажіть неправильно названі джерела формування коштів Пенсійного фонду України.  

-кошти державного бюджету та цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду  

-державні запозичення  

-суми адміністративних стягнень накладені на посадових осіб, за порушення порядку сплати 

страхових внесків  

-добровільні внески  

-інвестиційний дохід, який одержується від інвестування резерву коштів Пенсійним фондом 

 

Вкажіть неправильно названі джерела формування коштів Пенсійного фонду України.  

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб  



-страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, крім частини 

внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду  

- кошти цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду  

- інвестиційний дохід, який одержується від інвестування коштів Накопичувального фонду  

-суми фінансових санкцій, які застосовуються до фізичних осіб за порушення встановленого 

порядку використання коштів Пенсійного фонду 

 

Вкажіть неправильно названі джерела формування коштів Пенсійного фонду України.  

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб  

-страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, крім частини 

внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду  

- кошти цільових фондів, що перераховуються до Пенсійного фонду  

-державні запозичення  

-суми фінансових санкцій, які застосовуються до фізичних осіб за порушення встановленого 

порядку використання коштів Пенсійного фонду 

 

Вкажіть умови запровадження в Україні загальнообов’язкової накопичувальної системи 

пенсійного страхування.  

-забезпечення дотацій з державного бюджету для Накопичувального фонду з метою 

покриття фінансування пенсійних виплат  

-перерозподіл повноважень обліку і контролю за сплатою страхових внесків між Пенсійним 

фондом і Накопичувальним фондом  

-зростання у кожному із двох останніх років валового внутрішнього продукту не менше ніж 

на два відсотки порівняно з попереднім роком  

-перетворення Пенсійного фонду у самоврядну неприбуткову організацію 

-забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в розмірі, передбаченому частиною 

третьою статті 46 Конституції України, з урахуванням коштів Державного бюджету України 

 

Вкажіть умови запровадження в Україні загальнообов’язкової накопичувальної системи 

пенсійного страхування.  

-забезпечення дотацій з державного бюджету для Накопичувального фонду з метою 

покриття фінансування пенсійних виплат  

-перерозподіл повноважень обліку і контролю за сплатою страхових внесків між Пенсійним 

фондом і Накопичувальним фондом  



-відкриття пенсійних депозитних рахунків  

-забезпечення виплати пенсій у солідарній системі в розмірі, передбаченому частиною 

третьою статті 46 Конституції України, з урахуванням коштів Державного бюджету України 

-перетворення Пенсійного фонду у самоврядну неприбуткову організацію 

 

За рахунок коштів Пенсійного фонду виплачуються:  

- одноразова пенсійна виплата членам сіи’ї застрахованого  

- пенсії за віком в солідарній системі  

- пенсія по втраті годувальника померлого внаслідок професійного захворювання  

- довічна пенсія подружжя  

- допомога на поховання безробітного 

 

За рахунок коштів Пенсійного фонду виплачуються:  

- одноразова пенсійна виплата членам сіи’ї застрахованого  

- пенсіїі по інвалідності внаслідок загального заховорювання  

- пенсія по втраті годувальника померлого внаслідок професійного захворювання  

- довічна пенсія подружжя  

- допомога на поховання безробітного 

 

Ким створюється Накопичувальний пенсійний фонд?  

-Президентом України  

-Верховною Радою України  

-Кабінетом Міністрів України  

-шляхом консультацій між роботодавцями, профспілками і Кабінетом Міністрів України  

-Пенсійним фондом 

 

Джерелами формування обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є: 

-частина коштів Пенсійного фонду  

-страхові  внески до накопичувальної системи пенсійного страхування 



-кошти державного бюджету та цільових фондів, які перераховуються до Накопичувального 

фонду  

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб  

-суми адміністративних стягнень, що накладаються на працівників 

 

Джерелами формування обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є: 

-частина коштів Пенсійного фонду  

-кошти державного бюджету та цільових фондів, які перераховуються до Накопичувального 

фонду  

-суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків 

на рахунок для другого рівня системи пенсійного забезпечення на користь учасників 

накопичувальної системи пенсійного страхування 

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб  

-суми адміністративних стягнень, що накладаються на працівників 

 

Джерелами формування обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є: 

- інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів 

накопичувальної системи пенсійного страхування  

-частина коштів Пенсійного фонду  

-кошти державного бюджету та цільових фондів, які перераховуються до Накопичувального 

фонду  

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб  

-суми адміністративних стягнень, що накладаються на працівників 

 

Вкажіть види недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне 

пенсійне забезпечення":  

-бюджетні  

-галузеві  

-закриті  

-за участю іноземного капіталу  

-корпоративні 

 



Вкажіть види недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне 

пенсійне забезпечення":  

-бюджетні  

-професійні  

-галузеві  

-закриті  

-за участю іноземного капіталу  

 

Вкажіть види недержавних пенсійних фондів відповідно до Закону України "Про недержавне 

пенсійне забезпечення":  

-бюджетні  

-галузеві  

-закриті  

-за участю іноземного капіталу  

-відкриті 

 

Юридична особа, діяльність якої фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету може 

бути засновником:  

-корпоративного недержавного пенсійного фонду  

-будь-якого недержавного пенсійного фонду  

-відкритого недержавного пенсійного фонду  

-закритого недержавного пенсійного фонду  

-професійного недержавного пенсійного фонду  

 

Розмір і порядок сплати внесків до корпоративного пенсійного фонду регулюється:  

-пенсійним контрактом  

-договором страхування довічної пенсії відповідно до умов обраної пенсійної схеми  

-Радою пенсійного фонду  

-установчими документами пенсійного фонду  

-Законом "Про збір на пенсійне страхування" 



 

Розмір і порядок сплати внесків до корпоративного пенсійного фонду регулюється:  

-договором страхування довічної пенсії відповідно до умов обраної пенсійної схеми  

-Радою пенсійного фонду  

-установчими документами пенсійного фонду  

-колективним договором  

-Законом "Про збір на пенсійне страхування" 

 

Які з наведених положень про обмеження розміру пенсійних внесків у недержавному 

пенсійному страхуванні є правильними?  

-максимальний розмір страхових внесків визначається установчими документами  

-максимальний розмір пенсійного внеску не може бути вищим ніж у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на поточний рік  

-мінімальний розмір пенсійного внеску не може бути нижчим за мінімальний страховий 

внесок у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  

-за рішенням засновників фонду не менше 10% заробітної плати учасника пенсійного фонду  

-мінімальний розмір страхового внеску може встановлюватися за рішенням ради пенсійного 

фонду у розмірі не менше 10% мінімальної заробітної плати у розрахунку на один місяць 

 

Які з наведених положень про обмеження розміру пенсійних внесків у недержавному 

пенсійному страхуванні є правильними?  

-максимальний розмір страхових внесків визначається установчими документами  

-максимальний розмір пенсійного внеску не може бути вищим ніж у системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування на поточний рік  

-мінімальний розмір пенсійного внеску не може бути нижчим за мінімальний страховий 

внесок у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування  

-максимальний розмір не обмежується  

-за рішенням засновників фонду не менше 10% заробітної плати учасника пенсійного фонду  

 

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного страхування відповідно до 

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" здійснюють:  

-Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 



-Міністерство економіки України  

-Міністерство праці та соціальної політики України  

-Державна комісія з питань дотримання пенсійного законодавства  

-Пенсійний фонд України 

 

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного страхування відповідно до 

Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" здійснюють:  

-Міністерство економіки України  

-Міністерство праці та соціальної політики України  

-Державна комісія з питань дотримання пенсійного законодавства  

-Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

-Пенсійний фонд України 

 

Договір між пенсійним фондом та його вкладником, який укладається від імені пенсійного 

фонду його адміністратором, за яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення 

учасника фонду в рахунок внесків такого вкладника – це:  

-пенсійний контракт  

-договір страхування довічної пенсії  

-договір про добровільну участь в системі пенсійного страхування  

-договір про відкриття пенсійного депозитного рахунку  

-договір участі у недержавному пенсійному фонді 

 

Застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням є:  

-особи, які отримують довічну пенсію і не працюють  

-особи, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб  

-роботодавці, які сплачують внески на цей вид страхування  

-військовослужбовці, які проходять строкову військову службу  

-особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору у фізичних осіб 

 



Застрахованими особами в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

похованням є:  

-особи, які отримують довічну пенсію і не працюють  

-особи обрані на виборні посади в органах місцевого самоврядування  

-роботодавці, які сплачують внески на цей вид страхування  

-військовослужбовці, які проходять строкову військову службу  

-особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору у фізичних осіб 

 

Назвіть правильно вказані категорії осіб, які є страхувальниками в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності:  

-особи, які  займаються підприємницькою, якщо вони беруть участь у цьому виді 

страхування на добровільних засадах  

-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  

-державний бюджет України  

-місцеві бюджети  

-Фонд страхування на випадок безробіття стосовно осіб, які одержують допомогу по 

безробіттю 

 

Назвіть правильно вказані категорії осіб, які є страхувальниками в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності:  

-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  

-державний бюджет України  

-місцеві бюджети  

- роботодавці  

-Фонд страхування на випадок безробіття стосовно осіб, які одержують допомогу по 

безробіттю 

 

За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності здійснюються наступні виплати:  

-допомоги по інвалідності внаслідок загального захворювання  



-допомога на поховання пенсіонера  

-допомоги по тимчасовій непрацездатності  

-допомога на поховання безробітних  

-допомога по вагітності і пологах жінкам-військовослужбовцям 

 

За рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності здійснюються наступні виплати:  

-допомога по інвалідності  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-допомога малозабезпеченим сім’ям з дітьми  

-допомога одиноким матерям  

-допомога на оплату медичних послуг  

 

Назвіть неправильно вказані категорії осіб, які сплачують внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-роботодавці – юридичні особи  

-роботодавці – фізичні особи  

-безробітні  

-особи, які забезпечують себе роботою самостійно, якщо вони беруть добровільну участь у 

цьому виді страхування  

-працівники 

 

Назвіть неправильно вказані категорії осіб, які сплачують внески на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-роботодавці – юридичні особи  

-роботодавці – фізичні особи  

-військовослужбовці строкової служби  

-особи, які забезпечують себе роботою самостійно, якщо вони беруть добровільну участь у 

цьому виді страхування  

-працівники 

 



Джерелами формування коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності є:  

-цільові кошти із страхових фондів  

-страхові внески застрахованих осіб  

-пенсійні внески  

-дохід від надання Фондом платних послуг  

-частина страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

 

Джерелами формування коштів Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності є:  

-прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, розміщених на депозитному 

рахунку  

-цільові кошти із страхових фондів  

-пенсійні внески  

-дохід від надання Фондом платних послуг  

-частина страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 

 

Вкажіть неправильно названі джерела формування коштів Фонду соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-дохід від надання Фондом платних послуг  

-страхові внески застрахованих осіб  

-страхові внески осіб, які займаються творчою діяльністю, якщо вони беруть участь у цьому 

виді страхування на добровільних засадах  

-асигнування з Державного бюджету України  

-прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, розміщених на депозитному 

рахунку 

 

Вкажіть неправильно названі джерела формування коштів Фонду соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-страхові внески застрахованих осіб  

-страхові внески осіб, які займаються творчою діяльністю, якщо вони беруть участь у цьому 

виді страхування на добровільних засадах  



-кошти, які відшкодовують страхові фонди на виплату допомог  

-асигнування з Державного бюджету України  

-прибуток, одержаний від тимчасово вільних коштів Фонду, розміщених на депозитному 

рахунку 

 

Вкажіть, які особи можуть на добровільних засадах брати участь у загальнообов’язковому 

державному соціальному страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-особи, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб  

-члени виробничих кооперативів  

-військовослужбовці  

- особи, які займаються адвокатською діяльністю  

-особи, визнані в установленому порядку безробітними 

 

Який орган є страховиком в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань  

-страхові організації  

-роботодавець  

-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  

-Пенсійний фонд 

 

Які з названих суб’єктів сплачують внески на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?  

-військові частини щодо військовослужбовців строкової служби  

-студенти  

-застраховані особи  

-Пенсійний фонд  

-страховики 

 

2-ий рівень 



Назвіть принципи на яких здійснюється загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування:  

-законодавче визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового пенсійного 

страхування  

-право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування осіб, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному 

страхуванню  

-необов’язковість страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно  

-договірне визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування  

-недержавні гарантії реалізації застрахованими особам своїх прав, передбачених законом  

-заінтересованість кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після 

виходу на пенсію 

-право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно 

-фінансування видатків на виплату пенсій за рахунок благодійних внесків 

 

Назвіть принципи на яких здійснюється загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування:  

-необов’язковість страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно  

-рівноправність застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат  

-договірне визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування  

-цільове та ефективне використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування  

-недержавні гарантії реалізації застрахованими особам своїх прав, передбачених законом  

-заінтересованість незастрахованої особи у власному матеріальному забезпеченні після 

виходу на пенсію 

-право на добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно 

-фінансування видатків на виплату пенсій за рахунок благодійних внесків 

 

Назвіть принципи на яких здійснюється загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування:  



-договірне визначення умов і порядку здійснення загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування  

-необов’язковість страхування осіб, які забезпечують себе роботою самостійно  

-диференціація розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру 

заробітної плати  

-солідарність та субсидування в солідарній системі  

-нецільове та ефективне використання коштів загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування  

-заінтересованість незастрахованої особи у власному матеріальному забезпеченні після 

виходу на пенсію 

-фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових 

внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів;  

-фінансування видатків на виплату пенсій за рахунок благодійних внесків 

 

Суб’єктами солідарної системи пенсійного страхування є:  

-в окремих, визначених законом, випадках – члени сімей застрахованих осіб  

-недержавні пенсійні фонди  

-страхові організації  

-Пенсійний фонд  

-зберігачі  

-засновники Пенсійного фонду України 

-страхувальники 

-уповноважений банк 

 

Суб’єктами обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування є:  

- фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до накопичувальної системи 

пенсійного страхування  

-вкладники пенсійних депозитних рахунків  

-страхові організації.  

-фізичні особи, які уклали договори страхування  

-підприємства та організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-зберігач  



-Фонд соціального страхування від нещасних випадків 

-недержавні пенсійні фонди; 

 

Суб’єктами недержавного пенсійного страхування є:  

-страхові організації, які уклали договори страхування ризику настання інвалідності або 

смерті учасника фонду 

-Пенсійний фонд України  

-вкладники та учасники пенсійних фондів 

-банківські установи, які уклали договори про відкриття пенсійних депозитних рахунків; 

-Накопичувальний фонд  

-підприємства та установи, що здійснюють виплату і доставку пенсій  

-пенсіонери  

-органи державного нагляду і контролю у сфері недержавного пенсійного забезпечення 

 

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  

-іноземці( якщо інше не встановлено міжнародними договорами), та особи без громадянства, 

які працюють у фізичних осіб на умовах трудового договору  

-студенти, які навчаються з відривом від виробництва  

-військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і 

начальницького складу 

-громадяни України, які працюють за межами України, якщо інше не встановлене 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України  

-особи, які не досягли 16–річного віку і не працюють  

-особи, які відповідно до законів отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку  

-безробітні в період отримання допомоги по безробіттю 

-особи, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу 

у зв’язку з вагітністю та пологами 

 

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  

-фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності та члени їх сімей, які беруть участь у 

провадженні підприємницької діяльності  



-студенти, які навчаються з відривом від виробництва  

-громадяни України, які працюють за межами України, якщо інше не встановлене 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України  

-особи, які проходять професійну підготовку за направленнями підприємств без збереження 

заробітної плати та з отриманням стипендії відповідно до законодавства  

-особи, які не досягли 16–річного віку і не працюють  

-безробітні в період отримання допомоги по безробіттю 

-особи, які проходять альтернативну (невійськову) службу 

-непрацюючі особи, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання 

 

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  

-члени орендних підприємств, які обрали особливий спосіб оподаткування  

-студенти, які навчаються з відривом від виробництва  

-громадяни України, які працюють за межами України, якщо інше не встановлене 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України  

-особи, які не досягли 16–річного віку і не працюють  

-безробітні в період отримання допомоги по безробіттю  

-особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності 

-непрацюючі особи, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання 

-особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються  адвокатською, 

нотаріальною діяльністю 

 

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  

-особи, які займаються адвокатською діяльністю  

-студенти, які навчаються з відривом від виробництва  

-громадяни України, які працюють за межами України, якщо інше не встановлене 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України  

-особи, обрані на виборні посади до органів місцевого самоврядування  

-особи, які не досягли 16–річного віку і не працюють  

-безробітні в період отримання допомоги по безробіттю 



-працівники воєнізованих формувань 

-особи, які отримують щомісячні страхові виплати відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"  

 

Загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню підлягають:  

-дружини (чоловіки) працівників дипломатичної служби - під час перебування за кордоном 

за місцем проходження дипломатичної служби чоловіка (дружини) 

-студенти, які навчаються з відривом від виробництва  

-громадяни України, які працюють за межами України, якщо інше не встановлене 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України  

-громадяни України, які працюють у розташованих за межам України консульських 

установах України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами  

-особи, які не досягли 16–річного віку і не працюють  

-безробітні в період отримання допомоги по безробіттю 

-батьки - вихователі дитячих будинків сімейного типу, 

-непрацюючі особи, які отримують пенсії по інвалідності від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання 

 

Участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування припиняється 

-у разі якщо у разі якщо особа, яка підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному 

страхуванню відповідно до Закону, втратила визначений цим Законом статус застрахованої 

особи;  

- у разі закінчення терміну дії договору про добровільну участь у випадках, передбачених 

Законом;  

-у разі дострокового розірвання договору про добровільну участь у випадках, передбачених 

Законом 

- у разі якщо застрахованій особі відповідно до Закону призначено пенсію і вона продовжує 

працювати 

-у випадку виходу у відпустку по вагітності та пологах 

-у випадку тимчасової непрацездатності особи 

-у випадку відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку 

-у разі укладення договору про участь  недержавній пенсійній системі 



 

Участь в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування припиняється 

- у разі смерті застрахованої особи;  

- у разі якщо застрахованій особі відповідно до Закону призначено пенсію і вона продовжує 

працювати 

-якщо застрахована особа відповідно до Закону набула права на довічну пенсію 

- якщо застрахована особа відповідно до Закону набула права на одноразову пенсійну 

виплату;  

-у випадку виходу у відпустку по вагітності та пологах 

-у випадку тимчасової непрацездатності особи 

-у випадку відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трьохрічного віку 

-у разі укладення договору про участь  недержавній пенсійній системі 

 

Назвіть права застрахованої особи в системі пенсійного страхування 

-отримувати  від  страхувальника  підтвердження  про сплату страхових внесків, у тому числі 

в письмовій формі; 

-вимагати від страхувальника сплати  страхових  внесків,  у тому числі в судовому порядку; 

-обирати  або  змінювати  в  порядку,  визначеному законом, страхову організацію, яка 

здійснює виплату довічних пенсій;  

-обирати порядок здійснення виплати пенсії;  

-брати участь в солідарній системі пенсійного страхування 

-визначати розмір пенсії відповідно до договору з Пенсійним фондом 

-пред'являти  свідоцтво  про  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування на вимогу 

страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду; 

-визначати умови призначення пенсії в солідарній системі. 

 

Назвіть права застрахованої особи в системі пенсійного страхування 

-обирати недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного 

забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом 

-отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи 

персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 



-звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення 

відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку 

та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

-оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника 

-брати участь в солідарній системі пенсійного страхування 

-визначати розмір пенсії відповідно до договору з Пенсійним фондом 

-пред'являти  свідоцтво  про  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування на вимогу 

страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду; 

-визначати умови призначення пенсії в солідарній системі. 

 

Назвіть обов’язки застрахованої особи в системі пенсійного страхування 

-надавати на вимогу страхувальника, документи, що засвідчують відомості, які мають бути 

занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку 

та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування; 

-надавати на вимогу територіального органу Пенсійного фонду документи, що засвідчують 

відомості, які мають бути занесені або містяться в її персональній обліковій картці в системі 

персоніфікованого обліку та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного 

соціального страхування; 

-пред'являти  свідоцтво  про  загальнообов'язкове  державне соціальне страхування на вимогу 

страхувальника, посадових осіб виконавчих органів Пенсійного фонду; 

-обирати недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного 

забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом 

-отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи 

персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

-звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення 

відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку 

та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

-оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника 

-визначати умови призначення пенсії в солідарній системі. 

 

Назвіть обов’язки застрахованої особи в системі пенсійного страхування 

-повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її 

персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку та Державному реєстрі 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, протягом десяти днів з моменту 

їх виникнення 



-повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про обставини, що спричиняють зміну 

статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення 

-укладати договір страхування довічної пенсії з обраною страховою організацією та не 

розривати цей договір протягом життя (крім випадків зміни страхової організації згідно із 

Законом);  

-обирати недержавний пенсійний фонд - суб'єкт другого рівня системи пенсійного 

забезпечення на умовах та в порядку, визначених законом 

-отримувати безоплатно відомості, внесені до її персональної облікової картки з системи 

персоніфікованого обліку та Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування 

-звертатися із заявою до територіального органу Пенсійного фонду про уточнення 

відомостей, внесених до персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку 

та Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

-оскаржувати в установленому законодавством порядку дії страхувальника 

-визначати умови призначення пенсії в солідарній системі. 

 

Назвіть джерела формування коштів пенсійного фонду  

-державні запозичення  

-інвестиційний дохід, який одержується від інвестування коштів Накопичувального фонду  

-страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, включно з 

частиною внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду  

-коштів цільових фондів, що перераховуються до пенсійного фонду у випадках передбачених 

законом  

-благодійних внесків юридичних та фізичних осіб  

-сум від фінансованих санкцій застрахованих до юридичних та фізичних осіб за порушення 

встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати податків 

-кошти державного бюджету, що перераховуються до пенсійного фонду у випадках 

передбачених законом 

-кошти отримані за надання платних послуг 

 

Назвіть джерела формування коштів пенсійного фонду  

-державні запозичення  

-інвестиційний дохід, який отримується від інвестування коштів Накопичувального фонду  



-страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, включно з 

частиною внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду  

-інвестиційний дохід, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах; 

-добровільні внески;  

-суми від фінансових санкцій, застосованих відповідно до Закону до юридичних та фізичних 

осіб за порушення встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати страхових 

внесків на пенсійне страхування 

-кошти отримані за надання платних послуг 

-сум від фінансованих санкцій застрахованих до юридичних та фізичних осіб за порушення 

встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати податків 

 

Вкажіть напрямки використання коштів Пенсійного фонду:  

-надання соціальних послуг, передбачених Законом «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»; 

-фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на 

органи Пенсійного фонду;  

-оплату послуг з виплати та доставки пенсій;  

-формування резерву коштів Пенсійного фонду.  

-виплата пенсій по інвалідності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання 

-виплата допомоги на поховання безробітного 

-фінансування адміністративних витрат, пов'язаних з виконанням функцій, покладених на 

органи Накопичувального фонду 

-виплата матеріальної допомоги по малозабезпеченості сім’ї пенсіонера 

 

Назвіть джерела формування коштів обов’язкової накопичувальної системи пенсійного 

страхування  

-страхові внески до накопичувальної системи пенсійного страхування  

-інвестиційний дохід, що утворюється в результаті розміщення та інвестування коштів 

накопичувальної системи пенсійного страхування у порядку, встановленому законом;  

-суми пені, сплаченої страхувальником за несвоєчасне перерахування сум страхових внесків 

на рахунок для другого рівня системи пенсійного забезпечення на користь учасників 

накопичувальної системи пенсійного страхування.  

-державні запозичення  



-кошти цільових фондів, що перераховуються до пенсійного фонду у випадках передбачених 

законом  

-благодійні внески юридичних та фізичних осіб  

-суми від фінансованих санкцій застрахованих до юридичних та фізичних осіб за порушення 

встановленого порядку нарахування, обчислення і сплати податків 

-кошти державного бюджету, що перераховуються до пенсійного фонду у випадках 

передбачених законом 

 

Вкажіть напрямки використання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування 

-покриття дефіциту Державного бюджету України  

-оплата договорів страхування довічних пенсій  

-покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду  

-забезпечення виплати пенсій у солідарній системі  

-оплата послуг компанії з управління пенсійними активами  

-виплати пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання 

-інвестування з метою отримання інвестиційного доходу на користь учасників 

накопичувальної системи пенсійного страхування;  

-здійснення одноразових пенсійних виплат;  

 

Вкажіть напрямки використання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування 

-оплата послуг компаній з управління активами Накопичувального фонду або відповідного 

недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;  

-оплата послуг зберігача Накопичувального фонду або відповідного недержавного 

пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;  

-оплата договорів страхування довічних пенсій 

-покриття дефіциту Державного бюджету України  

-покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду  

-оплата послуг із проведення планової аудиторської перевірки  

-забезпечення виплати пенсій у солідарній системі  

-виплати пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання 

 

Вкажіть напрямки використання коштів накопичувальної системи пенсійного страхування 



-покриття дефіциту Державного бюджету України  

-оплата послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня 

системи пенсійного забезпечення (крім випадків, якщо адміністрування здійснює юридична 

особа - одноосібний засновник).  

-оплата послуг із проведення планової аудиторської перевірки недержавного пенсійного 

фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;  

-покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду  

-забезпечення виплати пенсій у солідарній системі  

-виплати пенсій по інвалідності внаслідок загального захворювання 

-оплата послуг радника з інвестиційних питань;  

-оплата послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування Накопичувального 

фонду 

 

Інформація про Накопичувальний фонд та накопичувальну систему пенсійного страхування, 

яка підлягає щорічному офіційному оприлюдненню має містити відомості про:  

-склад Ради Накопичувального фонду;  

-зберігача;  

-результати перевірок діяльності Пенсійного фонду щодо адміністративного управління 

Накопичувальним фондом та накопичувальної системи пенсійного страхування в цілому, 

компаній з управління активами, зберігача, радника з інвестиційних питань;  

-дані щодо кількості застрахованих осіб, які протягом року спрямовували страхові внески до 

недержавних пенсійних фондів, та обсягів цих коштів, перерахованих до цих фондів;  

-суму коштів, що обліковується на накопичувальному пенсійному рахунку учасника 

накопичувальної системи пенсійного страхування;  

-умови та стан виконання договорів страхування довічної пенсії;  

-персональні дані учасників накопичувальної системи пенсійного страхування. 

-суму коштів виплачених пенсій у солідарній пенсійній системі 

 

Пенсійний контракт у системі недержавного пенсійного страхування припиняється у 

випадках:  

-виїзду учасника фонду на тимчасову роботу за кордон  

-працевлаштування учасника фонду  

-у разі заміни вкладником фонду пенсійного фонду  



-після передачі пенсійних коштів учасника фонду страховій організації відповідно до 

укладеного учасником договору страхування довічної пенсії  

-припинення особою участі в солідарній системі пенсійного страхування  

-призначення учаснику пенсії у обов’язковій накопичувальній системі 

-після повного виконання вкладником фонду своїх зобов'язань за пенсійним контрактом та 

укладення учасником (учасниками) фонду договору про виплату пенсії на визначений строк 

з пенсійним фондом; 

-у разі дострокового розірвання контракту в порядку, передбаченому Законом 

 

Які з названих суб’єктів можуть бути вкладниками недержавних пенсійних фондів?  

-банк для своїх вкладників  

-роботодавець учасника фонду  

-батьки учасника фонду  

-Пенсійний фонд  

-адміністратор недержавного пенсійного фонду  

-зберігач 

-сам учасник фонду 

-професійна спілка, об'єднання професійних спілок щодо своїх членів;  

 

Назвіть категорії осіб, які на добровільних засадах можуть брати участь у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності :  

-особи, які займаються адвокатською, нотаріальною діяльністю  

-особи, які займаються діяльністю пов’язаною з одержанням доходу безпосередньо від цієї 

діяльності  

-особи, які працюють на умовах трудового договору на підприємствах, в установах, 

організаціях  

-особи, які працюють на умовах строкового трудового договору у фізичних осіб  

-військовослужбовці, які проходять строкову військову службу  

-особи обрані на виборні посади в органах державної влади 

-члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок 

-особи, які займаються підприємницькою діяльністю 



 

Назвіть страхові випадки при страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:  

-тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку  

-карантин, накладений органами санітарно-епідеміологічної служби  

-досягнення пенсійного віку  

- настання інвалідності внаслідок загального захворювання  

-необхідність догляду за хворим членом сім’ї  

-необхідність догляду за хворою дитиною 

-тимчасова непрацездатність внаслідок загального захворювання 

-необхідність амбулаторного лікування 

 

Назвіть обов’язки застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.  

- брати участь в управлінні Фондом страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності через своїх представників у правліннях відділень Фонду  

- отримувати безоплатно інформацію у виконавчій дирекції Фонду страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності про порядок та умови сплати страхових внесків і 

витрачання страхових коштів Фонду  

- надавати страхувальнику, страховику достовірні документи, на підставі яких призначається 

матеріальне забезпечення та надаються соціальні послуги відповідно до Закону  

- вести облік своєї заробітної плати та зберігати ці дані протягом строку, встановленого 

законодавством  

- надавати виконавчій дирекції відділення Фонду відомості про зміну відомостей про себе та 

членів своєї сім’ї в двадцятиденний строк з дня одержання цих змін  

- дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тимчасової непрацездатності 

-своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про обставини, що впливають на 

умови надання матеріального забезпечення та соціальних послуг протягом десяти днів з 

моменту їх виникнення; 

-брати участь в управлінні Фондом через своїх представників у правлінні Фонду та 

правліннях відділень Фонду;  

 

Вкажіть напрями використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності:  



-виплата пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання  

-фінансування санаторно-курортного лікування застрахованих осіб і членів їх сімей  

-виплата застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності  

-виплата допомоги з тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на 

виробництві  

-фінансування діяльності закладів охорони здоров’я  

-фінансування діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

-утворення резерву страхових коштів у розрахунку не менш як на п'ять календарних днів для 

фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб 

-виплата застрахованим особам допомоги, на поховання; 

 

 

  



Розділ 5 «Правове регулювання страхових пенсій» 

1-ий рівень 

Яка з наведених ознак притаманна страховим пенсіям?  

-суб’єктами права на пенсію є незастраховані особи  

-суб’єктами права на пенсію є застраховані особи, а у випадках, передбачених законом, 

члени їхніх сімей  

-страхові пенсії виплачуються за рахунок коштів Державного бюджету  

-умовою призначення пенсії є наявність трудового стажу  

-юридичними фактами, що зумовлюють виплату страхових пенсій, є обставини, передбачені 

договором із державним соціальним страховим фондом  

 

Яка з наведених ознак притаманна страховим пенсіям? 

-суб’єктами права на пенсію є страхувальники 

-умовою призначення страхової пенсії є наявність страхового стажу 

-умовою призначення страхової пенсії є звільнення з роботи 

-страхові пенсії виплачуються за рахунок коштів місцевих бюджетів 

-юридичними фактами, що зумовлюють виплату страхових пенсій, є обставини, передбачені 

договором із державним соціальним страховим фондом 

 

Яка з наведених ознак притаманна страховим пенсіям? 

-суб’єктами права на пенсію є особи, які зареєстровані як безробітні 

-розмір страхової пенсії співвідносний середньому заробітку застрахованої особи 

-умовою призначення страхової пенсії є спеціальний стаж роботи 

-розмір страхової пенсії співвідносний прожитковому мінімуму, встановленому для 

непрацездатних осіб 

-юридичними фактами, що зумовлюють виплату страхових пенсій, є обставини, передбачені 

в спеціальних законах 

 

Яка з наведених ознак притаманна страховим пенсіям? 

-умовою призначення страхової пенсії є наявність трудового стажу 

-умовою призначення страхової пенсії є наявність спеціального стажу роботи 



-умовою призначення страхової пенсії є наявність страхового стажу 

-умовою призначення страхової пенсії є звільнення з роботи 

-умовою призначення страхової пенсії є досягнення пенсійного віку 

 

Яка з наведених ознак не притаманна страховим пенсіям? 

-страхові пенсії виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду, Державного бюджету та 

інших джерел  

-розмір страхових пенсій співвідносний середньому заробітку особи  

-страхові пенсії виплачуються за рахунок державних чи недержавних страхових фондів  

-суб’єктами права на пенсію є застраховані особи, а у випадках, передбачених законом, 

члени їхніх сімей  

-умовою призначення страхової пенсії є наявність страхового стажу 

 

Яка з наведених ознак не притаманна страховим пенсіям? 

-страхові пенсії виплачуються за рахунок державних чи недержавних страхових фондів 

-страхові пенсії в окремих випадках можуть виплачуватися одноразово 

-розмір страхових пенсій співвідносний прожитковому мінімуму, встановленому для 

непрацездатних осіб  

-розмір страхових пенсій співвідносний середньому заробітку особи 

-суб’єктами права на пенсію є застраховані особи, а у випадках, передбачених законом, 

члени їхніх сімей 

 

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні 

виплати: 

-державна пенсія  

-пенсія за віком  

-трудова пенсія  

-соціальна пенсія  

-пенсія з установленим періодом 

 

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні 

виплати:  



-державна пенсія  

-спеціальна пенсія  

-пенсія по інвалідності  

-довічна пенсія  

-одноразова виплата  

 

За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні 

виплати: 

-соціальна пенсія 

-пенсія на визначений строк 

-трудова пенсія 

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника 

-пенсія у зв’язку зі старістю 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення (____) років та наявності 

страхового стажу не менше 15 років. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності 

страхового стажу не менше (___) років. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності цим Законом не 

може перевищувати (_____). 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення: 

-65 років 

-60 років 

-чоловіками – 60 років, жінками – 55 років 

-чоловіками – 62 років, жінками – 60 років 



-62 років 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком за наявності страхового 

стажу: 

-не менше 5 років  

-для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не  менше 20 років 

-для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 років 

-не менше 15 років 

-не менше 20 років 

 

Відповідно до абзацу першого ч. 1 ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» особи мають право на призначення пенсії за віком у солідарній 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування:  

-після досягнення 60 років  

-після досягнення чоловіками – 60 років, жінками – 55 років  

-після досягнення чоловіками – 65 років, жінками – 60 років  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років  

-за наявності трудового стажу не менше 15 років 

 

Пенсія по інвалідності в солідарній системі призначається:  

-за наявності страхового стажу не менше 15 років  

-у разі, коли інвалідність є наслідком стійкої втрати професійної працездатності 

-в разі настання інвалідності внаслідок загального захворювання або травми, не пов’язаної з 

виробництвом  

-в разі настання інвалідності внаслідок професійного захворювання або травми, пов’язаної з 

виробництвом 

-у разі, коли інвалідність є наслідком професійної діяльності особи 

 

Пенсія по інвалідності в солідарній системі призначається інвалідам І групи в розмірі:  

-100 відсотків заробітної плати 

-90 відсотків заробітної плати 



-90 відсотків пенсії за віком 

-100 відсотків пенсії за віком 

-100 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія по інвалідності призначається інвалідам ІІ групи в розмірі: 

-90 відсотків заробітної плати, обчисленої відповідно до цього Закону 

-90 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до цього Закону 

-100 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до цього Закону 

-90 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність 

-50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до цього Закону 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія по інвалідності призначається інвалідам ІІІ групи в розмірі: 

-50 відсотків заробітної плати, обчисленої відповідно до цього Закону 

-90 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до цього Закону 

-100 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність  

-50 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність 

-50 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно до цього Закону 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення 

пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, 

пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за 

призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, на такий відсоток (*05*) – за 

кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі 

відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до цього Закону, але після досягнення 

пенсійного віку, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, 

пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за 

призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, на такий відсоток (*075*) – за 

кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі 

відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців. 



 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі призначається непрацездатним 

членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні:  

-за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу не менше 5 років  

-за наявності в годувальника на день смерті стажу роботи не менше 10 років  

-за наявності в годувальника страхового стажу, який був би необхідний йому для 

призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності  

-за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу не менше 15 років 

-за наявності в годувальника страхового стажу, який був би необхідним йому для 

призначення пенсії по І групі інвалідності  

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: на одного непрацездатного 

члена сім’ї – (*50*)відсотків пенсії за віком померлого годувальника; на двох та більше 

непрацездатних членів сім’ї – (*100*)відсотків пенсії за віком померлого годувальника, що 

розподіляється між ними рівними частинами. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі:  

-на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого 

годувальника 

-на одного непрацездатного члена сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого 

годувальника 

-на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків заробітної плати померлого 

годувальника 

-на одного непрацездатного члена сім’ї – 100 відсотків прожиткового мінімуму, 

встановленого для непрацездатних осіб 

-на одного непрацездатного члена сім’ї – 50 відсотків прожиткового мінімуму, 

встановленого для непрацездатних осіб 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається в розмірі: 

-на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 50 відсотків пенсії за віком померлого 

годувальника 



-на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків пенсії за віком померлого 

годувальника 

-на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків заробітної плати померлого 

годувальника 

-на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 100 відсотків прожиткового мінімуму, 

встановленого для непрацездатних осіб 

-на двох і більше непрацездатних членів сім’ї – 90 відсотків прожиткового мінімуму, 

встановленого для непрацездатних осіб 

 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі загальнообов’язкового 

державного пенсійного страхування призначається:  

-у розмірі 30 відсотків заробітної плати померлого годувальника на кожного 

непрацездатного члена сім’ї  

-у розмірі 70 відсотків заробітної плати померлого годувальника на одного непрацездатного 

члена сім’ї, 90 відсотків – на двох і більше  

-у розмірі 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника – на одного непрацездатного 

члена сім’ї, 100 відсотків – на двох і більше  

-у розмірі 40 відсотків заробітної плати померлого годувальника на одного непрацездатного 

члена сім’ї, 60 відсотків – на двох непрацездатних членів сім’ї, 80 відсотків – на трьох і 

більше  

-у розмірі 30 відсотків пенсії за віком померлого годувальника на кожного непрацездатного 

члена сім’ї  

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за 

бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними 

документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 

липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується 

заробітна плата (дохід) за будь-які (____) календарних місяців страхового стажу підряд до 1 

липня 2000 року незалежно від перерв. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за 

вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата 

(дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців підряд за 

умови, що зазначений період становить не більше ніж (*10*)відсотків тривалості страхового 

стажу. 

 



За загальним правилом для обчислення пенсії за віком у солідарній системі враховується 

заробітна плата:  

- за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року  

-за останні 24 календарних місяців страхового стажу  

-за останні 24 календарних місяців страхового стажу або за будь-які 60 календарних місяців 

страхового стажу підряд  

-за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року та за весь 

період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року  

-за весь період страхового стажу 

 

За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата 

(дохід) для обчислення пенсії, виключається період:  

-до 24 календарних місяців підряд за умови, що цей період становить не більше ніж 10 

відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі  

-до 60 календарних місяців підряд до 1 липня 2000 року  

-до 60 календарних місяців підряд з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, 

що включаються до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за 

умови, що цей період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу 

-до 60 календарних місяців підряд з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, 

що включаються до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за 

умови, що цей період становить не більше ніж 20 відсотків тривалості страхового стажу  

-до 60 календарних місяців підряд з урахуванням будь-яких періодів незалежно від перерв, 

що включаються до страхового стажу, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за 

умови, що цей період становить не більше ніж 30 відсотків тривалості страхового стажу 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо 

звернення за пенсією відбулося на пізніше (____)місяців з дня досягнення особою пенсійного 

віку. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за 

пенсією відбулося на пізніше (___) місяців з дня встановлення інвалідності. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті 



годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом (____) 

місяців з дня смерті годувальника. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган 

Пенсійного фонду та не пізніше (____) з дня їх надходження приймає рішення про 

призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії. 

 

За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на 

накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних 

пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня 

системи пенсійного забезпечення здійснюються такі пенсійні виплати:  

-пенсія за віком  

-пенсія за вислугу років  

-довічна пенсія з установленим періодом  

-допомога на поховання пенсіонера  

-пенсія на визначений строк 

 

За рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що обліковуються на 

накопичувальних пенсійних рахунках Накопичувального фонду або на індивідуальних 

пенсійних рахунках у відповідних недержавних пенсійних фондах – суб’єктах другого рівня 

системи пенсійного забезпечення здійснюються такі пенсійні виплати: 

-страхова пенсія  

-одноразова виплата  

-спеціальна пенсія  

-трудова пенсія  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

розмір довічної пенсії розраховується страховою організацією актуарно, виходячи з суми 

оплати договору страхування довічної пенсії, з урахуванням:  

-тривалості страхового стажу застрахованої особи  

-розміру заробітної плати застрахованої особи  

-майбутнього інвестиційного доходу, забезпечуваного страховою організацією  



-стану здоров’я застрахованої особи  

-тривалості сплати страхових внесків 

 

Яке з наведених положень про порядок виплати довічної обумовленої пенсії у 

накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є 

правильними?  

-виплата довічної обумовленої пенсії здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше 

ніж протягом п’яти років з дня її призначення  

-виплата довічної обумовленої пенсії здійснюється протягом життя пенсіонера, а після його 

смерті – його чоловіку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку, протягом їх життя  

-у разі смерті пенсіонера право на отримання призначеної довічної обумовленої пенсії мають 

спадкоємці  

- виплата довічної обумовленої пенсії здійснюється протягом життя пенсіонера, а у разі якщо 

загальна сума довічної обумовленої пенсії, виплачена пенсіонеру на момент смерті є 

меншою, ніж сума, обумовлена в договорі страхування довічної пенсії, різниця коштів між 

зазначеними сумами виплачується спадкоємцям, зазначеним у договорі страхування довічної 

пенсії або визначеним відповідно до Цивільного кодексу України 

-виплата довічної обумовленої пенсії здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше 

ніж протягом десяти років з дня її призначення 

 

Які з наведених положень про порядок виплати довічної пенсії подружжя у накопичувальній 

системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є правильними?  

-у разі смерті пенсіонера право на отримання призначеної довічної пенсії подружжя мають 

спадкоємці  

-виплата довічної пенсії подружжя здійснюється протягом життя пенсіонера, а після його 

смерті – його чоловіку (дружині), який (яка) досягли пенсійного віку, протягом їх життя  

-виплата довічної пенсії подружжя здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше 

ніж протягом десяти років з дня її призначення  

-виплата довічної пенсії подружжя здійснюється протягом життя пенсіонера, але не менше 

ніж протягом п’яти років з дня її призначення  

-у разі якщо загальна сума довічної пенсії подружжя, виплачена пенсіонеру на момент смерті 

є меншою, ніж сума вартості договору страхування довічної пенсії на час його укладення, 

різниця коштів між зазначеними сумами виплачується спадкоємцям 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

довічна пенсія з установленим періодом – щомісячна виплата, яка здійснюється протягом 

життя пенсіонера, але не менше ніж протягом (____) років з дня її призначення. 



 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право на отримання 

одноразової виплати в разі:  

-якщо сума належних на момент набуття права на пенсію пенсійних активів не досягає 

мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору страхування довічної пенсії, 

визначеної обраною особою страховою організацією  

- якщо сума належних на момент набуття права на пенсію пенсійних коштів не досягає 

мінімальної суми коштів, необхідної для оплати договору страхування довічної пенсії, 

визначеної національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 

-припинення сплати страхових внесків до Накопичувального фонду на строк, що перевищує 

один рік  

-підтвердженого медичним висновком критичного стану здоров’я  

-якщо Накопичувальний фонд не забезпечує обумовлений рівень інвестиційного доходу 

 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право на отримання 

одноразової виплати в разі: 

-визнання учасника накопичувальної системи пенсійного страхування інвалідом ІІІ групи і 

набуття права на пенсію по інвалідності у солідарній системі 

-якщо обрана учасником накопичувальної системи страхова організація не забезпечує 

обумовлений рівень інвестиційного доходу 

-на вимогу учасника накопичувальної системи пенсійного страхування у випадку виїзду на 

постійне місце проживання за кордон  

-необхідності медичного обстеження за кордоном 

-досягнення визначеного учасником пенсійного віку 

 

Учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право на отримання 

одноразової виплати в разі:  

-якщо сума належних на момент набуття права на пенсію пенсійних активів недостатня для 

отримання нею пенсії протягом десяти років  

-тимчасового виїзду за кордон  

-припинення сплати страхових внесків до Накопичувального фонду на строк, що перевищує 

три роки  

-визнання учасника накопичувальної системи пенсійного страхування інвалідом І або ІІ 

групи і набуття права на пенсію по інвалідності у солідарній системі  



-якщо сума належних застрахованій особі на момент набуття права на пенсію пенсійних 

активів недостатня для отримання нею пенсії протягом п’яти років 

 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» застрахована особа, яка відповідно до закону є учасником накопичувальної 

системи пенсійного страхування, має право на отримання довічної пенсії або одноразової 

виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування, що 

обліковуються на її накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або 

на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді - 

суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення, за умови: 

-досягнення чоловіками – 60 років, жінками – 55 років 

-досягнення пенсійного віку, визначеного застрахованою особою 

-досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону 

-настання інвалідності внаслідок загального захворювання або травми, не пов’язаної з 

виробництвом 

-досягнення пенсійного віку, визначеного у договорі страхування довічної пенсії 

 

Недержавні пенсійні фонди відповідно до закону можуть здійснювати такі види пенсійних 

виплат:  

-пенсія з установленим періодом  

-довічна обумовлена пенсія  

-пенсія за віком  

-пенсія на визначений строк  

-пенсія за вислугу років 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

одноразова виплата з коштів Накопичувального фонду здійснюється протягом (____) 

робочих днів з дня надходження заяви та необхідних документів. 

 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійний вік, після 

досягнення якого учасник фонду має право на отримання пенсійної виплати, визначається за 

заявою учасника фонду і може бути меншим від пенсійного віку, який надає право на пенсію 

за загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням, але не більше ніж на (____) 

років, якщо інше не визначене законами. 

 



Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 

пенсії може бути відраховано не більш як (____) відсотків її розміру: на утримання членів 

сім’ї (аліменти), на відшкодування збитків від розкрадання майна підприємств і організацій, 

на відшкодування пенсіонером шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я, а також у зв’язку зі смертю потерпілого, на повернення переплачених сум 

заробітної плати в передбачених законом випадках. 

 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» вкладники 

недержавного пенсійного фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми та її зміни, 

але не частіше одного разу на (____) місяців. 

 

Вкажіть неправильно названі підстави для здійснення пенсійних виплат недержавними 

пенсійними фондами:  

-досягнення учасником фонду пенсійного віку 60 років  

-визнання учасника фонду інвалідом  

-медично підтверджений критичний стан здоров’я учасника фонду  

-виїзд учасника фонду на постійне проживання за межі України  

-смерть учасника фонду 

 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» учасник фонду має 

право змінити визначений ним пенсійний вік шляхом подання про це заяви адміністратору 

не пізніше ніж за (____) робочих днів до настання визначеного ним пенсійного віку. 

 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсія на 

визначений строк розраховується виходячи із строку не менш як (____) років від початку 

здійснення першої виплати. 

 

Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» пенсійна виплата, 

що здійснюється одноразово, провадиться протягом (___) робочих днів після отримання 

відповідної заяви та необхідних документів. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з 

власної вини, виплачуються за минулий час, але не більш ніж за (____) роки до дня 

звернення за отриманням пенсії. 

 



Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування» максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової 

пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та 

інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим 

категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 

(___) прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової 

грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до 

пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які 

мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати: 

-десяти мінімальних заробітних плат; 

-сімнадцяти прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб; 

-десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність; 

-прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність; 

-10 000 гривень 

 

Вставте слова, пропущені у наведеному законодавчому положенні: «Пенсія у зв'язку з 

втратою годувальника призначається ______________________ померлого годувальника, які 

були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який 

був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності, а в разі смерті 

пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, – незалежно від 

тривалості страхового стажу». 

-недієздатним членам сім’ї; 

-неповнолітнім членам сім’ї; 

-непрацездатним членам сім’ї; 

-інвалідам-членам сім’ї 

-утриманцям 

 

Відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала 

працювати, перерахунок пенсії проводиться з урахуванням не менш як (____) місяців 

страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від 

перерв у роботі. 

 



Вкажіть випадки, коли відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» перерахунок пенсії не проводиться: 

-відповідно до законодавства про індексацію грошових доходів населення; 

-якщо середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за минулий 

рік зросла 

-у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

визначеного законом; 

-у разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати, визначеної законом; 

-у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати; 

 

Які з наведених положень про призначення пенсії по інвалідності є правильними? 

-пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала в період роботи; 

-пенсія по інвалідності призначається незалежно від тривалості страхового стажу, якщо 

інвалідність настала у віці до 23 років включно; 

-пенсія по інвалідності від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання 

призначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»; 

-особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають право на 

пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу не менше 15 років; 

-пенсія по інвалідності призначається інвалідам І групи – в розмірі 100 відсотків їх середньої 

заробітної плати, інвалідам ІІ групи – 90 відсотків, інвалідам ІІІ групи – 50 відсотків 

 

Які з перелічених категорій осіб не мають права на пенсію за віком на пільгових умовах 

відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»? 

-працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах 

-жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння) 

-робітники локомотивних бригад 

-жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній 

обробці тютюну 

-водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) 

 

Які з перелічених категорій осіб не мають права на пенсію за віком на пільгових умовах 

відповідно до ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення»? 



-робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах 

-робітники і майстри, безпосередньо зайняті на лісозаготівлях і лісосплаві 

-жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п'ятеро і більше 

дітей 

-працівники, зайняті повний робочий день на інших роботах із шкідливими і важкими 

умовами праці, - за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, 

затверджуваним Кабінетом Міністрів України 

-жінки, які працюють свинарками-операторами 

 

Які з перелічених категорій осіб не мають права на пенсію за вислугу років відповідно до ст. 

52 Закону України «Про пенсійне забезпечення»? 

-окремі категорії працівників авіації та льотно-випробного складу 

-водії вантажних автомобілів, безпосередньо зайнятих в технологічному процесі на шахтах, у 

рудниках, розрізах і рудних кар'єрах на вивезенні вугілля, сланцю, руди, породи 

-плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості (крім суден портових, 

що постійно працюють на акваторії порту, службово-допоміжних, роз'їзних, приміського і 

внутріміського сполучення) 

-деякі категорії артистів театрів та інших театрально-видовищних підприємств і колективів 

-трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської  

продукції 

 

Які з перелічених категорій осіб не мають права на пенсію за вислугу років відповідно до ст. 

52 Закону України «Про пенсійне забезпечення»? 

-окремі категорії працівників, які безпосередньо здійснюють організацію перевезень і 

забезпечують безпеку руху на залізничному транспорті та метрополітені; 

-механізатори (докери-механізатори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних 

роботах у портах 

-жінки, які машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, 

змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, 

-працівники експедицій, партій, загонів, дільниць і бригад, безпосередньо зайняті на 

польових геологорозвідувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геофізичних, 

гідрографічних, гідрологічних, лісовпорядних і розвідувальних роботах 

-спортсмени  

 



Які з перелічених категорій осіб не мають права на пенсію за вислугу років відповідно до ст. 

52 Закону України «Про пенсійне забезпечення»? 

-робітники локомотивних бригад 

-працівники експедицій, безпосередньо зайняті на польових геологорозвідувальних роботах 

-працівники охорони здоров'я 

-працівники соціального забезпечення, які в будинках-інтернатах для престарілих та 

інвалідів і спеціальних службах безпосередньо зайняті обслуговуванням пенсіонерів та 

інвалідів 

-інваліди з дитинства I групи 

 

На який строк відповідно до ст. 34 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» призначається пенсія по інвалідності? 

-на 1 рік 

-на 3 роки 

-на строк від 1 до 3 років 

-на строк понад 3 роки 

-на весь строк встановлення інвалідності 

 

Які документи подаються для призначення пенсії за віком? 

-довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера заявнику 

-документи про місце проживання (реєстрації) особи 

-документи, які засвідчують особливий статус особи 

-документи про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для 

призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. № 637 

-довідка податкової адміністрації про середньомісячний сукупний дохід за рік перед 

зверненням за призначенням пенсії 

 

Який документ відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування», затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 

25.11.2005 року № 22-1, не може засвідчувати факт перебування на утриманні 

непрацездатних членів сім'ї, для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника? 



-довідки житлово-експлуатаційних організацій з місця проживання про перебування на 

повному утриманні померлого годувальника  

-довідки інших організацій з місця проживання про одержання від померлого годувальника 

допомоги, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування 

-довідки органів місцевого самоврядування про спільне проживання з годувальником на 

момент його смерті 

-довідки житлово-експлуатаційних організацій з місця реєстрації про спільне проживання з 

годувальником на момент його смерті 

-довідки органів міграційної служби про зареєстроване місце проживання померлого 

годувальника та його членів сім’ї 

 

2-ий рівень 

 

Які з наведених положень про порядок обчислення страхового стажу є правильними?  

-страховий стаж обчислюється в роках  

-неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню, зараховується до страхового стажу як повний місяць 

за умови, що сума сплачених за цей місяць страхових внесків є не меншою, ніж мінімальний 

страховий внесок  

-неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню, не зараховується до страхового стажу  

-неповний місяць роботи, якщо застрахована особа підлягала загальнообов’язковому 

державному пенсійному страхуванню, зараховується як повний місяць страхового стажу  

-період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю, не 

зараховується до страхового стажу  

-період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному 

соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю, 

зараховується до страхового стажу 

-періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для 

призначення пенсії до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, 

передбачених законодавством, що діяло раніше, крім випадків, передбачених цим Законом 

-періоди роботи після призначення пенсії не зараховуються до страхового стажу 

 

Які з наведених положень про порядок обчислення страхового стажу є правильними?  



-якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний 

страховий внесок, цей період зараховується до страхового стажу як повний місяць 

страхового стажу за умови здійснення в порядку, визначеному правлінням Пенсійного 

фонду, відповідної доплати до суми страхових внесків  

-страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за поданими 

застрахованою особою документами  

-страховий стаж обчислюється в місяцях  

-страховий стаж обчислюється на підставі відомостей, занесених до трудової книжки 

застрахованої особи  

-якщо сума сплачених за відповідний місяць страхових внесків є меншою, ніж мінімальний 

страховий внесок, цей період не зараховується до страхового стажу  

-страховий стаж враховується в одинарному розмірі, крім випадків, передбачених Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

-час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або 

професійним захворюванням зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за 

віком 

-час перебування на інвалідності у зв’язку із загальним захворюванням або травмою, не 

пов’язаною з виробництвом, зараховується до страхового стажу для призначення пенсії за 

віком 

 

Які з наведених положень про мінімальний розмір пенсії за віком у солідарній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування є правильними?  

-мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35, а у жінок – 30 років 

страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність  

-мінімальний розмір пенсії за віком не встановлюється  

-мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років 

страхового стажу встановлюється у розмірі мінімальної заробітної плати  

-мінімальний розмір пенсії за віком за наявності не менше 15 років страхового стажу 

встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-за наявності страхового стажу менше 5 років мінімальний розмір пенсії за віком 

встановлюється у розмірі половини мінімального розміру заробітної плати  

-за наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок пенсія за віком 

встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому стажу, виходячи з 

мінімального розміру пенсії за віком 



-у разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком у 

солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії 

-мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений абзацом першим ч. 1 ст.28 Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застосовується для визначення 

усіх розмірів пенсій, передбачених законодавством України 

 

Які з наведених положень про порядок призначення пенсії по інвалідності в солідарній 

системі є правильними?  

-пенсія призначається на строк до 5 років  

-пенсія по інвалідності призначається, якщо інвалідність настала у період роботи  

-якщо виплату пенсії інвалідові було припинено внаслідок нез’явлення на повторний огляд 

без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше 

призначеної пенсії поновлюється з дня, з якого припинено виплату  

-пенсія інвалідам, які досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», призначається довічно  

-якщо виплату пенсії інвалідові було припинено внаслідок нез’явлення на повторний огляд 

без поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата раніше 

призначеної пенсії поновлюється з дня встановлення інвалідності за умови, що після 

припинення виплати пенсії минуло не більше п’яти років  

-якщо виплату пенсії інвалідові було припинено внаслідок нез’явлення на повторний огляд з 

поважних причин, то в разі наступного визнання його інвалідом виплата пенсії по 

інвалідності відновлюється з дня встановлення інвалідності за умови, що після припинення 

виплати пенсії минуло не більше п’яти років 

-якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по 

інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу 

-особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, передбаченого статтею 26 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають право на 

пенсію по інвалідності незалежно від наявності страхового стажу 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

непрацездатними членами сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, 

вважаються:  

-діти, які народилися після спливу 10 місяців з дня смерті годувальника  

-члени сім’ї, які були на частковому утриманні померлого годувальника  



-чоловік (дружина) померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він 

(вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до 

досягнення нею (ними) 8 років  

-брати, сестри померлого годувальника, які не досягли 18 років, якщо вони не мають 

працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати  

-діти померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання у професійно-

технічних навчальних закладах до закінчення навчання, але не старше 23 роки  

-брати померлого годувальника, якщо вони є інвалідами 

-дядько,тітка померлого годувальника незалежно від незалежно від віку і працездатності, 

якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого 

годувальника до досягнення нею (ними) 8 років 

-батько, мати померлого годувальника, якщо вони є інвалідами 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

непрацездатними членами сім’ї, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, 

вважаються:  

-чоловік (дружина) померлого годувальника, якщо вони є інвалідами  

-діти померлого годувальника старші 18 років, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 

років  

-непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого  

-діти, які навчаються у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів акредитації до 25 років  

-чоловік (дружина) померлого годувальника, якщо вони були на його утриманні  

-чоловік (дружина) померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він 

(вона) не працюють і зайняті доглядом за внуками померлого годувальника до досягнення 

ними 8 років 

-батько (мати) померлого годувальника, якщо вони досягли пенсійного віку, передбаченого 

статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

-чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи 

бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) не 

працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника до досягнення 

нею (ними) 8 років 

 

Які з наведених положень про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника в 

солідарній системі є правильними?  



-члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним 

джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, не мають права на пенсію 

у зв’язку з втратою годувальника  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на кожного члена сім’ї окремо  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на 

виробництві або професійного захворювання, призначається органом соціального захисту за 

місцем проживання  

-пасинок і падчерка мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника нарівні з 

рідними дітьми, якщо вони не одержували аліментів від батьків  

-батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на 

пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо втратили джерело засобів до існування  

-вітчим і мачуха мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, якщо вони 

утримували свого пасинка або падчерку не менше 5 років 

-усиновлені діти мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника нарівні з рідними 

дітьми 

-неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, зберігають 

це право і в разі їх усиновлення 

 

Які з наведених положень про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника в 

солідарній системі є правильними?  

-положення Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

поширюються і на сім’ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеної померлої у 

встановленому законом порядку  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на час встановлення непрацездатним 

членам сім’ї інвалідності, але не більше ніж на 2 роки  

-пасинок і падчерка не мають права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника  

-діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах І – ІV рівнів 

акредитації, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника до досягнення ними 25 

років  

-неповнолітні діти, які мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, не 

зберігають це право у разі їх усиновлення  

-діти-сироти мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника до досягнення ними 23 

років незалежно від того, навчаються вони чи ні 

-пенсія у зв'язку з втратою годувальника членам сім'ї, які досягли пенсійного віку, 

передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування», призначається довічно 



-діти, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах, мають 

право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника у період між завершенням навчання за 

одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за умови, що 

такий період не перевищує чотирьох місяців 

 

Які з наведених положень про порядок призначення (перерахунку) пенсії є неправильними?  

-пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за 

пенсією відбулося не пізніше шести місяців з дня встановлення інвалідності  

-пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо 

звернення за пенсією відбулося не пізніше місяця з дня досягнення особою пенсійного віку  

-заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше 

ніж за місяць до досягнення пенсійного віку  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті 

годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 

місяців з дня смерті годувальника  

-пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату 

пенсії  

-документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган 

Пенсійного фонду та не пізніше десяти днів з дня їх надходження приймає рішення про 

призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії 

-на всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, 

призначається одна спільна пенсія 

-заява про призначення (перерахунок) пенсії та необхідні документи подаються до 

територіального органу Пенсійного фонду виключно особисто 

 

Які з наведених положень про порядок призначення (перерахунку) пенсії є правильними?  

-пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо 

звернення за пенсією відбулося не пізніше шести місяців з дня досягнення особою 

пенсійного віку  

-заява про призначення пенсії за віком може бути подана застрахованою особою не раніше 

ніж за місяць до досягнення пенсійного віку  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті 

годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом шести 

місяців з дня смерті годувальника  

-пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за 

пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності  

-пенсія призначається довічно  



-документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган 

Пенсійного фонду та не пізніше місяця з дня їх надходження приймає рішення про 

призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії 

-переведення з одного виду пенсії на інший здійснюється з дня подання заяви на підставі 

документів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, що знаходяться 

на час переведення з одного виду пенсії на інший в пенсійній справі, а також додаткових 

документів, одержаних органами Пенсійного фонду 

-перерахунок призначеної пенсії у разі виникнення права на підвищення пенсії провадиться з 

першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну 

заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа 

наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа 

 

Які з наведених положень про порядок виплати пенсії у солідарній системі є правильними?  

-нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з 

власної вини, не виплачуються  

-нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з 

власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за дванадцять місяців до дня 

звернення за отриманням пенсії  

-нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з 

власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три роки до дня звернення 

за отриманням пенсії  

-нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з 

власної вини, виплачуються одночасно, але не більше як за 12 місяців, а решта суми 

виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії  

-нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, 

виплачуються за минулий час, але не більше ніж за п’ять років до дня звернення за 

отриманням пенсії  

-компенсація втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам не 

здійснюється 

-пенсії виплачуються без урахування пенсійних виплат з накопичувальної системи 

пенсійного страхування чи пенсійних виплат із системи недержавного пенсійного 

забезпечення 

-компенсація втрати частини пенсії у зв'язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам 

здійснюється згідно із законом 

 

Які з наведених положень про порядок виплати пенсії у солідарній системі є правильними?  



-нараховані суми пенсії, не отримані з вини органу, що призначає і виплачує пенсію, 

виплачуються за минулий час без обмеження будь-яким строком з нарахуванням компенсації 

втрати частини доходів  

-нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з 

власної вини, виплачуються одночасно, але не більше як за три роки, а решта суми 

виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії  

-компенсація втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати пенсіонерам не 

здійснюється  

-пенсія виплачується не рідше двох разів на місяць з різницею у шістнадцять днів  

-пенсія виплачується без урахування одержуваної заробітної плати (доходу)  

-під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата призначеної йому пенсії 

призупиняється 

-пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у 

строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, в грошовій або натуральній 

формі 

-пенсія виплачується за місцем реєстрації пенсіонера в межах України 

 

Які з наведених положень про порядок виплати пенсії у солідарній системі є 

неправильними?  

-пенсія виплачується щомісяця у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується 

пенсія  

-пенсії виплачуються без урахування одержуваної заробітної плати (доходу) або пенсійних 

виплат із системи недержавного пенсійного забезпечення  

-пенсія не може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої 

визначаються законом 

-під час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі виплата призначеної йому пенсії 

здійснюється на загальних підставах у порядку, встановленому законодавством  

-дітям-сиротам за період перебування на повному державному утриманні виплачується 50 

відсотків призначеної пенсії у зв’язку з втратою годувальника та перераховується на їхні 

особисті рахунки у банку, решта пенсії перераховується на банківський рахунок установи, де 

ця дитина перебуває на повному державному утриманні, і спрямовується виключно на 

поліпшення умов проживання дітей у цих установах  

-під час перебування пенсіонера на повному державному утриманні у відповідній установі 

йому виплачується 25 відсотків призначеної пенсії 

-виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду дії довіреності за умови 

поновлення пенсіонером заяви про виплату пенсії за довіреністю через кожний рік дії такої 

довіреності 



-якщо у пенсіонера, який перебуває у відповідній установі (закладі) на повному державному 

утриманні, є непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на його утриманні, пенсія 

виплачується в такому порядку: 25 відсотків пенсії – самому пенсіонерові, а інша частина 

пенсії, але не більш як 50 відсотків призначеного розміру пенсії – зазначеним членам сім'ї 

 

Які з наведених положень про порядок припинення виплати пенсії у солідарній системі є 

неправильними?  

-виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду припиняється, якщо 

пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості  

-виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду 

припиняється на весь час перебування пенсіонера в місцях позбавлення волі  

-виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду 

припиняється на весь час перебування пенсіонера на повному державному утриманні  

-виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду 

припиняється у разі смерті пенсіонера  

-виплата пенсії за рішенням за рішенням суду припиняється, якщо пенсія призначена на 

підставі документів, що містять недостовірні відомості  

-виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду 

припиняється у разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд 

-виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду 

припиняється у разі визнання особи недієздатною 

-виплата пенсії за рішенням суду припиняється у разі застосування до особи примусових 

заходів медичного характеру 

 

Які з наведених положень, що стосуються виплати пенсій у солідарній системі, є 

правильними?  

-на утримання членів сім’ї (аліменти) з пенсії може бути відраховано не більше як 50 

відсотків її розміру  

-розмір відрахувань із пенсії в будь-якому випадку не може перевищувати 50 відсотків  

-у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон пенсія, призначена в 

Україні, за заявою пенсіонера може бути виплачена йому наперед, але не більше як за три 

роки  

-розмір відрахувань з пенсії обчислюється із врахуванням середньої заробітної плати  

-суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера, поверненню не 

підлягають  



-на утримання членів сім’ї (аліменти) з пенсії може бути відраховано не більше як 75 

відсотків її розміру 

-суми пенсій, виплачені надміру внаслідок подання страхувальником недостовірних даних, 

можуть бути повернуті пенсіонером добровільно 

-суми пенсій, виплачені надміру внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання 

страхувальником недостовірних даних, стягуються на підставі рішень територіальних 

органів Пенсійного фонду чи в судовому порядку 

 

Які з наведених положень про порядок успадкування пенсійних активів учасника 

накопичувальної системи пенсійного страхування є правильними?  

-у разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійного віку належні їй пенсійні 

активи не успадковуються  

-у разі відсутності у померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування 

спадкоємців за законом і за заповітом належні йому кошти, обліковані на його 

накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному 

пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб'єкті другого рівня 

системи пенсійного забезпечення, спрямовуються до резерву коштів для покриття дефіциту 

бюджету Пенсійного фонду у майбутніх періодах 

-у разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійного віку належні їй пенсійні 

активи успадковуються лише в тому разі, якщо застрахована особа визначила конкретних 

осіб, які мають право на їх отримання  

-у разі смерті застрахованої особи до досягнення нею пенсійного віку належні їй пенсійні 

активи успадковуються винятково за заповітом  

-учасник накопичувальної системи пенсійного страхування має право в будь-який час 

визначити спадкоємцями одну або декілька фізичних осіб (незалежно від наявності у нього з 

такими особами сімейних, родинних відносин), які мають право на отримання у разі його 

смерті коштів в сумі, що обліковується на його накопичувальному пенсійному рахунку в 

Накопичувальному фонді або на індивідуальному пенсійному рахунку у відповідному 

недержавному пенсійному фонді – суб'єкті другого рівня системи пенсійного забезпечення 

-у разі смерті застрахованої особи після досягнення пенсійного віку належні їй пенсійні 

активи передаються страховій організації 

-особи, які мають право на отримання у спадщину коштів накопичувальної системи 

пенсійного страхування в сумі, що належить померлому учасникові накопичувальної 

системи пенсійного страхування, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному 

рахунку в Накопичувальному фонді, можуть подати заяву про спрямування таких коштів на 

свій накопичувальний пенсійний рахунок у Накопичувальному фонді 

-у разі відсутності у померлого учасника накопичувальної системи пенсійного страхування 

спадкоємців за законом і за заповітом належні йому кошти, обліковані на його 

накопичувальному пенсійному рахунку в Накопичувальному фонді або на індивідуальному 

пенсійному рахунку у відповідному недержавному пенсійному фонді – суб'єкті другого рівня 



системи пенсійного забезпечення, спрямовуються на покриття витрат компанії з управління 

активами 

 

У відповідях під котрими номерами неправильно названі підстави надання недержавним 

пенсійним фондом пенсійної виплати, що здійснюється одноразово?  

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника 

фонду в разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я 

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника 

фонду в разі настання інвалідності учасника фонду 

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника 

фонду в разі визнання учасника фонду недієздатним 

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника 

фонду в разі, коли сума належних учаснику фонду пенсійних коштів на дату настання 

пенсійного віку учасника фонду не досягає мінімального розміру суми пенсійних 

накопичень, встановленого національною комісією, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг 

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника 

фонду в разі виїзду учасника фонду на постійне проживання за межі України  

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу вкладника 

фонду в разі припинення його участі у недержавному пенсійному фонді  

-пенсійна виплата здійснюється одноразово спадкоємцям учасника фонду адміністратором  

-пенсійна виплата може здійснюватися адміністратором одноразово на вимогу учасника 

фонду в разі, коли недержавний пенсійний фонд не забезпечує обумовленого у пенсійному 

контракті рівня інвестиційного доходу 

 

Які з наведених положень про страхові пенсії є правильними?  

-виплату довічної пенсії учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування 

здійснюють страхові організації на підставі, укладеного із ним договору страхування 

довічної пенсії  

-з коштів накопичувальної системи пенсійного страхування виплачуються пенсії на 

визначений строк і одноразові виплати  

-пенсії по інвалідності незалежно від причини її настання виплачуються з коштів Пенсійного 

фонду  

-до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір 

пенсії по інвалідності, крім наявного страхового стажу, зараховується також на загальних 

підставах період з дня встановлення інвалідності до досягнення застрахованою особою 

пенсійного віку  



-пенсія по інвалідності призначається за наявності у застрахованої особи на момент 

встановлення інвалідності страхового стажу не менше 5 років  

-пенсійний вік, що визначається учасником недержавного пенсійного фонду, може бути 

більшим від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов'язковим державним 

пенсійним страхуванням 

-пенсія на визначений строк з коштів недержавного пенсійного фонду призначається після 

досягнення учасником фонду пенсійного віку для чоловіків – 60 років, для жінок – 55 років 

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї 

померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день 

смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по I групі 

інвалідності 

 

Які з наведених положень про страхові пенсії є правильними?  

-періоди трудової діяльності та інші періоди, що враховувалися до стажу роботи для 

призначення пенсії до набрання чинності Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», зараховуються до страхового стажу в порядку і на умовах, 

передбачених законодавством, що діяло раніше  

-у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування 

здійснюється виплата пенсії за віком, пенсії по інвалідності, пенсії у зв’язку з втратою 

годувальника і одноразової виплати  

-розмір довічної пенсії залежить від тривалості страхового стажу  

-право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника у непрацездатних членів сім’ї виникає за 

наявності у годувальника на момент смерті страхового стажу не менше 5 років  

-якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по 

інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу  

-з коштів недержавного пенсійного фонду здійснюється виплата довічної пенсії з 

установленим періодом, довічної обумовленої пенсії, довічної пенсії подружжя або 

одноразова виплата 

-за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах, на роботах з особливо 

шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, 

посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, зайнятість на яких давала та 

дає право на пенсію на пільгових умовах, до страхового стажу додатково зараховується по 

одному року 

-страховій організації забороняється вимагати від учасника накопичувальної системи 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування довідку про стан її здоров'я 

 

Які з наведених положень про страхові пенсії є правильними?  



-для обчислення пенсії в солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування враховується заробітна плата за всі місяці страхового стажу, починаючи з 1 

січня 2004 року  

-розмір пенсії по інвалідності в солідарній системі загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування визначається шляхом множення заробітної плати на коефіцієнт 

страхового стажу  

-пенсійний вік, після досягнення якого учасник недержавного пенсійного фонду має право на 

отримання пенсійної виплати, визначається за заявою учасника фонду і може бути меншим 

від пенсійного віку, який надає право на пенсію за загальнообов’язковим державним 

пенсійним страхуванням, але не більше ніж на 10 років, якщо інше не визначено законом 

-члени сім’ї померлого годувальника, для яких його допомога була постійним і основним 

джерелом засобів до існування, але які й самі одержували пенсію, не мають право на пенсію 

у зв’язку з втратою годувальника  

-пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член 

сім’ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім’ї, які досягли 

пенсійного віку, - довічно  

-пенсійні активи, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку в 

Накопичувальному фонді, не успадковуються 

-до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), 

отримуваних застрахованою особою після набрання чинності Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з яких згідно з цим Законом були 

фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески в межах встановленої 

законодавством максимальної величини заробітної плати (доходу), з якої сплачуються 

страхові внески, а після набрання чинності Законом України "Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" – максимальної величини 

бази нарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 

визначеної відповідно до закону 

-заробітна плата (дохід) враховується для обчислення пенсії на підставі документів про 

нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством 

 

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» з 

періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії додатково за 

бажанням особи можуть бути виключені періоди: 

-роботи громадян України за кордоном, якщо вони не брали участі у системі соціального 

страхування країни перебування; 

-роботи громадян України у дипломатичних представництвах і консульських установах 

України за кордоном; 

-строкової військової служби; 

-період отримання допомоги по безробіттю; 



-догляду за інвалідом І групи або дитиною-інвалідом віком до 16 років, за пенсіонером, який 

за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду; 

-професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації з відривом від 

виробництва за направленням підприємств, установ, організацій; 

-отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності 

-навчання 

-догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 

 

Які з наведених положень про визначення заробітної плати для обчислення пенсії є 

неправильними? 

- заробітна плата (дохід) за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року 

враховується для обчислення пенсії за даними, що містяться в системі персоніфікованого 

обліку; 

-для обчислення пенсії враховується заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців 

підряд до 1 липня 2000 року і за всі місяці страхового стажу з 1 липня 2000 року; 

-для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу 

починаючи з 1 липня 2000 року; 

-за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними 

документами у період до 1 січня 2016 року або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 

липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується 

заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 

липня 2000 року незалежно від перерв; 

-до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), 

отримуваних застрахованою особою після набрання чинності Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», з яких згідно з цим Законом були 

фактично нараховані (обчислені) та сплачені страхові внески без обмеження їх розміру; 

-заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для 

обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у 

порядку, встановленому законодавством; 

-до заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії враховуються суми виплат (доходу), 

отримуваних застрахованою особою до набрання чинності Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», у межах сум, на які відповідно до 

законодавства, що діяло раніше, нараховувалися внески на державне соціальне страхування 

або збір на обов'язкове державне пенсійне страхування 

-при обчисленні коефіцієнта заробітної плати (доходу) за періоди сплати страхових внесків 

за застрахованих осіб, зазначених у пунктах 8, 13 і 14 статті 11 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», враховується мінімальний розмір 

заробітної плати 



 

Які з наведених положень про мінімальний розмір пенсії за віком є правильними? 

-мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років 

страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, визначеного законом; 

-за кожний повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за 

віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», але не більш як на 1 

відсоток мінімального розміру пенсії за віком; 

-мінімальний розмір пенсії за віком за наявності страхового стажу не менше 15 років 

встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

визначеного законом; 

-мінімальний розмір пенсії за віком, встановлений Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застосовується виключно для 

визначення розмірів пенсій, призначених згідно з цим Законом; 

-у разі виплати застрахованій особі довічної пенсії, передбаченої Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мінімальний розмір пенсії за віком у 

солідарній системі зменшується на розмір зазначеної пенсії; 

-мінімальний розмір пенсії особам, на яких поширюється дія Закону України "Про 

підвищення престижності шахтарської праці", встановлюється незалежно від місця останньої 

роботи, у розмірі п’яти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили 

працездатність 

-мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25 років, а у жінок 20 років 

страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили 

працездатність, визначеного законом 

-мінімальний розмір пенсії за віком підвищується у разі зростання середньої заробітної плати 

(доходу) в Україні 

 

Які з наведених положень про підвищення пенсії за віком є неправильними? 

-особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку, 

виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком 

призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з 

підвищенням розміру пенсії за віком, на 0,5% - за кожних повних шість місяців страхового 

стажу після досягнення пенсійного віку; 

-особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку, 

виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком 

призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з 



підвищенням розміру пенсії за віком на 0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу 

після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 

місяців; 

-підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється; 

-підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу здійснюється; 

-жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію 

встановлюється підвищення  розміру пенсії, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців 

більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку; 

-особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку, 

виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком 

призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з 

підвищенням розміру пенсії за віком на 0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу 

після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 

місяців 

-особі, яка відкладає отримання довічної пенсії у накопичувальній системі 

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, підвищення розміру пенсії за 

віком здійснюється на загальних засадах 

-особі, яка набула право на пенсію за віком відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», але після досягнення пенсійного віку, 

виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком 

призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з 

підвищенням розміру пенсії за віком, на 3 % - за кожен повний рік страхового стажу після 

досягнення пенсійного віку 

 

  



Розділ 6 «Правове регулювання спеціальних пенсій» 

1-ий рівень 

 

Суб’єктами одержання спеціальних пенсій є:  

-працівники державних і комунальних закладів охорони здоров’я  

-особи, які працюють на роботах з особливо важкими та шкідливими умовами праці  

-військовослужбовці офіцерського складу, звільнені з військової служби  

-голови обласних державних адміністрацій  

-особи – інваліди по зору I групи 

 

Які з перелічених категорій осіб не мають права на спеціальну пенсію?  

-інваліди I групи внаслідок нещасного випадку на виробництві  

-народні депутати України  

-державні службовці  

-інваліди війни  

-військовослужбовці строкової служби, звільнені з військової служби 

 

На одержання пенсії державних службовців мають право чоловіки, які досягли 62 років, і 

жінки, які досягли пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»: 

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, у тому числі стажу 

державної служби – не менше 20 років, для жінок – не менше 20 років, у тому числі стажу 

державної служби – не менше 15 років  

-за наявності страхового стажу не менше 15 років  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 20 

років  

-за наявності не менше 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад 

державних службовців, які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах 

державних службовців 

-мають 8-річний стаж державної служби 

 

Пенсія державним службовцям виплачується:  



-за рахунок коштів Державного бюджету України  

-частина пенсії, що перевищує розмір пенсії із солідарної системи, – за рахунок коштів 

Державного бюджету України  

-за рахунок коштів, виділених на утримання державного органу, в якому працював 

державний службовець  

-за рахунок коштів Пенсійного фонду України  

-у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – 

за рахунок коштів, виділених на утримання державного органу, в якому працював державний 

службовець 

 

В період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку і на умовах, 

передбачених Законом України "Про статус народного депутата України": 

-пенсія не виплачується 

-пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про державну 

службу» 

-пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» 

-пенсія виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України Про статус 

народного депутата України" 

 

В якому розмірі призначається пенсія державним службовцям?  

-80 відсотків заробітної плати  

-50 відсотків заробітної плати  

-у розмірі пенсії за віком в солідарній системі, призначеної відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-за кожний повний рік роботи понад страховий стаж пенсія збільшується на один відсоток 

заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати  

-за кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на 

один відсоток заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати  

 

Продовжіть речення: «Якщо інваліду I або II групи було встановлено III групу інвалідності, 

то в разі наступного визнання його інвалідом I або II групи право на отримання раніше 



призначеної пенсії на умовах, передбачених Законом України «Про державну службу», 

поновлюється з дня встановлення I або II групи інвалідності за умови, якщо після 

припинення виплати пенсії  

-минуло не більше 1 року 

-минуло не більше п'яти років 

-минуло більше п’яти років 

-минуло не більше 10 років 

-не минуло 2 роки 

 

Заповніть прогалину : «Відповідно до ч. 6 ст. 21 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» пенсійне забезпечення посадових осіб місцевого 

самоврядування, які мають стаж служби в органах місцевого самоврядування та/або 

державної служби не менше (…) років, здійснюється у порядку, визначеному 

законодавством України про державну службу» 

-35 років для чоловіків та 30 років для жінок 

-10 років, з яких 8 на виборних посадах 

-10 років 

-8 років 

-25 років для чоловіків та 20 років для жінок 

 

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах 

місцевого самоврядування, пенсія призначається:  

-лише за умови, якщо вони працювали на посадах в органах місцевого самоврядування 

та/або державних службовців перед призначенням пенсії  

-за наявності стажу роботи на цих посадах протягом повних чотирьох і більше скликань  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше – 20 

років, у тому числі стажу роботи на цих посадах не менше 10 років  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 35 років, у тому числі стажу роботи 

на цих посадах не менше 8 років  

-за наявності стажу роботи на цих посадах не менше 20 років 

 

Посадовим особам місцевого самоврядування, які працювали на виборних посадах в органах 

місцевого самоврядування, пенсія призначається:  



-за наявності страхового стажу для жінок не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на 

цих посадах не менше 8 років  

-за наявності страхового стажу для жінок не менше 30 років, у тому числі стажу роботи на 

цих посадах не менше 8 років  

-за наявності стажу роботи на цих посадах не менше 10 років  

-за наявності стажу роботи на цих посадах протягом повних чотирьох і більше скликань  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше – 20 

років, у тому числі стажу роботи на цих посадах не менше 10 років 

 

Пенсія посадовим особам місцевого самоврядування виплачується:  

-за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів  

-за рахунок коштів Державного бюджету України  

-у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – 

за рахунок коштів Пенсійного фонду України  

-за рахунок коштів Пенсійного фонду України  

-у частині, що перевищує розмір пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно 

до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – за рахунок 

коштів відповідних місцевих бюджетів 

 

В якому розмірі призначається пенсія посадовим особам місцевого самоврядування?  

-80 відсотків заробітної плати  

-у розмірі пенсії за віком в солідарній системі, призначеної відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-70 відсотків заробітної плати  

-за кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на два 

відсотки заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати  

-за кожний повний рік роботи понад страховий стаж пенсія збільшується на один відсоток 

заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати 

 

Народним депутатам пенсія призначається:  

-в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з 

урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу;  



-у розмірі 10 прожиткових мінімумів встановлених для осіб, які втратили працездатність  

-у розмірі 100 відсотків пенсії за віком народного депутата, обчисленої відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з 

урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, а за кожний рік страхового 

стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок – 1 відсоток від цієї суми, але не 

більше 90 відсотків;  

-в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата з 

урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу, а за кожний рік страхового 

стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок – 1 відсоток від цієї суми, але не 

більше 90 відсотків 

 

Вкажіть максимальний розмір пенсійного забезпечення народних депутатів України: 

-не визначено максимального розміру 

-10 прожиткових мінімумів для осіб працездатного віку 

-8прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність 

-10 мінімальних заробітних плат 

-10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність 

 

За рахунок яких коштів здійснюється виплата пенсії членам сім’ї народного депутата у разі 

його смерті: 

-за рахунок коштів Пенсійного фонду України 

-за рахунок Державного Бюджету України 

-за рахунок бюджетних призначень на забезпечення діяльності Верховної Ради України 

-основну частину виплачує Пенсійний фонд України, решту – Державний бюджет України 

-за рахунок коштів, які мали бути використані для виплати заробітної плати народному 

депутату, який помер 

 

Вкажіть розмір пенсії непрацездатним членам сім’ї, у випадку смерті народного депутата 

України  

-90 % суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата незалежно від 

кількості непрацездатних членів сім’ї 

-70% суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата на одного 

непрацездатного та 90% - на двох і більше 



-70% суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата незалежно від 

кількості непрацездатних членів сім’ї 

-50% суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата на одного 

непрацездатного та 70% - на двох і більше 

-60% суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата на одного 

непрацездатного та 80% - на двох і більше. 

 

Завершіть наведене законодавче положення: «Працівникам, які не мають вислуги років, 

передбаченої частиною першою статті 50-1 Закону України «Про прокуратуру», за наявності 

необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури, а також страхового 

стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого 

абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування", після досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що 

на п'ять років менше, ніж пенсійний вік, установлений статтею 26 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія призначається…:  

-у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з 

розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 10 років вислуги  

- у розмірі 80 відсотків заробітної плати, а за кожний повний рік роботи понад 35 років для 

чоловіків і 30 років для жінок – 2 відсотки від заробітної плати, але не більше 90 відсотків  

-в розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах, з 

розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу років  

-в розмірі 80 відсотків заробітної плати, а за кожен повний рік роботи понад 10 років служби 

в органах прокуратури пенсія збільшується на один відсоток заробітної плати  

- в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працівника прокуратури, працюючого 

на відповідній посаді, з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу 

 

Пенсія прокурорам і слідчим виплачується:  

-за рахунок коштів, що виділяються із Державного бюджету України на утримання органів 

прокуратури  

-у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – 

за рахунок коштів Пенсійного фонду України  

-у частині, що не перевищує розміру пенсії із солідарної системи, що призначається 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – 

за рахунок коштів, що виділяються із Державного бюджету України на утримання органів 

прокуратури  

-за рахунок коштів Державного бюджету України  



-за рахунок коштів Пенсійного фонду України 

 

До вислуги років, що дає право на пенсію відповідно до Закону України «Про прокуратуру», 

зараховується час роботи:  

-адвокатами  

-помічниками суддів  

-на посадах рядового складу в органах Служби безпеки України  

-військова служба за контрактом  

-в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким 

присвоєно класні чини 

 

Пенсію прокурори отримують: 

-за умови досягнення 60-річного віку 

-за наявності страхового стажу, необхідного для призначення мінімальної пенсії за віком 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

-за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років 

-незалежно від віку 

-за наявності стажу роботи в органах прокуратури чоловіків – 25 років, жінок – 20 років 

 

Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи, призначається пенсія по 

інвалідності: 

-після досягнення чоловіками 62 років, а жінками віку, передбаченого статтею 26 Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

-за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років 

-незалежно від стажу роботи в органах прокуратури 

-після припинення роботи на посаді прокурора або слідчого прокуратури 

-безстроково 

 

Пенсію за вислугу років прокурору призначає: 

-департамент соціального захисту за місцем проживання прокурора 

-департамент соціального захисту за місцем праці особи на посаді прокурора або слідчого 

прокуратури 



-департамент соціального захисту, незалежно від місця проживання чи роботи 

-органами Пенсійного фонду України 

-Генеральний прокурор України 

 

Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи, призначається пенсія по 

інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу 

роботи в органах прокуратури:  

-не менше 35 років для чоловіків та 30 років для жінок 

-не менше 25 років для чоловіків і 15 років для жінок 

-не менше 5 років 

-не менше 20 років 

-не менше 10 років 

 

Членам сімей прокурора або слідчого, які були на його утриманні на момент смерті, 

призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в 

органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі: 

-60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - 

на двох і більше членів сім'ї 

-60 відсотків від пенсії за вислугу років на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше 

членів сім'ї 

-50 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 70 відсотків - 

на двох і більше членів сім'ї 

-50 відсотків від пенсії за вислугу років на одного члена сім'ї, 70 відсотків - на двох і більше 

членів сім'ї 

-80% від середньомісячного (чинного) заробітку незалежно від кількості членів сім’ї 

 

Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються у зв'язку з: 

-зміною розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 

-зміною розміру мінімальної заробітної плати 

-підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників 

- підвищенням рівня пенсійного забезпечення відповідних категорій прокурорсько-слідчих 

працівників 

-збільшенням тривалості страхового стажу прокурора чи слідчого прокуратури 



 

Які категорії громадян мають право на отримання пенсії за вислугою років відповідно до 

Закону України «Про прокуратуру», незалежно від того, з яких підприємств, установ чи 

організацій вони вийшли на пенсію: 

-військові прокурори 

-слідчі військових прокуратур 

-особи, які мають особливі заслуги перед Україною 

-особи, нагороджені званням Заслужений юрист України 

-ветерани війни 

 

Джерела виплати довічного грошового утримання суддям  

-бюджет Верховного суду України 

-кошти Державного бюджету України 

-кошти Пенсійного фонду України 

-пропорційно за рахунок коштів Пенсійного фонду України та Державного бюджету України 

-кошти суду, де працював суддя 

 

В якому розмірі виплачується щомісячне довічне грошове утримання судді?  

-за кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного 

грошового утримання збільшується на 1 відсоток заробітку, але не більше ніж до 90 відсотків 

заробітку  

-за кожний повний рік роботи понад 20 років на посаді судді розмір щомісячного довічного 

грошового утримання збільшується на два відсотки заробітку, але не більше ніж до 90 

відсотків заробітку  

-80 відсотків грошового утримання судді, з якого було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові 

внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який працює на відповідній 

посаді  

-за кожний повний рік роботи понад 10 років на посаді судді розмір щомісячного довічного 

грошового утримання збільшується на один відсоток заробітку, але не більше ніж до 90 

відсотків заробітку  

-95 відсотків заробітної плати працюючого на відповідній посаді судді  

 



Підстава припинення відставки судді, внаслідок чого пенсія нараховується на загальних 

підставах: 

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину 

-обрання на виборні посади до органів місцевого самоврядування 

-визнання його недієздатним 

-повернення на посаду судді 

-порушення особою вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів». 

 

Припинення відставки судді є підставою для: 

-виплати пенсії за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

-виплати пенсії відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

-перерахунку розміру пенсії 

-перерахунку щомісячного довічного грошового утримання 

-припинення виплати йому щомісячного довічного грошового утримання, що було 

нараховане у зв'язку з відставкою. 

 

Суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого частиною першою статті 136 Закону 

України «Про судоустрій та статус суддів» отримує: 

-пенсію за віком відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» 

-пенсію відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» 

-щомісячне довічне грошове утримання 

-одноразову грошову виплату  

-за власним вибором пенсію або щомісячне довічне грошове утримання. 

 

Пенсійний вік, необхідний для призначення пенсії судді: 

-62 роки для чоловіків, 60-для жінок; 

-62 роки для чоловіків, пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону  України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-60 років для чоловіків та жінок 

-65 років для чоловіків та жінок 



-60 років для чоловіків, 55 років для жінок. 

 

Вставте пропущене словосполучення: «У разі зміни розміру грошового утримання діючих 

суддів (…) відповідно здійснюється перерахунок раніше призначеного щомісячного 

довічного грошового утримання» 

-Конституційного Суду України 

-Верховного суду України 

-судів загальної юрисдикції 

-міських, районних, районних у містах судів 

-місцевих судів 

 

Хто приймає рішення про відставку судді? 

-Президент України 

-Верховна рада України 

-Вища рада юстиції 

-Вища кваліфікаційна комісія суддів України 

-Голова суду, де працює особа 

 

При досягненні чоловіками віку 62 роки, жінками - пенсійного віку, встановленого статтею 

26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" суддя має 

право на одержання щомісячного довічного грошового утримання або призначення: 

-пенсії на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу" 

-пенсії на умовах, передбачених Законом України «Про судоустрій та статус суддів» 

-пенсії на умовах, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування 

-пенсії за віком 

-одноразової грошової виплати 

 

Протягом якого періоду суддям виплачується пенсія відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування": 

-період здійснення трудової діяльності 

-період, протягом якого особа була визнана інвалідом І та ІІ групи 



-період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України "Про прокуратуру" 

-період відставки судді 

-період вирішення питання про призначення судді пенсії відповідно до Закону України «Про 

державну службу» чи щомісячного грошового утримання 

 

У яких випадках відставка судді не припиняється? 

-повторного обрання на посаду судді  

-набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього завчинення умисного злочину 

-припинення його громадянства 

-призначення пенсії по інвалідності 

-визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим. 

 

Пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і 

мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом 

незалежно від віку:  

-які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних човнів Збройних Сил 

не менше 20 років, якщо вони мають на день звільнення зі служби вислугу 20 років і більше;  

-які на день звільнення мають 13 років вислуги  

-які мають на день звільнення не менше 10 років і 6 місяців військової служби або служби в 

органах внутрішніх справ  

-які мають на день звільнення не менше 10 років військової служби або служби в органах 

внутрішніх справ  

-які мають на день звільнення зі служби загальний стаж роботи 25 років – чоловіки і 20 років 

– жінки 

 

Пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і 

мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом:  

-які досягли 55-річного віку  

-за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних 

років і 6 місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ  

-за наявності у них страхового стажу для чоловіків – 25 років, для жінок – 20 років, з яких не 

менше ніж 10 календарних років становить військова служба або служба в органах 

внутрішніх справ  



-за наявності у них страхового стажу для чоловіків – 25 років, з яких не менше 20 

календарних років становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ  

-які досягли граничного віку перебування на військовій службі 

 

Пенсії за вислугу років особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом 

призначаються в таких розмірах:  

-за вислугу 20 років – 80 процентів відповідних сум грошового забезпечення  

-за вислугу 20 років – 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення  

-за кожний рік вислуги понад 20 років – 2 проценти відповідних сум грошового забезпечення  

-за вислугу 20 років – 90 процентів відповідних сум грошового забезпечення  

-за кожний рік вислуги понад 20 років – 1 процент відповідних сум грошового забезпечення, 

але не більше 90 відсотків відповідних сум грошового забезпечення 

 

Максимальний розмір пенсії за вислугу років військовослужбовцям та особам 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ не повинен перевищувати:  

-12 мінімальних пенсій за віком  

-6 мінімальних пенсій за віком  

-80% відповідних сум грошового забезпечення  

-особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час 

проходження служби і віднесені до категорії 1, – 95%, до категорій 2 – 90% відповідних сум 

грошового забезпечення  

-90% відповідних сум грошового забезпечення  

 

Пенсія в разі втрати годувальника призначається членам сімей військовослужбовців, осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ:  

-якщо годувальник помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва одержаних при захисті 

Батьківщини, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи або виконання інших 

обов’язків військової служби – у розмірі 40% заробітку годувальника на кожного 

непрацездатного члена сім’ї  

-якщо годувальник помер внаслідок каліцтва, одержаного внаслідок нещасного випадку, не 

пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби – у розмірі 25% заробітку 

годувальника за наявності у годувальника на день смерті страхового стажу, який був би 

необхідний йому для отримання пенсії по ІІІ групі інвалідності  



-якщо годувальник помер внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби – у 

розмірі 30% заробітку годувальника за наявності у годувальника на момент смерті не менше 

20 років стажу військової служби  

-якщо годувальник помер внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням служби – у 

розмірі 30% заробітку годувальника за наявності у годувальника на момент смерті не менше 

25 років страхового стажу  

-якщо годувальник помер внаслідок загального захворювання або травми, не пов’язаної з 

виконанням обов’язків військової служби – у розмірі 50% заробітку на одного 

непрацездатного члена сім’ї. 

 

Назвіть законодавчий акт, який визначає умови пенсійного забезпечення, наукових (науково-

педагогічних працівників):  

-Закон України «Про наукову діяльність»  

-Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  

-Закон України «Про пенсії науковим працівникам»  

-Закон України «Про соціальний захист наукових працівників»  

-Закон України «Про соціальне забезпечення науково-технічних працівників» 

 

Визначте мінімальний стаж наукової роботи, необхідний для призначення пенсії відповідно 

до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» 

-10 років 

-20 років 

-35 років для чоловіків та 30 для жінок 

-25 років для чоловіків та 20 для жінок 

-20 років для чоловіків та 15 жінок 

 

В якому розмірі призначається пенсія науковому (науково-педагогічному) працівнику?  

-80 відсотків від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, яка 

визначається відповідно до статті 23 цього Закону та частини другої статті 40 Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та на яку відповідно до 

законодавства нараховується збір на обов'язкове державне пенсійне страхування (внески)  

-за кожний повний рік роботи понад стаж наукової роботи пенсія збільшується на один 

відсоток заробітку, але не більше 100 відсотків заробітної плати  



-за кожний повний рік роботи понад 20 років стажу наукової роботи пенсія збільшується на 

два відсотки заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати  

-у розмірі пенсії за віком в солідарній системі, призначеної відповідно до Закону України 

«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-за кожний повний рік роботи понад страховий стаж пенсія збільшується на один відсоток 

заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати 

 

Завершіть наведене законодавче положення: «Для обчислення пенсії враховується заробітна 

плата наукового (науково-педагогічного) працівника за основним місцем роботи…:  

-за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд на посадах наукового (науково-

педагогічного) працівника  

-за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд на посадах наукового (науково-

педагогічного) працівника до 1 липня 2000 року і за весь період страхового стажу на посадах 

наукового (науково-педагогічного) працівника, починаючи з 1 липня 2000 року  

-за весь період страхового стажу на посадах наукового (науково-педагогічного) працівника, 

починаючи з 1 липня 2000 року  

-за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд на посадах наукового (науково-

педагогічного) працівника або за 24 календарних місяці страхового стажу підряд перед 

зверненням за призначенням пенсії  

-за останній місяць страхового стажу перед зверненням за призначенням пенсії 

 

Різниця між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має 

право науковий працівник, фінансується:  

-для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних підприємств, установ, 

організацій та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів 

державного бюджету  

-для науково-педагогічних працівників державних бюджетних наукових установ, організацій 

та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів Пенсійного 

фонду України  

-для науково-педагогічних працівників державних бюджетних наукових установ, організацій 

та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів державного 

бюджету  

-для наукових працівників державних бюджетних наукових установ, організацій та вищих 

навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів цих установ  

-для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних підприємств, установ, 

організацій та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – 50 відсотків різниці 



оплачується за рахунок коштів Пенсійного фонду України, решта різниці – за рахунок 

державного бюджету  

 

Різниця між сумою пенсії, призначеної за Законом України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», та сумою пенсії, обчисленої відповідно до інших законодавчих актів, на яку має 

право науковий працівник, фінансується:  

-для наукових працівників державних бюджетних наукових установ, організацій – за рахунок 

коштів державного бюджету  

-для наукових працівників державних бюджетних наукових установ, організацій та вищих 

навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів Пенсійного фонду України  

-для наукових працівників державних бюджетних наукових установ, організацій та вищих 

навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів цих установ  

-для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, 

організацій та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації – за рахунок коштів 

Пенсійного фонду України  

-для наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, 

організацій та вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації –50 відсотків різниці 

оплачується за рахунок коштів державного бюджету, решта різниці – за рахунок коштів цих 

установ 

 

Пенсія по інвалідності внаслідок професійного захворювання науковому (науково-

педагогічному) працівнику призначається:  

-за наявності стажу наукової роботи не менше 10 років  

-за наявності для чоловіків страхового стажу не менше 25 років, у тому числі стажу наукової 

роботи – не менше 20 років  

-у розмірі для інвалідів I групи-100%, II групи -90%,III групи-50% пенсії за віком наукового 

(науково-педагогічного) працівника  

-у розмірі 80 заробітної плати незалежно від групи інвалідності  

-у розмірі для інвалідів I групи-80%, II групи -60%,III групи-40% заробітної плати наукового 

(науково-педагогічного) працівника 

 

Вставте словосполучення, пропущене у наведеному законодавчому положенні: «Пенсія, 

призначена відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», в 

період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених цим Законом, законами України _____________________________, «Про 

прокуратуру», "Про статус народного депутата України", виплачується в розмірі, 

обчисленому відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 



страхування", а після звільнення з таких посад - у розмірі, обчисленому відповідно до цього 

Закону»:  

-«Про службу в органах місцевого самоврядування»  

-«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»  

-«Про державну службу»  

-«Про пенсійне забезпечення»  

-«Про підвищення престижності шахтарської праці» 

 

Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого 

наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника):  

-у розмірі 60% заробітної плати на одного непрацездатного члена сім’ї  

- у розмірі 60% заробітної плати на одного непрацездатного члена сім’ї, 80% на двох і більше 

непрацездатних членів сім’ї  

-у розмірі 40% пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника на одного 

непрацездатного члена сім’ї  

-у розмірі 70% заробітної плати на одного непрацездатного члена сім’ї, 90% на двох і більше 

непрацездатних членів сім’ї  

-у розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника – за наявності у 

годувальника на момент смерті стажу наукової роботи не менше 10 років 

 

Пенсія в разі втрати годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого 

наукового (науково-педагогічного) працівника (годувальника):  

-у розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника – за наявності у 

годувальника на момент смерті стажу наукової роботи не менше 15 років  

-у розмірі 60% заробітної плати на одного непрацездатного члена сім’ї  

-у розмірі 60% заробітної плати на одного непрацездатного члена сім’ї, 80% на двох і більше 

непрацездатних членів сім’ї  

-60% - на двох непрацездатних членів сім’ї, 80% - на трьох і більше непрацездатних членів 

сім’ї  

-у розмірі 70% заробітної плати на одного непрацездатного члена сім’ї, 90% на двох і більше 

непрацездатних членів сім’ї 

 

Продовжіть законодавче положення: «Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам 

відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність» призначається з 



дня звернення за призначенням пенсії та за умов звільнення з посади наукового (науково-

педагогічного) працівника, за винятком __________». 

-осіб, які працюють за строковим трудовим договором (контрактом), що укладений після 

досягнення пенсійного віку 

-осіб, яким до закінчення трудового договору залишилося не більше 1 року 

-осіб, які мають укладені безстрокові трудові договори на зайняття науковою чи науково-

педагогічною діяльністю 

-осіб, які подали заяву про відтермінування виплати пенсії  

-осіб, які призначені на посади ректора чи декана державних навчальних закладів ІІІ-IV 

рівнів акредитації 

 

Підстава перерахунку пенсії наукового (науково-педагогічного) працівника: 

- не менш як 24 місяці страхового   стажу робота за строковим трудовим договором 

(контрактом)  

- не менш як 24 місяці страхового   стажу робота за строковим трудовим договором 

(контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників  

- не менш як 12 місяців страхового   стажу робота за строковим трудовим договором 

(контрактом)  

- не менш як 12 місяців страхового стажу робота за строковим трудовим договором 

(контрактом) на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників 

- не менш як 60 місяців страхового   стажу робота за строковим трудовим договором 

(контрактом) 

 

Стаж роботи на якій посаді зараховується до стажу наукової роботи? 

-стаж роботи на посаді судді 

-стаж роботи на посаді прокурора чи слідчого прокуратури 

-стаж роботи на посаді державного службовця 

-стаж роботи на виборній посаді в органах місцевого самоврядування 

-стаж роботи на посаді військовослужбовця 

 

Які з наведених періодів не зараховуються до стажу наукової роботи, що дає право на пенсію 

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»?  



-час роботи на посадах наукових працівників, визначених в Законі України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»  

-час роботи осіб, які мають науковий ступінь, за спеціальністю відповідно до групи 

спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за 

цією спеціальністю  

-час роботи на посадах науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів ІІІ–ІV 

рівнів акредитації, визначених у Законі України «Про вищу освіту»  

-час роботи осіб, які мають науковий ступінь, на посадах педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів І–ІІ рівнів акредитації, визначених у Законі України «Про вищу освіту»  

-час навчання в аспірантурі за денною формою навчання випускникам аспірантури 

 

У разі, коли особа одночасно має право на різні види надбавок відповідно до Закону України 

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», то: 

-призначається та надбавка, яка є більшою у максимальному розмірі 

-особа самостійно обирає, на якій підставі вона отримуватиме надбавку за особливі заслуги 

перед Україною 

-орган, який призначає надбавку враховує значущість підстави 

-особі виплачується сума усіх надбавок 

-надбавка призначається за останньою на підставою 

 

Вкажіть суб’єктів права на пенсію за особливі заслуги перед Україною:  

-Герої України  

-особи, нагороджені однією із медалей України  

-матері, які народили троє і більше дітей та виховали їх до шістнадцятирічного віку  

-ветерани праці  

-ветерани військової служби 

 

Вкажіть суб’єктів права на пенсію за особливі заслуги перед Україною:  

-учасники Олімпійських ігор  

-матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку  

-дійсні члени Національної академії наук України  

-особи, нагороджені значком «Ударник соціалістичного змагання»  



-учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 

Які з наведених категорій осіб не мають права на пенсію за особливі заслуги перед 

Україною?  

-народні депутати України  

-ветерани праці  

-особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР 

«народний»  

-ветерани війни, нагороджені за бойові дії медаллю «За відвагу»  

-члени Кабінету Міністрів України 

 

Вкажіть, який орган призначає пенсії за особливі заслуги перед Україною:  

-комісія із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів 

України  

-комісія із встановлення пенсій за особливі заслуги при місцевих радах  

-Державний комітет України у справах ветеранів  

-Міністерство соціальної політики України  

-Пенсійний фонд України 

 

Вставте пропущене словосполучення: «Пенсія за особливі заслуги встановлюється як 

_______________, на яку має право особа згідно із Законом України «Про пенсії за особливі 

заслуги перед Україною» 

-надбавка до розміру пенсії 

-доплата до розміру пенсії 

-привілейована пенсія 

-пенсія за вислугу років 

-особлива пенсія 

 

Пенсії за особливі заслуги перед Україною призначаються:  

-органами пенсійного забезпечення Служби безпеки України  

-Всеукраїнським об’єднанням ветеранів  



-обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями 

-управліннями праці та соціального захисту населення  

-виконавчими комітетами місцевих рад  

 

Які з наведених осіб не можуть порушувати клопотання про призначення пенсії за особливі 

заслуги перед Україною?  

-Прем’єр-міністр України  

-Голова Вищої ради юстиції  

-Генеральний прокурор України  

-Президент України  

-Голова Верховного суду України 

 

Особам, віднесеним до категорії 1 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

призначається щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, у розмірах:  

-інвалідам І групи – 30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІ 

групи – 20%, ІІІ групи – 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-дітям-інвалідам, а також хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву 

хворобу – 50% мінімальної пенсії за віком  

-100% пенсії за віком  

-інвалідам І групи – 100% заробітної плати, ІІ групи – 75%, ІІІ групи – 50%  

-інвалідам І групи – 100% пенсії за віком, ІІ групи – 90%, ІІІ групи – 50%  

 

Особам віднесеним до категорії 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі:  

-60% мінімальної пенсії за віком  

-75% прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність  

-50% мінімальної пенсії за віком  

-15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-30% мінімальної пенсії за віком 

 

Особам віднесеним до категорії 3 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі:  



-10% мінімальної пенсії за віком  

-75% мінімальної пенсії за віком  

-10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-25% мінімальної пенсії за віком 

 

Особам віднесеним до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи 

щомісячна додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, призначається у розмірі:  

-20% заробітної плати  

-15% мінімальної пенсії за віком  

-5% прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність  

-25% прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність  

-25% заробітної плати 

 

Щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської 

катастрофи призначається в розмірі:  

-50% мінімальної пенсії за віком – на кожного непрацездатного члена сім’ї, який був на його 

утриманні  

-40% заробітної плати померлого годувальника – на одного непрацездатного члена сім’ї, 

який був на його утриманні, 60% – на двох і більше  

-50% заробітної плати – на одного непрацездатного члена сім’ї, 80% – на двох і більше  

-10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – на кожного 

непрацездатного члена сім’ї, який був на його утриманні  

-20% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – на одного 

непрацездатного члена сім’ї, 60% – на двох і більше 

 

Розміри пенсій для інвалідів, щодо яких встановлено зв’язок з Чорнобильською 

катастрофою, не можуть бути нижчими для учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС у 1986 році:  

-інваліду І групи – 220 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІ 

групи – 200 %прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, ІІІ групи – 180 

% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-інваліду І групи – 100% мінімальної пенсії за віком, ІІ групи –75%, ІІІ групи – 50%  



-інваліду І групи – 100% прожиткового мінімуму для осіб які втратили працездатність, ІІ 

групи – 90%, ІІІ групи – 50%  

-інваліду І групи – 50% мінімальної пенсії за віком, ІІ групи – 25%, ІІІ групи – 15%  

-по І групі інвалідності – 10 мінімальних пенсій за віком, по ІІ групі інвалідності – 8 

мінімальних пенсій за віком, по ІІІ групі інвалідності – 6 мінімальних пенсій за віком, дітям-

інвалідам – 3 мінімальних пенсій за віком 

 

Особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи продовжують працювати 

після виходу на пенсію:  

-припиняється виплата пенсії відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

-пенсія виплачується в повному обсязі без врахування одержуваного заробітку 

- пенсія виплачується в повному обсязі без врахування одержуваного заробітку 

-пенсія виплачується відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

-пенсія виплачується лише частково 

 

Розмір пенсії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи встановлюється у 

відсотках від: 

-середньомісячного заробітку особи 

-мінімальної заробітної плати 

-заробітної плати, яку особа отримувала на момент ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи 

-прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб 

-прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність 

 

Види пенсійного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю 

-пенсія за вислугу років 

-страхова пенсія 

-спеціальна пенсія 

-страхова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю 



2-ий рівень 

 

Ознаками спеціальних пенсій є: 

-виплачуються за рахунок коштів Пенсійного фонду, Державного бюджету та інших джерел 

-необхідна наявність спеціального стажу роботи на відповідних посадах 

-підвищений розмір  

-умови їх надання передбачені Законом України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

-необхідною умовою призначення є звільнення особи з посади, яка дає право на таку пенсію 

-виплачуються за рахунок коштів Державного чи місцевих бюджетів; 

-необхідна наявність страхового стажу, передбаченого Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

-надаються у зв’язку із виконанням особою трудових обов’язків в особливо шкідливих 

умовах 

 

Суб’єктами одержання спеціальних пенсій є:  

-народні депутати  

-депутати сільської ради  

-інваліди з дитинства  

-особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ  

-бортпровідники  

-працівники державних закладів охорони здоров’я 

-особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

-видатні спортсмени – переможці Всеукраїнських змагань 

 

Назвіть умови отримання пенсії державного службовця, які не передбачені ч. 1 ст. 37 Закону 

України «Про державну службу»: «На одержання пенсії державного службовця мають 

право…»  

-чоловіки, які досягли 62 років, які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах 

державних службовців  



-жінки, які досягли пенсійного віку, передбаченого ст.26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», які на час досягнення зазначеного віку 

працювали на посадах державних службовців  

-особи, які досягли граничного віку перебування на державній службі  

-за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у тому числі стажу державної служби 

не менш як 10 років  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 

років, у тому числі стажу державної служби – не менше 10 років  

-особи, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій 

посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення чоловіками – 62 

років, жінками – пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

- особи, які мають не менш як 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій 

посад державних службовців, незалежно від місця роботи на час досягнення чоловіками – 62 

років, жінками – пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

- за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 

років, у тому числі стажу державної служби – не менше 20 років  

 

Назвіть умови грошового забезпечення державного службовця, який пішов у відставку до 

досягнення віку, який дає право на призначення пенсії: 

- має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, 

передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-у разі наявності (набуття) права на пенсію державним службовцем, який вийшов у 

відставку, він не має права вибору між отриманням виплати у зв'язку з відставкою або пенсії 

чи щомісячного довічного  грошового утримання, що виплачується замість пенсії 

- має страховий стаж, необхідний для призначення пенсії державного службовця, 

передбачений частиною 1статті 37 Закону України "державну службу" 

- відпрацював на посадах першої чи другої категорії не менш як п'ять років 

- отримує щомісячно 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та 

за вислугу років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до 

Закону України «Про державну службу»  

- відпрацював на посадах першої, другої чи третьої категорії не менш як п'ять років 



-у разі наявності (набуття) права на пенсію державним службовцем, який вийшов у 

відставку, він має право вибору між отриманням виплати у зв'язку з відставкою або пенсії чи 

щомісячного довічного  грошового утримання, що виплачується замість пенсії 

-отримує щомісячно 85 відсотків його посадового окладу з урахуванням надбавок за ранг та 

за вислугу років до досягнення віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до 

Закону України «Про державну службу» 

 

Назвіть підстави та наслідки позбавлення права на отримання пенсії державного службовця: 

- звільнення з державної служби у зв'язку з засудженням за умисне кримінальне 

правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища 

- пенсія державному службовцю призначається відповідно до Закону України «Про державну 

службу» після виконання кримінального вироку чи адміністративної постанови 

- звільнення з державної служби у зв'язку з притягненням до відповідальності за вчинення 

адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, 

передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"  

- звільнення з державної служби у зв'язку з притягненням до дисциплінарної 

відповідальності за порушення вимог Закону України «Про державну службу»  

- звільнення з державної служби у зв'язку з засудженням за умисне кримінальне 

правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища для задоволення 

особистих чи сімейних інтересів  

-пенсія державному службовцю призначається на загальних підставах 

- притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного 

правопорушення, не пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України 

"Про засади запобігання і протидії корупції" 

- пенсія державному службовцю не призначається  

 

Пенсія по інвалідності державним службовцям призначається: 

- за наявності страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності 

відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

- за наявності страхового стажу, встановленого для призначення мінімальної пенсії за віком 

відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-у розмірі 90 відсотків заробітної плати  

-особам, визнаним інвалідами у період перебування на державній службі, незалежно від 

тривалості стажу державної служби  

-особам, визнаним інвалідами І або ІІ групи у період перебування на державній службі, які 

мають стаж державної служби не менше 10 років  



-особам, визнаним інвалідами, за наявності стажу державної служби не менше 20 років 

незалежно від місця роботи на час встановлення інвалідності  

-особам, які у період перебування на державній службі визнані інвалідами внаслідок 

нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання  

-особам з числа інвалідів I або II групи незалежно від часу встановлення їм інвалідності, які 

мають не менше 10 років стажу державної служби на посадах, віднесених до категорій посад 

державних службовців, якщо безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії 

вони працювали на зазначених посадах 

 

Які з наведених положень про пенсійне забезпечення державних службовців є 

неправильними?  

- на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які у період перебування на 

державній службі визнані інвалідами І-ІІІ груп незалежно від причини інвалідності, після 

припинення ними державної служби за наявності стажу державної служби не менше 10 років 

та страхового стажу, встановленого для призначення пенсії по інвалідності відповідно до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

-якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності 

припиняється на період до звільнення з роботи або досягнення ними граничного віку 

перебування на державній службі 

-за кожний повний рік роботи понад 10 років на державній службі пенсія збільшується на два 

відсотки заробітку, але не більше 90 відсотків заробітної плати  

-пенсія державним службовцям призначається в розмірі 80 відсотків від сум їх заробітної 

плати, на які нараховуються страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування  

-на одержання пенсії державних службовців мають право особи, які мають не менше 20 років 

стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, незалежно 

від місця роботи на час досягнення чоловіками 62 років, жінками – пенсійного віку, 

передбаченого ст.. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування»  

-якщо зазначені особи повертаються на державну службу, виплата пенсії по інвалідності не 

припиняється і 

-у разі смерті особи, яка має не менше 5 років стажу роботи на посадах, віднесених до 

категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на момент смерті, 

непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, 

призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена 

сім’ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, на яку 

нараховувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а на 

двох і більше членів сім’ї – 90 відсотків 

-у разі смерті особи, яка має не менше 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до 

категорій посад державних службовців, незалежно від місця роботи на момент смерті, 



непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні, 

призначається пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена 

сім’ї у розмірі 70 відсотків суми заробітної плати померлого годувальника, на яку 

нараховувалися страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, а на 

двох і більше членів сім’ї – 90 відсотків 

 

Назвіть умови призначення пенсії відповідно до Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» незалежно від того, де особа працювала перед призначенням 

пенсії: 

-посадова особа місцевого самоврядування працювала на виборних посадах в органах 

місцевого самоврядування 8 років і більше 

- посадова особа місцевого самоврядування працювала на виборних посадах в органах 

місцевого самоврядування 10 років і більше 

- посадова особа місцевого самоврядування працювала на виборних посадах в органах 

місцевого самоврядування протягом повних двох і більше скликань, починаючи зі скликання 

1990 року 

-це правило не поширюється на випадки дострокового припинення повноважень ради чи 

депутата 

-необхідний стаж роботи в органах місцевого самоврядування не менше 10 років 

- це правило не поширюється на випадки дострокового припинення повноважень ради через 

те, що рада не вирішує питань, віднесених до її відання 

- це правило не поширюється на випадки дострокового припинення повноважень депутата 

через обрання його депутатом іншої місцевої ради  

- наявність страхового стажу необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  

 

До виборних посад в органах місцевого самоврядування належать посади:  

-голови районної державної адміністрації  

-керівника секретаріату районної, обласної ради  

-керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради  

-голови постійної комісії з питань бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських 

рад, якщо він працює на постійній основі  

-міського голови  



-заступника сільського, селищного, міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради 

-депутата сільської, селищної та міської ради 

-секретаря районної, районної у місті, обласної ради 

 

Народним депутатам пенсія призначається:  

-при досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для 

чоловіків – не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посаді народного депутата не 

менше 8 років  

-у разі визнання депутата інвалідом II групи  

-при досягненні встановленого законом пенсійного віку за наявності трудового стажу для 

жінок – не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посаді народного депутата 

протягом одного повного скликання  

-у разі визнання інвалідом III групи внаслідок професійного захворювання  

-після досягнення чоловіками 62 років і жінками – пенсійного віку, встановленого статтею 26 

Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-за наявності страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-у разі визнання інвалідом ІІІ групи за наявності страхового стажу, встановленого для 

призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» 

- в розмірі 80 відсотків суми місячної заробітної плати працюючого народного депутата 

 

Оберіть неправильні твердження щодо пенсійного забезпечення народних депутатів України: 

-в період виконання депутатських повноважень та колишньому народному депутату, який 

працює на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про наукову і  

науково-технічну діяльність", виплачується у розмірі, обчисленому відповідно до Закону 

України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а після припинення 

депутатських повноважень - у розмірі, обчисленому відповідно до Закону України «Про 

статус народного депутата України» 

-непрацездатні члени сім’ї померлого народного депутата України мають право на 

отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 90% від суми місячної 

заробітної плати на двох і більше членів сім’ї 



-непрацездатні члени сім’ї померлого народного депутата України мають право на 

отримання пенсії у зв’язку з втратою годувальника у розмірі 90% від суми місячної 

заробітної плати, незалежно від кількості членів сім’ї 

-пенсія народному депутату призначається після досягнення 60-річного віку 

-розмір пенсії становить 80 % суми місячної заробітної плати працюючого народного 

депутата з урахуванням всіх доплат та надбавок до посадового окладу 

-пенсія виплачується після досягнення чоловіками 62 років і жінками - пенсійного віку, 

встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування" 

-право на пенсію відповідно до Закону України «Про статус народного депутата України» 

мають особи, визнані інвалідами під час виконання депутатських повноважень 

-розмір пенсії становить 80 % суми місячної заробітної плати працюючого народного 

депутата без урахування доплат та надбавок до посадового окладу 

 

Вкажіть відповіді, в яких визначено умови дострокового призначення пенсії народному 

депутатові України: 

-закінчення строку депутатських повноважень 

-наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбачений абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

- призначається не раніше ніж за два роки до досягнення віку, встановленого частиною 12 

статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» 

-призначається не раніше ніж за півтора року до досягнення віку, встановленого частиною 12 

статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» 

-необхідна наявність стажу роботи народного депутата України не менше 10 років 

- необхідна наявність стажу роботи народного депутата України не менше 5 років 

-призначається не раніше, ніж до досягнення 60 річного віку 

- не виплачується працюючому народному депутату 

 

Прокурори і слідчі мають право на пенсійне забезпечення:  

-при досягненні пенсійного віку чоловіками – 50 років, жінками – 45 років  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 35 років, для жінок – не менше 30 

років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури – не менше 10 

років  

-за наявності страхового стажу не менше 5 років  



-з 1 жовтня 2011 року по 30 вересня 2012 року за наявності на день звернення вислуги не 

менше 20 років 6 місяців, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих 

прокуратури не менше 10 років 6 місяців  

-незалежно від досягнення пенсійного віку  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, у тому числі стажу роботи 

на посадах прокурорів і слідчих прокуратури – не менше 20 років, для жінок – не менше 20 

років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури – не менше 15 

років 

-за наявності страхового стажу, необхідного для призначення мінімальної пенсії за віком 

відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

- у розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати 

 

До вислуги років, що дає право на пенсію відповідно до Закону України «Про прокуратуру», 

зараховується період:  

-строкової військової служби  

-роботи на посадах в органах місцевого самоврядування  

-роботи на посадах науково-педагогічних працівників  

-роботи на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ 

- навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації  

-половини строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах  

- навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за 

денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на службі в органах 

прокуратури і після закінчення навчання повернувся на службу в ці органи  

-роботи суддею  

 

Які з наведених положень про пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих є неправильними?  

-право на пенсію за вислугу років мають особи, звільнені з прокурорсько-слідчих посад 

органів прокуратури за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням чисельності або штату 

працівників та у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи органів 

місцевого самоврядування  

-пенсія призначається в розмірі 55 відсотків від суми їхньої місячної заробітної плати, до 

котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески  

-пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної 

плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року – страхові 



внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, одержуваної перед місяцем 

звернення за призначенням пенсії  

-прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на 

посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне 

забезпечення за вислугу років незалежно від віку  

-пенсії за вислугу років відповідно до Закону України «Про прокуратуру» призначаються 

органами Пенсійного фонду України і виплачуються в частині, що не перевищує розміру 

пенсії із солідарної системи, що призначається відповідно до Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» за рахунок коштів Пенсійного фонду 

України  

-розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що 

включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся 

за пенсією, за будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за 

пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі 

- прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами I або II групи, призначається пенсія по 

інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу 

роботи в органах прокуратури не менше 10 років 

- до пенсії за вислугу років не можуть встановлюватися надбавки на утримання 

непрацездатних членів сім'ї 

 

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» право на пенсію за вислугу років мають 

особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії:  

-працюють в органах прокуратури  

-працюють в державних органах 

-працюють в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України 

-звільнені з прокурорсько-слідчих посад органів прокуратури за станом здоров'я 

- звільнені за згодою сторін 

- звільнені у зв'язку з обранням їх на виборні посади органів державної влади чи органів 

місцевого самоврядування 

-звільнені у зв’язку з реорганізацією органу прокуратури 

-займаються науково-викладацькою діяльність у державних вищих навчальних закладах 

України 

 

Вкажіть відповіді, в яких визначені умови пенсійного забезпечення прокурорів, які не мають 

необхідної вислуги років: 

- наявність необхідного стажу роботи на посадах прокурорів та слідчих прокуратури 



-наявність стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років 

- наявність страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

- досягнення чоловіками 57 років, а жінками віку, що на п'ять років менше, ніж пенсійний 

вік, установлений статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне 

страхування"  

-досягнення песійного віку, передбаченого Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» 

-пенсія призначається в розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на 

прокурорських посадах, з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за відповідну вислугу 

років, передбачену частиною першою цієї статті 

-пенсія призначається у розмірі 80% від суми місячної заробітної плати працюючого 

прокурора 

-пенсія не може бути нижчою, від одного прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, 

які втратили працездатність 

 

Відповідно до Закону України «Про прокуратуру» розмір виплат (крім посадових окладів, 

надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії: 

-визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією 

-визначається відповідно до порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 

України 

-обчислюються будь-які 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за 

пенсією 

-обчислюються за будь-які 24 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за 

пенсією 

-не можуть визначатися за вибором того, хто звернувся за пенсією 

-незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі 

-без врахування перерв протягом цього періоду на даній роботі 

-не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів, встановлених для громадян, які втратили 

працездатність 

 

Вкажіть підстави позбавлення прокурора права на пенсійне забезпечення за вислугою років: 

-звільнення з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину 

- звільнення з роботи в порядку дисциплінарного стягнення 



-звільнення з роботи у зв'язку з засудженням за умисне кримінальне правопорушення, 

вчинене з використанням свого посадового становища  

-винесення обвинувального вироку з позбавленням права обіймати посади в органах 

прокуратури 

- звільнення з роботи у зв'язку з вчиненням корупційного правопорушення, пов’язаного з 

порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії 

корупції" 

-звільнення з роботи у зв’язку з накладенням адміністративного стягнення за перевищення 

службових повноважень 

-продовження трудової діяльності в органах прокуратури, після звернення за призначенням 

пенсії 

-добровільної відмови прокурора від пенсійного забезпечення за вислугою років. 

 

Відставка судді припиняється у разі:  

-повторного обрання на посаду судді  

-зайняття науково-викладацькою діяльністю 

- припинення його громадянства  

-отримання пенсії зі віком 

-виїзду за кордон на постійне проживання 

-визнання його інвалідом І або ІІ групи 

- визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим  

- його смерті  

 

Оберіть правильні відповіді, що стосуються пенсійного забезпечення суддів: 

- щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 80 відсотків грошового 

утримання судді з якого було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування 

- суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого частиною першою статті 138 Закону 

України «Про судоустрій та статус судів», отримує щомісячне довічне грошове утримання 

- суддя у відставці, який не досяг віку, встановленого частиною першою статті 138 Закону 

України «Про судоустрій та статус судів», отримує пенсію за віком відповідно до Закону 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

- пенсія відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» виплачується за 

умови відставки судді 



- пенсія відповідно до Закону України «Про судоустрій та статус суддів» виплачується за 

умови досягнення чоловіками віку 62 роки, жінками - пенсійного віку, встановленого 

статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

- максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці не 

може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили 

працездатність 

- максимальний розмір щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці не 

може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для працездатних осіб 

-після досягнення пенсійного віку, передбаченого Законом України «Про судоустрій та 

статус суддів» суддя отримує пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу» 

 

Вкажіть підстави припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання судді: 

-робота на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України "Про прокуратуру"  

- робота на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 

служби, та деяких інших осіб» 

- робота на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність» 

- робота на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України "Про статус народного депутата України" 

- робота на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

- робота на посадах, які дають право на призначення пенсії в порядку та на умовах, 

передбачених Законом України "Про державну службу"  

-отримання суддею доходу, вищого, ніж один прожитковий мінімум, визначений для осіб, 

які втратили працездатність  

-добровільної відмови судді 

 

Визначіть правильні положення, які стосуються пенсійного забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби: 

- пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і 

мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом 

незалежно від віку, які займали посади льотного складу та плаваючого складу підводних 

човнів Збройних Сил не менше 20 років, якщо вони мають на день звільнення зі служби 

вислугу 20 років і більше 



- пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і 

мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом 

незалежно від віку, які мають на день звільнення не менше 10 років військової служби або 

служби в органах внутрішніх справ  

- пенсія за вислугу років призначається особам офіцерського складу, прапорщикам і 

мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, 

які досягли 55-річного віку  

- пенсії за вислугу років особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом 

призначаються за вислугу 20 років – 50 процентів відповідних сум грошового забезпечення  

- за кожен рік вислуги понад 20 років особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом розмір пенсії 

збільшується на 3 проценти відповідних сум грошового забезпечення  

-за кожен рік вислуги понад 20 років особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, 

військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом розмір пенсії 

збільшується на 0.5% відповідних сум грошового забезпечення 

- максимальний розмір пенсії за вислугу років військовослужбовцям та особам 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ не повинен перевищувати 80% 

відповідних сум грошового забезпечення  

- пенсія в разі втрати годувальника призначається членам сімей військовослужбовців, осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ якщо годувальник помер 

внаслідок каліцтва, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, - у розмірі 

40% заробітку годувальника на кожного непрацездатного члена сім’ї  

 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» пенсія 

науковому (науково-педагогічному) працівнику призначається:  

-за наявності страхового стажу необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному 

розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої статті 28 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"  

-за наявності стажу наукової роботи не менше 25 років  

-за наявності стажу наукової роботи для чоловіків – не менше 20 років, для жінок – не менше 

15 років,  

-після досягнення чоловіками віку 62 років, а жінками - пенсійного віку, встановленого 

статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-незалежно від віку  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 

років, у тому числі стажу наукової роботи не менше 15 років 

-у розмірі 80% від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника 



- у розмірі 80% від суми місячного доходу наукового (науково-педагогічного) працівника 

 

Вкажіть правильні положення щодо пенсійного забезпечення по інвалідності наукових 

працівників:  

-наукові (науково-педагогічні) працівники мають право на пенсію по інвалідності за 

наявності стажу наукової роботи не менше 10 років  

-мінімальний розмір пенсії по інвалідності наукового (науково-педагогічного) працівника 

становить прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність  

-пенсія по інвалідності призначається у розмірі для інвалідів І групи – 80%, ІІ групи – 60%, 

ІІІ групи – 40% заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника 

- пенсія призначається, якщо інвалідність настала внаслідок професійного захворювання або 

трудового каліцтва  

-за наявності стажу наукової роботи для чоловіків не менше 20 років, а для жінок – не менше 

15 років та страхового стажу, передбаченого статтею 32 Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

-у розмірі для інвалідів І групи – 100%, ІІ групи – 90%, ІІІ групи – 50% пенсії за віком 

наукового (науково-педагогічного) працівника  

-за наявності страхового стажу для чоловіків – не менше 25 років, для жінок – не менше 20 

років, з них не менше 10 років стажу наукової роботи 

-пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії наукового (науково-педагогічного) 

працівника незалежно від віку  

 

Вкажіть відповіді, де визначені розміри пенсійного забезпечення наукових (науково-

педагогічних працівників): 

-90% від суми середньомісячної заробітної плати наукового (науково-педагогічного) 

працівника 

- 80 % від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника 

- інвалідам I групи - 80 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, 

інвалідам II групи - 60 %, інвалідам III групи - 40 % 

- інвалідам I групи - 90 % заробітної плати наукового (науково-педагогічного) працівника, 

інвалідам II групи - 70 %, інвалідам III групи - 50 % 

-інвалідам І. та ІІ групи – 80 % від сум заробітної плати наукового (науково-педагогічного) 

працівника 

-у зв’язку з втратою годувальника 80 % пенсії наукового (науково-педагогічного) 

працівника, незалежно від кількості непрацездатних членів сім’ї 



- у зв’язку з втратою годувальника 80 % пенсії наукового (науково-педагогічного) 

працівника - на двох і більше непрацездатних членів сім'ї; 60 % - на одного непрацездатного 

члена сім'ї; 

- у зв’язку з втратою годувальника 80 % пенсії наукового (науково-педагогічного) 

працівника - на трьох і більше непрацездатних членів сім'ї; 60 % - на двох непрацездатних 

членів сім'ї; 40 % - на одного непрацездатного члена сім'ї.  

 

Назвіть суб’єктів, які мають право на отримання пенсії за особливі заслуги перед Україною: 

-Герої України 

-ветерани праці 

-особи, нагороджені орденом Трудової слави 3 ступенів 

-особи, нагороджені за бойові дії орденом 

-особи, відзначені почесним званням України «Видатний» 

-матері, які народили або усиновили 4 і більше дітей та виховали їх до 6-річного віку 

-видатні спортсмени – переможці Всеукраїнських змагань 

-депутати 4 і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

 

Вкажіть суб’єктів, які можуть порушувати клопотання про призначення пенсій за особливі 

заслуги перед Україною:  

-Голова Верховної Ради України 

-Міністри центральних органів виконавчої влади 

-голова правління недержавного пенсійного фонду  

-сама зацікавлена особа  

-голова Національної академії наук України  

-голова ради Організації ветеранів України  

-Голова Верховної Ради України  

-голова обласної державної адміністрації. 

 

Зазначте правильні відповіді, де передбачено розміри надбавок за особливі заслуги перед 

Україною: 



- у разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, 

непрацездатні члени сім'ї померлого мають право на встановлення надбавки до пенсії у 

розмірі: 70 % за наявності одного непрацездатного члена сім'ї , 90 % - двох і більше 

- у разі смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, 

непрацездатні члени сім'ї померлого мають право на встановлення надбавки до пенсії у 

розмірі: 60 % за наявності одного непрацездатного члена сім'ї , 80 % - двох і більше 

-Героям Радянського Союзу призначається надбавка у розмірі 35% прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність 

- Героям України призначається надбавка у розмірі від 35% до 40% прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність 

-ветеранам війни призначається надбавка у розмірі від 25% до 35% прожиткового мінімуму 

для осіб, які втратили працездатність 

-космонавтам, які здійснили політ у космос призначається надбавка у розмірі від 35% до 45% 

прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 

-депутатам 4 і більше скликань обласних рад призначається надбавка у розмірі від 35% до 

45% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 

-матерям, які народили чи усиновили 5 і більше дітей та виховали їх до 6-річного віку 

призначається надбавка у розмірі від 20% до 25% прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність 

 

Щомісячна компенсація сім'ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської 

катастрофи: 

- призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в 

розмірі 10 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 

-призначається у розмірі 10 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 

на одного непрацездатного члена сім’ї та 20 процентів – на двох і більше 

- призначається на кожного непрацездатного члена сім'ї, який був на його утриманні, в 

розмірі 20 процентів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, 

незалежно від пенсії, передбаченої законодавством України 

- виплачується непрацездатним членам сім'ї годувальника, які були на його утриманні 

- виплачується дітям незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника 

- виплачується дітям залежно від того, чи були вони на утриманні годувальника 

-виплачується незалежно від незалежно від пенсії передбаченої законодавством України 

-призначається за умови, що непрацездатна особа не отримує інших видів пенсійного 

забезпечення, передбачених законодавством України 

 



Відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 року № 283, до стажу державної служби не 

зараховується:  

-стаж наукової роботи, набутий в державних установах, організаціях, закладах на посадах, 

визначених переліком посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, 

установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації  

-стаж роботи депутатом обласної ради;  

-стаж роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в апараті органів нотаріату;  

-стаж роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів Фонду соціального захисту 

інвалідів;  

-стаж наукової роботи, набутий у вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;  

-час навчання в Національній академії державного управління при Президентові України за 

денною формою, якщо до вступу в Академію випускник перебував на державній службі або 

службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання повернувся на 

державну службу, службу в органах місцевого самоврядування або вступив до аспірантури 

чи докторантури Академії з відривом від роботи 

- час роботи на посадах суддів, слідчих, прокурорів, інших службових осіб 

- час роботи на посадах керівних працівників і спеціалістів в органах, що згідно з чинним 

законодавством здійснюють державний нагляд за охороною праці. 

 

  



Розділ 7 «Правове регулювання страхових допомог» 

1-ий рівень 

Виплати з фондів соціального страхування, що надаються з компенсаційною чи іншою 

метою особам у разі настання для них страхового ризику це:  

-Соціальні пільги  

-Субсидії  

-Страхові допомоги  

-Заробітна плата працівників фондів соціального страхування  

-Державні допомоги 

 

Вкажіть, у якій формі надаються страхові допомоги:  

-у грошовій формі  

-одягом та продуктами харчування  

-у формі журналів та книг  

-одягом та взуттям  

-проїзними квитками 

 

Виділіть у наведеному переліку страхові допомоги:  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)  

-грошова допомога біженцям  

-державна допомога особам яким виповнилось 100 і більше років  

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

 

Вкажіть, які з наведених у переліку допомог є страховими:  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-допомога на дітей одиноким матерям  

-допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  



-державна соціальна допомога інвалідам та дітям інвалідам 

 

Вкажіть допомоги, що надаються Фондом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття:  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-допомога по вагітності та пологам  

-соціальна пенсія безробітному  

-допомога по безробіттю утому числі одноразова її виплата для організації безробітним 

підприємницької діяльності  

 

Які з нижчеперелічених допомог виплачуються Фондом загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття:  

-допомога по безробіттю утому числі одноразова її виплата для організації безробітним 

підприємницької діяльності  

-пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання 

роботодавцю дотації створення додаткових робочих місць  

-допомога при народженні дитини  

-щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

 

Назвіть допомоги, що їх виплачує Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності:  

-допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітними 

підприємницької діяльності  

-допомога на дітей одиноким матерям  

-допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною)  

-допомога на дітей, які перебувають під опікою та піклуванням  

-державна допомога інвалідам з дитинства 

 

Вкажіть на допомоги, що надаються Фондом соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності :  



-одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого  

-страхова виплата потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому 

переведені його на іншу нижче оплачувану роботу  

-страхова виплата потерпілому під час його професійної реабілітації  

-державна допомога дітям – інвалідам  

-допомога по вагітності та пологам  

 

Які з нижчеперелічених допомог надаються Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України :  

-допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  

-допомога на дітей над якими встановлено опіку чи піклування  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  

-одноразова допомога при народженні дитини  

 

Назвіть допомогу, яка надається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України:  

-допомога по вагітності та пологах  

-одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті 

потерпілого  

-допомога при народженні дитини  

-допомога по безробіттю  

-грошова допомога біженцям  

 

Вкажіть, який з Фондів соціального страхування, виплачує одноразову допомогу в разі 

стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого:  

-Фонд медичного соціального страхування  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України  

-Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття  



-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності  

-Пенсійний Фонд  

 

Вкажіть на загальну тривалість виплати допомоги по безробіттю:  

-вона не може перевищувати 400 календарних днів впродовж трьох років  

-вона не може перевищувати 390 календарних днів впродовж двох років  

-вона не може перевищувати 450 календарних днів впродовж двох років  

-вона не може перевищувати 360 календарних днів впродовж двох років  

-вона не може перевищувати 250 календарних днів впродовж двох років 

 

Для осіб передпенсійного віку тривалість виплати допомоги по безробіттю не може 

перевищувати:  

-500 календарних днів  

-600 календарних днів  

-720 календарних днів  

-700 календарних днів  

-760 календарних днів  

 

Назвіть страхову допомогу, що може виплачуватися одноразово для організації безробітним 

підприємницької діяльності:  

-матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації безробітного  

-допомога на поховання безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні  

-допомога по безробіттю  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-допомога при народженні дитини 

 

Вкажіть вік, з якого допомога по безробіттю може виплачуватись одноразово з метою 

організації безробітним підприємницької діяльності:  

-16 років  

-20 років  



-22 роки  

-24 роки  

-18 років  

 

Які документи зобов’язаний подати безробітний до центру зайнятості з метою одержання 

одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності:  

-свідоцтво про одруження  

-заяву про надання допомоги  

-заява, якою особа відмовляється у майбутньому від будь-яких інших видів страхових 

допомог  

-листок непрацездатності  

-право на водіння автотранспортом 

 

Яким буде розмір допомоги по безробіттю якщо страховий стаж безробітного не перевищує 

двох років:  

-60% середнього заробітку (доходу)  

-65% середнього заробітку (доходу)  

-70% середнього заробітку (доходу)  

-75% середньої заробітної плати (доходу)  

-50% середньої заробітної плати (доходу) 

 

Яким буде розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж безробітного становить 5 

років:  

-45% середнього заробітку (доходу)  

-65% середнього заробітку (доходу)  

-75% середньої заробітної плати (доходу)  

-55% середньої заробітної плати (доходу)  

-80% середнього заробітку (доходу)  

 

Яким буде розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж безробітного перевищує 10 

років:  



-70% середньої заробітної плати (доходу)  

-50% середньої заробітної плати (доходу)  

-60% середньої заробітної плати (доходу)  

-80% середньої заробітної плати (доходу)  

-10-кратний розмір прожиткового мінімуму  

 

Яким буде розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж безробітного становить 8 

років:  

-50% середнього заробітку (доходу)  

-70% середнього заробітку (доходу)  

-80% середнього заробітку (доходу)  

-90% середнього заробітку (доходу)  

-60% середнього заробітку (доходу) 

 

Яким буде розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж особи становить 1 рік 6 

місяців:  

-60% середньої заробітної плати  

-70% середньої заробітної плати  

-50% середньої заробітної плати  

-75% середньої заробітної плати  

-80% середньої заробітної плати  

 

Яким буде розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж особи становить 2 роки 5 

місяців:  

-40% середньої заробітної плати  

-45% середньої заробітної плати  

-60% середньої заробітної плати  

-55% середньої заробітної плати  

-70% середньої заробітної плати  

 



Вкажіть розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж особи становить 7 років 8 

місяців:  

-60 % середньої заробітної плати  

-100 % середньої заробітної плати  

-90 % середньої заробітної плати  

-80 % середньої заробітної плати  

-70 % середньої заробітної плати  

 

Вкажіть розмір допомоги по безробіттю, якщо страховий стаж особи становить 20 років 3 

місяці:  

-80 % середньої заробітної плати  

-60 % середньої заробітної плати  

-50 % середньої заробітної плати  

-70 % середньої заробітної плати  

-90 % середньої заробітної плати  

 

З якого дня реєстрації у державній службі зайнятості починається виплата допомог по 

безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за власним бажанням без 

поважних причин.:  

-з 20 календарного дня  

-з 60 календарного дня  

-з 90 календарного дня  

-з 95 календарного дня  

-з 91 календарного дня  

 

Яким повинен бути страховий стаж безробітного, щоб йому призначили допомогу по 

безробіттю у розмірі 50% від середньої заробітної плати (доходу):  

-від 2 до 6 років  

-від 6 до 10 років  

-до 2-х років  

-від 10 до 15 років  



-від 15 до 20 років  

 

Яким повинен бути страховий стаж безробітного щоб допомога по безробіттю йому була 

призначена у розмірі 55% від середньої заробітної плати (доходу):  

-до 5 років  

-від 2 до 6 років  

-від 5 до 10 років  

-від 10 до 15 років  

-від 6 до 8 років  

 

Якого страхового стажу повинен набути безробітний, щоб допомога по безробіттю йому 

була призначена у розмірі 60% від середньої заробітної плати (доходу):  

-до 2-х років  

-до 4-х років  

-від 6 до 10 років  

-до 6-ти років  

-від 2 до 6 років  

 

Яким повинен бути страховий стаж безробітного щоб допомога по безробіттю йому було 

призначено у розмірі 70% від середньої заробітної плати (доходу):  

-від 5 до 10 років  

-понад 10 років  

-від 2 до 6 років  

-від 6 до 8 років  

-понад 8 років 

 

Вкажіть термін впродовж якого директор центру зайнятості зобов’язаний прийняти рішення 

про одноразову виплату безробітному допомоги по безробіттю для організації ним 

підприємницької діяльності:  

-12 робочих днів  

-14 робочих днів  



-15 робочих днів  

-10 робочих днів  

-20 робочих днів  

 

Вкажіть, під яким номером вказана допомога, розмір якої залежить від страхового стажу 

застрахованої особи:  

-допомога при народженні дитини  

-допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-допомога на поховання  

-допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 

 

Яким буде розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо страховий стаж 

застрахованої особи не перевищує 5 років:  

-20% середньої заробітної плати (доходу)  

-60% середньої заробітної плати (доходу)  

-40% середньої заробітної плати (доходу)  

-80% середньої заробітної плати (доходу)  

-90% середньої заробітної плати (доходу)  

 

Яким буде розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо страховий стаж особи 

становить 6 років:  

-80% середньої заробітної плати (доходу)  

-25% середньої заробітної плати (доходу)  

-35% середньої заробітної плати (доходу)  

-45% середньої заробітної плати (доходу)  

-60% середньої заробітної плати (доходу) 

 

Назвіть розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності, якщо страховий стаж особи 

становить понад 8 років:  

-40% середньої заробітної плати (доходу)  



-60% середньої заробітної плати (доходу)  

-100% середньої заробітної плати (доходу)  

-80% середньої заробітної плати (доходу)  

-90% середньої заробітної плати (доходу)  

 

Назвіть розмір допомог по тимчасовій непрацездатності якщо страховий стаж особи 

становить 3 роки 5 місяців:  

-40 % середньої заробітної плати(доходу)  

-50 % середньої заробітної плати(доходу)  

-70 % середньої заробітної плати(доходу)  

-60 % середньої заробітної плати(доходу)  

-80% середньої заробітної плати(доходу)  

 

Вкажіть розмір допомог по тимчасовій непрацездатності якщо страховий стаж особи 

становить 7 років 8 місяців:  

-40 % середньої заробітної плати(доходу)  

-50 % середньої заробітної плати(доходу)  

-60 % середньої заробітної плати(доходу)  

-80 % середньої заробітної плати(доходу)  

-70 % середньої заробітної плати(доходу) 

 

Вкажіть розмір допомог по тимчасовій непрацездатності якщо страховий стаж особи 

становить 7 років 11 місяців:  

-50 % середньої заробітної плати(доходу)  

-80 % середньої заробітної плати(доходу)  

-60 % середньої заробітної плати(доходу)  

-70 % середньої заробітної плати(доходу)  

-90% середньої заробітної плати(доходу) 

 

Яким з нижчеперелічених суб’єктів допомога по тимчасовій непрацездатності надається у 

розмірі 100% середньомісячного заробітку (доходу) незалежно від страхового стажу:  



-науковим і науково-педагогічним працівникам  

-застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорії осіб, постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

-працівникам органів нотаріату  

-робітникам  

-працівникам кредитних установ  

 

Назвіть суб’єктів яким допомога по тимчасовій непрацездатності надається у розмірі 100% 

середньомісячного заробітку(доходу) незалежно від страхового стажу:  

-працівникам правоохоронних органів  

-співробітникам підрозділів пожежної безпеки  

-посадовим особам органів прокуратури  

-неповнолітнім працівникам  

-ветеранам війни та особам на яких поширюється чинність Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту»  

 

Назвіть Закон, яким визначені умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності 

внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві:  

-Закон України "Про допомогу по тимчасовій непрацездатності":  

-Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття"  

-Закон України "Про соціальну допомогу"  

-Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у звязку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням"  

-Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"  

 

Назвіть максимальний термін виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, що надається 

застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових роботах:  

-85 календарних днів протягом календарного року  

-95 календарних днів протягом календарного року  

-75 календарних днів протягом календарного року  



-105 календарних днів протягом календарного року  

-125 календарних днів протягом календарного року  

 

Вкажіть максимальний термін виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду 

за хворою дитиною віком до 14 років, яка не потребує стаціонарного лікування:  

-7 календарних днів  

-14 календарних днів  

-9 календарних днів  

-10 календарних днів  

-16 календарних днів  

 

Вкажіть термін виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою 

дитиною віком до 14 років, якщо застрахована особа перебуває з нею у стаціонарі 

лікувального закладу :  

-з першого дня за весь час перебування у стаціонарі лікувального закладу  

-половину терміну перебування у стаціонарі лікувального закладу  

-30 календарних днів  

-20 робочих днів  

-не більше двох тижнів  

 

Вкажіть максимальну тривалість виплати допомог по тимчасовій непрацездатності по 

догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років) ,яка 

надається у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин:  

-8 календарних днів  

-7 календарних днів  

-9 календарних днів  

-10 календарних днів  

-12 календарних днів  

 

Під яким номером правильно названа тривалість виплати допомоги по тимчасовій 

непрацездатності, зумовленої накладанням карантину органами санітарно-епідеміологічної 

служби :  



-не більше як за 10 днів карантину  

-не більше 30 днів карантину  

-не більше місяця карантину  

-не більше двох тижнів тривалості карантину  

-за весь час відсутності працівника на роботі з причин карантину 

 

Вкажіть, чиїм коштом надається допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок 

захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві впродовж 

перших п’яти днів тимчасової непрацездатності:  

-Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  

-Фонду соціального страхування від тимчасової втрати працездатності  

-підприємств, установ, організацій  

-Фондом медичного страхування  

-Фондом соціального захисту 

 

Впродовж якого часу підприємства, установи, організації виплачують допомогу по 

тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 

випадком на виробництві:  

-впродовж перших трьох днів тимчасової непрацездатності  

-впродовж перших п’яти днів тимчасової непрацездатності  

-впродовж 10 днів тимчасової непрацездатності  

-не більш як за перші 15 днів тимчасової непрацездатності  

-впродовж перших 4-х днів тимчасової непрацездатності  

 

Назвіть період, за який застрахованим у системі соціального страхування жінкам надається 

допомога по вагітності та пологам:  

-за 200 календарних днів  

-за період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами  

-за 190 календарних днів  

-не більш як за 250 календарних днів  

-до досягнення дитиною 3-річного віку 



 

Вкажіть розмір допомоги по вагітності та пологам, яка надається застрахованим у системі 

соціального страхування жінкам:  

-60% середньої заробітної плати (доходу)  

-70% середньої заробітної плати (доходу)  

-80% середньої заробітної плати (доходу)  

-100% середньої заробітної плати (доходу)  

-90% середньої заробітної плати (доходу)  

 

Назвіть Фонд соціального страхування, що надає допомогу у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності:  

-Фонд медичного страхування  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України  

-Фонд соціального страхування на випадок безробіття  

-Фонд соціального страхування у зв’язку з частковою непрацездатністю  

-Фонд соціального захисту інвалідів 

 

Якого страхового стажу повинна набути особа, щоб у неї виникло право на допомогу по 

тимчасовій непрацездатності у розмірі 80% середньої заробітної плати (доходу):  

-до 2-х років  

-до 4-х років  

-від 5 до 8 років  

-до 5-ти років  

-понад 8 років  

 

Яким повинен бути страховий стаж, щоб у застрахованої особи виникло право на допомогу 

по тимчасовій непрацездатності у розмірі 60% середньої заробітної плати (доходу):  

-до 2-х років  

-до 10 років  

-до 15 років  



-до 5 років  

-до 20 років  

 

Яким повинен бути страховий стаж, щоб в особи виникло право на допомогу по тимчасовій 

непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу):  

-понад 2 роки  

-3 роки  

-4 роки  

-понад 10 років  

-понад 8 років  

 

Вкажіть період виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності, що надається особі, яка 

фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною інвалідом віком до 

18 років у разі захворювання матері:  

-не більше як на 5 днів  

-не більше як на 10 днів  

-на весь період захворювання  

-не більше як на 12 днів  

-3 дні  

 

Вкажіть, хто з нижчеперелічених суб’єктів не належить до непрацездатних членів сім’ї, які 

мають право на одержання щомісячних страхових виплат у разі смерті потерпілого від 

нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання:  

-інваліди – члени сім’ї потерпілого на час інвалідності  

-діти, які є учнями, студентами,заочної форми навчання – до закінчення навчання, але не 

більше як до досягнення ними 23 років  

-неповнолітні діти, на утримання яких померлий виплачував або був зобов’язаний 

виплачувати аліменти  

-жінки, які досягли 55 років, і чоловіки, які досягли 60 років, якщо вони не працюють  

-непрацездатні особи, які не перебували на утриманні померлого, але мають на це право  

 



Назвіть тривалість розгляду робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України 

справи про призначення потерпілому страхових виплат:  

-5 днів  

-15 днів  

-10 днів  

-два тижні  

-30 днів  

 

Впродовж якого терміну роботодавець виплачує працівникові, який зазнав нещасного 

випадку, допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності 

або встановлення інвалідності:  

-10 днів  

-5 днів  

-15 днів  

-20 днів  

-впродовж одного місяця 

 

Вкажіть розмір допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності, яка виплачується Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України:  

-50% середньої заробітної плати  

-60% середньої заробітної плати  

-70% середньої заробітної плати  

-100% середньої заробітної плати  

-80% середньої заробітної плати  

 

З якого дня тимчасової непрацездатності Фонд соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України починає виплачувати 

допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності:  

-починаючи з першого дня  

-починаючи з десятого дня  



-через місяць прийняття ним рішення про призначення такої допомоги  

-починаючи з шостого дня  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю не виплачується Фондом соціального 

страхування від нещасних випадків. Це обов’язок роботодавця в якого працює застрахована 

особа 

 

Які з нижчеперелічених документів добровільно застрахована особа зобов’язана подати до 

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань з метою призначення їй допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю:  

-листок непрацездатності  

-свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності  

-статут юридичної особи  

-копію страхового поліса  

-документ, який засвідчує припинення трудової діяльності, у тому числі й підприємницької 

 

Вкажіть строк виплати потерпілому Фондом соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань одноразової допомоги в разі стійкої втрати 

професійної працездатності:  

-у двотижневий строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності  

-у місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності  

-у тритижневий строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності  

-у двомісячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності  

-у тримісячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності  

 

Вкажіть, коли у потерпілого виникає право на щомісячну страхову виплату, що компенсує 

йому частину втраченого заробітку:  

-з часу звернення до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та виплатами зумовленими народженням та похованням  

-з часу настання нещасного випадку на виробництві  

-з дня встановлення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності  

-з часу, коли особа зазнала професійного захворювання  

-з часу складання акту Н-1  



 

Назвіть страхові виплати, що виплачуються Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України особам у разі смерті 

потерпілого від нещасного випадку на виробництві:  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-одноразова допомога у разі смерті потерпілого  

-соціальна пенсія  

-довічна пенсія 

 

Виділіть у наведеному переліку страхові допомоги:  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації безробітним 

підприємницької діяльності  

-грошова допомога біженцям  

-державна допомога особам яким виповнилось 100 і більше років  

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 

 

Вкажіть, які з наведених у переліку допомог є страховими:  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-допомога на дітей одиноким матерям  

-допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  

-допомога у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю  

-державна соціальна допомога інвалідам та дітям інвалідам 

 

Які з нижчеперелічених допомог виплачуються Фондом загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття:  

-допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його 

утриманні  

-пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у тому числі шляхом надання 

роботодавцю дотації створення додаткових робочих місць  



-допомога при народженні дитини  

-щомісячна страхова виплата в разі часткової чи повної втрати працездатності  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 

 

Які з нижчеперелічених допомог надаються Фондом соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України :  

-допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  

-допомога на дітей над якими встановлено опіку чи піклування  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  

-одноразова допомога при народженні дитини  

 

Які документи зобов’язаний подати безробітний до центру зайнятості з метою одержання 

одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності:  

-свідоцтво про одруження  

-бізнес-план  

-заява, якою особа відмовляється у майбутньому від будь-яких інших видів страхових 

допомог  

-листок непрацездатності  

-право на водіння автотранспортом 

 

Яким з нижчеперелічених суб’єктів допомога по тимчасовій непрацездатності надається у 

розмірі 100% середньомісячного заробітку (доходу) незалежно від страхового стажу:  

-науковим і науково-педагогічним працівникам  

-працівникам органів нотаріату  

-робітникам  

-працівникам кредитних установ  

-одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка 

потерпіла від Чорнобильської катастрофи 

 

 



2-ий рівень 

Вкажіть випадки коли Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України може відмовити у призначені страхових виплат:  

-якщо мали місце навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання 

страхового випадку  

-у випадку подання роботодавцем або потерпілим Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України свідомо 

неправдивих відомостей про страховий випадок  

-якщо страхового випадку зазнала особа, що працює на умовах трудового договору  

-якщо страхового випадку зазнала особа, яка добровільно застрахована у Фонді соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України  

-якщо нещасного випадку зазнав працівник прокуратури  

-якщо потерпілий від нещасного випадку на виробництві був переведений на легшу роботу 

- у разі вчинення застрахованим умисного злочину, що призвів до настання страхового 

випадку 

- якщо нещасний випадок згідно із законодавством не визнаний пов’язаним з виробництвом 

 

Виділіть у нижченаведеному переліку обставини коли Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України може відмовити у 

призначені потерпілому страхових виплат:  

-якщо нещасного випадку зазнав працівник, який працює на сезонних роботах  

-коли роботодавець або потерпілий подали до Фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань України свідомо неправдиві відомості 

про страховий випадок  

- якщо мали місце навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання 

страхового випадку  

-якщо нещасний випадок трапився з працівником, який працює на умовах неповного 

робочого часу  

-якщо нещасний випадок трапився з працівником, переведеним за станом здоров’я на легшу 

роботу  

-коли нещасного випадку зазнав працівник під час випробування після прийняття на роботу  

-у випадку вчинення застрахованим умисного злочину, який зумовив настання нещасного 

випадку 

- якщо нещасний випадок згідно із законодавством визнаний пов’язаним з виробництвом 

 



Назвіть випадки припинення страхових виплат Фондом соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань України:  

-у випадку звільнення особи з підприємства, на якому вона зазнала нещасного випадку  

-у випадку переведення особи на легшу роботу  

-у випадку скерування застрахованої особи на навчання до вищого навчального закладу  

-якщо з’ясувалось, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві 

відомості  

-якщо страховий випадок настав внаслідок навмисного наміру заподіяння собі травми 

-якщо потерпілий не виконує правил, пов’язаних з установленням чи переглядом обставин 

страхового випадку 

-у випадку перебування особи у щорічній додатковій відпустці  

-за час навчання на курсах підвищення кваліфікації 

 

Під якими номерами у нижченаведеному переліку правильно названі обставини припинення 

страхових виплат Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань України:  

-у випадку звільнення застрахованої особи з роботи за вчинення дисциплінарного проступку  

-якщо з’ясувалось, що виплати призначено на підставі документів, які містять неправдиві 

відомості  

-якщо потерпілий ухиляється від медичної чи професійної реабілітації  

-за час перебування працівника у відрядженні  

-у випадку надання особі статусу безробітного  

-якщо потерпілий порушує правила поведінки та встановлений для нього режим, що 

перешкоджає одужанню 

-на весь час проживання потерпілого за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним 

договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України 

-на весь час виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності 

 

Під якими номерами правильно вказані випадки скорочення тривалості виплати допомоги по 

безробіттю на 90 календарних днів:  

-звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням без поважних причин 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з виявленням невідповідності працівника 

займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації 



-звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін 

-звільнення з останнього місця роботиза прогул 

-звільнення з останнього місця роботи за появу на роботу у нетверезому стані 

-звільненняз останнього місця роботи у зв’язку з поновленням на роботі працівника, який 

раніше виконував цю роботу 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язкуз реорганізацією підприємства 

 

Під якими номерами правильно вказані випадки скорочення тривалості виплати допомоги по 

безробіттю на строк до 90 календарних днів:  

-приховування відомостей про працевлаштування на тимчасову роботу 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з виявленням невідповідності працівника 

виконуваній роботі внаслідок скасування допуску до державної таємниці 

-недотримання  рекомендацій  щодо  сприянняпрацевлаштуванню 

-припинення  без  поважних  причин  професійної підготовки за направленням державної 

служби зайнятості 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з перетворенням підприємства 

-припинення  без  поважних  причин підвищення   кваліфікації   за   направленням державної 

служби зайнятості 

-приховування відомостей про отримання благодійної допомоги  

 

Під якими номерами правильно вказані випадки скорочення тривалості виплати допомоги по 

безробіттю на строк до 90 календарних днів:  

-порушення  умов і строку реєстрації як безробітного 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з виділом підприємства 

- порушення  умов і строку перереєстрації як безробітного 

-перереєстрації  безробітного,  який був знятий з обліку за невідвідування державної служби 

зайнятості більше 30 календарних днів без поважних причин та не сприяв 

своємупрацевлаштуванню 

-приховування відомостей про отримання державної іменної стипендії 

-приховування відомостей проздійснення іншої діяльності за винагороду в період  одержання  

допомоги  по безробіттю 



-приховування відомостей про отримання національної премії України імені Тараса 

Шевченка 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з переведенням на інше підприємство 

 

Назвіть обставини, коли допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:  

-за період перебування особи в щорічній основній відпустці  

-у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із травмою, що сталася внаслідок токсичного 

сп’яніння застрахованої особи 

-у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших 

обов’язків  

-у випадку перебування особи в щорічній додатковій відпустці  

-у випадку переміщення працівника на інше робоче місце  

-за час проведення судово-медичної експертизи 

-під час проходження працівником випробування 

-під час проходження працівником 

-якщо особа працює на умовах скороченого робочого часу 

 

Під якими номерами правильно вказані випадки скорочення тривалості виплати допомоги по 

безробіттю на 90 календарних днів:  

-звільнення з останнього місця роботи за угодою сторін 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з закінченням строку трудового договору 

-приховування відомостей про здійснення волонтерської діяльності 

-тимчасова непрацездатність безробітного 

-звільнення з останнього місця роботи у зв’язку з вчиненням за місцем роботи розкрадання 

(в тому числі дрібного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної 

сили 

-надання безробітному відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами 

-звільнення з останнього місця роботи внаслідок вчинення працівником, який виконує 

виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи 

-звільнення з останнього місця роботи внаслідок винних дій працівника, який безпосередньо 

обслуговує грошові цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього з боку 

власника або уповноваженого ним органу 

 



Під якими номерами вірно названі підстави припинення виплати допомоги по безробіттю:  

-через місяць після звернення до центру зайнятості  

-поновлення безробітного на роботі за рішенням суду  

-у випадку переїзду безробітного на постійне місце проживання в іншу місцевість  

-у випадку звільнення з останнього місця роботи за власним бажанням  

- працевлаштуваннябезробітного 

-увипадкуреорганізаціїФондусоціальногострахуваннянавипадокбезробіття  

-уразідосягненнябезробітним 65-річноговіку 

-відрахування із навчального закладу 

 

Під якими номерами правильно названі підстави припинення виплати допомог по 

безробіттю:  

-призначення виплати на підставі документів, що містять неправдиві відомості 

-у випадку реорганізації Фонду соціального страхування на випадок безробіття 

- набрання законної сили вироком суду про позбавлення волі безробітного 

-за умови вступу до навчального закладу без відриву від виробництва  

-у разі призначення виплати на підставі документів, що містять правдиві відомості  

-у випадку надання письмової заяви про відмову від послуг державної служби зайнятості  

-у випадку досягнення безробітним 45-річного віку  

-закінчення строку виплати допомоги по безробіттю 

 

Під якими номерами правильно названі підстави припинення виплати допомог по 

безробіттю:  

- направлення безробітного за рішенням суду на примусове лікування 

- у випадку досягнення безробітним 40-річного віку  

- набрання законної сили вироком суду про обмеження волі безробітного 

- подання безробітним письмової заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку 

-смерть безробітного 

- призов безробітного на альтернативну (невійськову) службу 



- подання безробітним усної заяви про бажання здійснювати догляд за дитиною до 

досягнення нею шестирічного віку 

- у випадку ліквідації Фонду соціального страхування на випадок безробіття 

 

Під якими номерами правильно названі підстави припинення виплати допомог по 

безробіттю:  

-зняття безробітного з обліку за невідвідування без поважних причин державної служби 

зайнятості 30 і більше календарних днів 

- відмова безробітного від послуг приватного агенства з працевлаштування 

- зміна місця проживання батьками безробітного 

-відмова безробітного від двох пропозицій підходящої роботи 

- призначення безробітному пенсії за віком 

- відмова безробітного від однієї пропозиції проходження професійної підготовки 

- усна заява безробітного про відмову від послуг державної служби зайнятості 

- призов безробітного на строкову військову службу 

 

Під якими номерами правильно названі умови виплати допомоги по безробіттю залежно від 

тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: 

- перші 90 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у розмірі 100 % до 

визначеного розміру допомоги по безробіттю 

- перші 70 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у розмірі 100 % до 

визначеного розміру допомоги по безробіттю 

- перші 90 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у розмірі 90 % до 

визначеного розміру допомоги по безробіттю 

- наступні 90 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у розмірі 80 % до 

визначеного розміру допомоги по безробіттю 

- наступні 90 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у розмірі 100 % до 

визначеного розміру допомоги по безробіттю 

- наступні 95 календарних днів допомога по безробіттю виплачується у розмірі 100 % до 

визначеного розміру допомоги по безробіттю 

- у подальшому допомога по безробіттю виплачується у розмірі 70 % до визначеного розміру 

допомоги по безробіттю 

- у подальшому допомога по безробіттю виплачується у розмірі 65 % до визначеного розміру 

допомоги по безробіттю 



 

Під якими номерами правильно названі поважні причини перерви страхового стажу, з 

виникненням яких в особи зберігається право на допомогу по безробіттю: 

- навчання у вищому навчальному закладі із заочною формою навчання 

- навчання у клінічній ординатурі з денною формою навчання; 

- навчання в аспірантурі з денною формою навчання 

- здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом ІІІ групи 

- контрактна військова служба 

- навчання у професійно-технічному навчальному закладі з денною формою навчання 

- строкова військова служба 

- здійснення догляду за дитиною до досягнення нею півторарічного віку 

 

Назвіть обставини, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається :  

-у разі одержання застрахованою особою травм при вчинені злочину  

-за період перебування особи у відпустці без збереження заробітної плати  

-за період перебування застрахованої особи у щорічній додатковій відпустці  

-за період перебування застрахованої особи у щорічній основній відпустці 

-за час перебування застрахованої особи під арештом 

-за час виконання особою її трудових обов’язків  

-за період перебування застрахованої особи у творчій відпустці 

-якщо особа працює на умовах контракту 

 

Під якими номерами правильно названі обставини коли допомога по тимчасовій 

непрацездатності не надається :  

-коли тимчасова непрацездатність виникла під час проведення надурочних робіт 

- за час проведення судово-медичної експертизи  

-коли особа зазнала ризику тимчасової непрацездатності перебуваючи у відрядженні  

-якщо особа працює на умовах неповного робочого часу  

-за час примусового лікування, призначеного за постановою суду  



-у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням, що сталося внаслідок 

алкогольного сп’яніння   

-якщо застрахована особа є працівником суду або ж органів прокуратури  

-у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших 

обов’язків  

 

Під якими номерами правильно названі категорії осіб, які мають право на допомогу по 

безробіттю: 

- застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними 

- член особистого селянського господарства, який не є найманим працівником та не сплачує 

страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття 

- член фермерського господарства, який не є найманим працівником та не сплачує 

страхового внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття 

- молода особа віком 24 років, яка закінчила професійно-технічний заклад, потребує 

сприяння упрацевлаштуванні  на  перше  робоче  місце  та зареєстрована безробітною в 

установленому законом порядку  

- громадяни України, які працюють   за   межами   України  та  не  застраховані  в  системі 

соціального  страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають,  і не 

сплачують страхових внесківна загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття в Україні 

- молода особа віком 23 років, яказвільнилася із строкової військової служби, потребує 

сприяння упрацевлаштуванні  на  перше  робоче  місце  та зареєстрована безробітною в 

установленому законом порядку 

- молода особа віком 23 років, яка звільнилася із альтернативної (невійськової) служби, 

потребує сприяння упрацевлаштуванні  на  перше  робоче  місце  та зареєстрована 

безробітною в установленому законом порядку 

- працюючі пенсіонери 

 

Під якими номерами правильно названі положення, що стосуються порядку виплати 

допомоги на поховання за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття»: 

-допомога  на  поховання  виплачується особі, яка здійснила поховання безробітного 

-допомога  на  поховання  виплачується безробітному, який здійснив поховання особи, що 

перебувала на його утриманні 

-допомога  на  поховання безробітноговиплачується у розмірі прожиткового мінімуму 



-допомога  на  поховання безробітноговиплачується у розмірі мінімальної заробітної плати 

-допомога  на  поховання безробітноговиплачується у розмірі 1200 гривень 

-у  разі  смерті  безробітного  інваліда  за вибором  особи,  яка  здійснила поховання,  

виплачується  допомога на поховання за Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття»абодопомога на поховання чи  

відшкодування  витрат  на  поховання  за іншими законодавчими актами 

-у  разі  смерті  безробітного  інваліда допомога на поховання виплачується за Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхуванняу зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» 

- у  разі  смерті  безробітного  інваліда допомога на поховання виплачується за Законом 

України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

 

Під якими номерами правильно названі категорії непрацездатних осіб, які перебували на 

утриманні померлого потерпілого або мали на день його смерті право на одержання від 

нього утримання та мають право на одержання щомісячнихстрахових виплату разі смерті 

потерпілого: 

- діти, які не досягли 16-ти років; 

- інваліди - члени сім'ї потерпілого на час інвалідності 

- жінки,  які досягли 60 років,  якщо вони працюють 

- неповнолітні  діти,  на утримання яких померлий виплачував аліменти 

-непрацездатні  особи,  які  не  перебували  на   утриманні  

померлого, але мають на це право 

- чоловіки,  які досягли 65 років, якщо вони працюють 

- роботодавець потерпілого 

- діти,  які є студентами  заочної форми  навчання  -  до  закінчення  навчання,  але  не більш 

як до досягнення ними 25 років 

 

Під якими номерами правильно названі підставиперерахування сум щомісячних страхових  

виплат потерпілому від нещасного випадку на виробництві: 

- зміна ступеня втрати професійної працездатності 

- підвищення розміру прожиткового мінімуму 

- зміна складу сім'ї померлого 

-проходження потерпілим професійного навчання за індивідуальною програмою реабілітації 



- зменшення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством 

- підвищення розміру мінімальної заробітної плати у порядку, визначеному законодавством 

- настання тимчасової непрацездатності потерпілого 

- тимчасове переведення потерпілого на легшу нижчеоплачувану роботу 

 

Під якими номерами правильно названідокументи, за умови подання яких Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків приймає рішення про страхові виплати  у разі втрати 

годувальника: 

- копіясвідоцтва органу державної реєстрації актів цивільного стану про смерть потерпілого 

- копія свідоцтвапро народження дитини потерпілого 

- довідка житлово-експлуатаційної організації про склад сім'ї померлого, в тому числі про 

тих, хто перебував на його утриманні  

-довідка навчального закладу про те, що член сім'ї потерпілого віком 25-ти роківнавчається 

за заочноюформоюнавчання 

- довідка житлово-експлуатаційної організаціїпро батьків або іншого члена сім'ї померлого, 

який не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померлого, які не досягли 8-

річного віку 

- листок тимчасової непрацездатності потерпілого 

- довідка навчального закладу про те, що член сім'ї потерпілого віком від 18 до 23 років, який 

має право навідшкодування шкоди, навчається за денною формоюнавчання 

- акт про нещасний випадок, не пов’язаний із виробництвом 

 

Під якими номерами правильно названі документи, за умови подання яких Фонд соціального 

страхування від нещасних випадків приймає рішення про страхові виплати  у разі втрати 

годувальника: 

- довідка навчального закладу інтернатного типу про  те,  що член  сім'ї  потерпілого,  який  

має право на відшкодування шкоди, перебуває на утриманні цього закладу 

-довідка житлово-експлуатаційної організації про працездатних членів сім'ї померлого 

- копія   свідоцтва   органу  державної  реєстрації  актів цивільного стану про смерть 

потерпілого 

- листок тимчасової непрацездатності члена сім’ї померлого потерпілого 

- копія учнівського квитка дитини померлого потерпілого 

- довідка  виконавчого органу місцевої ради про склад сім'ї померлого,  в тому числі про тих, 

хто перебував найого утриманні 



- копія студентського квитка дитини померлого потерпілого, яка навчається у вищому 

навчальному закладі за заочною формою навчання 

- довідка виконавчого органу місцевої ради про батьків або іншого членасім'ї  померлого,  

який не працює та доглядає дітей, братів, сестер чи онуків померлого, які не досягли 8-

річного віку 

 

Під якими номерами правильно названі положення, що стосуються порядку розгляду 

Фондом соціального  страхування від нещасних випадків справ про страхові виплати: 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати  на  підставі  заяви  потерпілого  

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати  на  підставі звернення прокурора 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати  на  підставізаяви заінтересованої  особи   

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати  на  підставі заяви малолітньої особи 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати за відсутності всіх необхідних документів 

- рішення Фонду соціального  страхування від нещасних випадків оформляється постановою, 

в якій зазначаються дані про осіб,  які мають право на  страхові  виплати,  розміри  виплат  на 

кожного  члена  сім'ї  та  їх  строки  або обґрунтування відмови у виплатах 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадків не має права затримувати страхові 

виплати до з’ясування підстав для виплат 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати протягом одного місяця  

 

Під якими номерами правильно названі положення, що стосуються порядку розгляду 

Фондом соціального  страхування від нещасних випадків справ про страхові виплати: 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплатибез заяви потерпілого 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплатина підставі звернення голови міської ради 

- до постанови Фонду соціального  страхування від нещасних випадків про страхові виплати 

додаються копії необхідних документів 

- Фонд соціального  страхування  від  нещасних  випадків   може затримати страхові виплати 

до з'ясування підстав для виплат,  якщо документи про нещасний випадок оформлені з 

порушенням установлених вимог 



- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу прострахові 

виплати протягом двох тижнів 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадківрозглядає справу про страхові 

виплати на підставі усного звернення заінтересованої особи 

- Фонд соціального  страхування від нещасних випадків розглядає  

справу про страхові виплати за  наявності усіх необхідних документів 

- рішення Фонду соціального  страхування від нещасних випадків про відмову у страхових 

виплатах оформляється постановою, в якій зазначаються обґрунтування такої відмови 

 

Під якими номерами правильно названі положення, що стосуються порядку виплати Фондом 

соціального  страхування від нещасних випадківстрахових виплат у разі перебування особи, 

яка їходержує, в особливих умовах: 

- суми страхових  виплат,  нараховані  особі,  яка їх одержує в період її перебування в  

дитячому  будинку  перераховуються  на  спеціальний  рахунок і виплачуються їйпісля 

закінчення навчання у цьому закладі 

- суми страхових  виплат,  нараховані  особі,  яка їх одержує в період її перебування в закладі 

інтернатного типу, видаються їй на руки 

- у разі відбування потерпілим покарання у вигляді  позбавлення волі  належні  йому  суми 

страхових  виплат  перераховуються  на спеціальний рахунок і виплачуються йому після 

звільнення  з  місця позбавлення   волі 

- у разі виїзду  потерпілого  на  постійне  місце проживання за межі України визначені на 

зазначені цілі суми переказуються Фондом  соціального страхування   від  нещасних  

випадків  на  їх  адресу  в  порядку, передбаченому міждержавними угодами 

- у разі відбування потерпілим покарання у вигляді  виправних робіт належні  йому  суми 

страхових  виплат  перераховуються  на спеціальний рахунок і виплачуються йому після 

виконання виправних робіт 

- у разі виїзду  потерпілого  на  постійне  місце проживання за межі України страхові 

виплатине переказуються 

- у разі виїзду  осіб,  які  мають  право  настрахові  виплати,  на  постійне  місце проживання 

за межі України визначені на зазначені цілі суми переказуються Фондом  соціального 

страхування   від  нещасних  випадків  на  їх  адресу  в  порядку, передбаченому 

міждержавними угодами 

- у разі виїзду  потерпілого  на  постійне  місце проживання за межі України визначені на 

зазначені цілі суми переказуються Фондом  соціального страхування   від  нещасних  

випадків  на  їх  адресу  в  порядку, передбаченому Законом України «Про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 

 



Назвіть обставини, за яких допомога по тимчасовій непрацездатності не надається :  

-у разі захворювання застрахованої особи при вчинені нею злочину  

-за період перебування особи у додатковій відпустці у зв’язку з навчанням  

-за період перебування застрахованої особи у щорічній додатковій відпустці  

-за період перебування застрахованої особи у щорічній основній відпустці 

-за час перебування застрахованої особи під арештом 

-за час виконання особою її трудових обов’язків  

-у разі симуляції хвороби застрахованою особою з метою ухилення від роботи 

-якщо особа працює на умовах контракту 

 

Під якими номерами правильно названі категорії осіб, у разі смерті яких надається допомога 

на поховання за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»: 

- у разі смерті застрахованої особи 

- у разі смерті колишньої дружини застрахованої особи 

- у разі смерті дружини застрахованої особи, яка перебувала на її утриманні 

- у разі смерті діда застрахованої особи за прямою лінією спорідненості, який перебував на її 

утриманні 

- у разі смерті чоловіка застрахованої особи, шлюб між якими було визнано недійсним 

- у разі смерті десятирічної дитини застрахованої особи 

- у разі смерті чоловіка застрахованої особи, який працював на умовах скороченого робочого 

часу 

- у разі смерті дитини застрахованої особи – студента віком 25 років, який навчався у 

вищому навчальному закладі за заочною формою навчання 

 

Під якими номерами правильно названі категорії осіб, яким надається допомога на 

поховання за Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»: 

- застрахованій особі, яка здійснила поховання члена своєї сім’ї 

- фізичній особі, яка здійснила поховання застрахованої особи 

- юридичній особі, де працювала застрахована особа 

- членові сім’ї, який здійснив поховання застрахованої особи 



- застрахованій особі, яка здійснила поховання колишнього чоловіка, що був безробітним 

- фізичній особі, яка здійснила поховання безробітного 

- юридичній особі, якій застрахована особа надавала послуги за цивільно-правовими 

договорами 

-юридичній особі, яка здійснила поховання свого працівника 

 

Під якими номерами правильно названіположення, які стосуються призначення допомоги по 

тимчасовій непрацездатності за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: 

- підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем 

роботи застрахованої особи є виданий в установленому законом порядку листок 

непрацездатності 

- підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем 

роботи застрахованої особи єлисток непрацездатності, виданий станцією швидкої медичної 

допомоги 

- підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем 

роботи застрахованої особи є листок непрацездатності, виданийстанцією переливання крові 

-підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи, де 

застрахована особа працює за сумісництвом, є копія листка непрацездатності, засвідчена 

підписом керівника  і  печаткою  за основним місцем роботи 

- підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем 

роботи застрахованої особи є листок непрацездатності, виданий зубопротезною поліклінікою 

- підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним 

місцемроботизастрахованої особив розмірі 100 відсотків середньої заробітної  плати (доходу) 

є виданий в установленому законом порядку листок непрацездатностіта копія документу, 

який засвідчує належність особи до жертв нацистських переслідувань відповідно до Закону 

України "Про жертви нацистських переслідувань" 

-підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем 

роботи застрахованої особи в розмірі 100 відсотків середньої заробітної  плати (доходу) є 

виданий в установленому законом порядку листок непрацездатності та копія документу, 

який засвідчуєналежність особи додонорів, які мають право на пільгу, передбачену статтею 

10 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" 

- підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності за основним місцем 

роботи застрахованої особи є листок непрацездатності, виданий туристичною базою 

 

Під якими номерами правильно названі положення, що стосуються умов надання допомоги 

по вагітності та пологах: 



- у разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку звагітністю та пологами  у період її 

тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності 

закривається  і  з  дня  настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності 

- у разі надання застрахованій особі відпустки у  зв'язку  звагітністю та пологами  період її 

тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності не 

закривається   

- у разі  надання  застрахованій  особі  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами у період 

щорічної (основної чи додаткової) відпустки допомога по вагітності та пологах надається 

після закінчення щорічної (основної чи додаткової) відпустки 

- у разі  надання  застрахованій  особі  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами у 

додаткової  відпустки у зв'язку з навчанням допомога по вагітності та пологах надається 

після закінчення додаткової  відпустки  у  зв'язку  з навчанням   

- у разі  надання  застрахованій  особі  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами у період   

щорічної (основної чидодаткової) відпусткидопомога по вагітності та пологах надається з 

дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами 

- у разі  надання  застрахованій  особі  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами у 

додаткової  відпустки  у  зв'язку  з навчанням допомога по вагітності та пологах надається з 

дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами 

- за період  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами,  що збігається з відпусткою для 

догляду за дитиною до  досягнення  нею трирічного  віку,  допомога  по вагітності та пологах 

не виплачується  

- за період  відпустки  у зв'язку з вагітністю та пологами,  щозбігається з відпусткою для 

догляду за дитиною до  досягнення  нею трирічного  віку,  допомога  по вагітності та пологах 

виплачується незалежно від допомоги по догляду за  дитиною  до досягнення  нею 

трирічного віку 

 

  

  



Розділ 8 «Правове регулювання державних допомог» 

1-ий рівень 

Щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім’ям у грошовій формі в розмірі, що 

залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї – це:  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-державна соціальна допомога інвалідам з дитинства  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-державна допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років  

-грошова допомога біженцям  

 

Назвіть Закон, який визначає загальні підстави та умови надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям:  

-Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"  

-Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від тимчасової 

втрати працездатності та витрат зумовлених народженням та похованням  

-Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття"  

-Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"  

-Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  

 

Грошові одноразові або періодичні соціальні виплати, що не залежать від попередньої 

трудової діяльності і надаються у випадках та на умовах, передбачених чинним 

законодавством з метою підтримки малозабезпечених осіб, а також компенсації додаткових 

витрат, які були понесені ними при настанні соціального ризику за рахунок коштів 

Державного чи місцевих бюджетів – це:  

-страхові пенсії  

-страхові допомоги  

-державні соціальні допомоги  

-соціальні пільги  

-соціальне обслуговування  

 

Виділіть у нижченаведеному переліку державні соціальні допомоги:  



-одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності застрахованої особи  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-допомога по частковому безробіттю  

-матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації безробітного  

-державні соціальні допомоги особам, які не мають право на пенсію та інвалідам  

 

Виділіть у нижченаведеному переліку державні соціальні допомоги:  

-одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності застрахованої особи  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або 

встановлення інвалідності  

-допомога по частковому безробіттю  

-матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення 

кваліфікації безробітного  

-державні соціальні допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства 

 

Вкажіть на виплати, які не є державними соціальними допомогами:  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-державна допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років  

-державна допомога по тимчасовій непрацездатності  

-державна допомога сім’ям з дітьми  

-державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам 

 

Вкажіть на виплати, які не є державними соціальними допомогами:  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-державна допомога особам, яким виповнилось 100 і більше років  

-державна допомога сім’ям з дітьми  

-державна одноразова допомога у разі стійкої втрати професійної працездатності 

застрахованої особи  

-державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам 



Вкажіть під яким номером правильно названий суб’єкт права на державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям:  

-малозабезпечені сім’ї, які тимчасово проживають на території України  

-особи, які не мають дітей  

-малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України  

-винятково багатодітні родини (не менше 3-х дітей)  

-особи, які виїжджають на постійне місце проживання за кордон  

 

Назвіть стандарт, який держава поклала в основу визначення розміру державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям до часу стабілізації економічного становища в Україні:  

-рівень забезпечення прожиткового мінімуму  

-межа малозабезпеченості  

-мінімальний споживчий кошик  

-мінімальний рівень заробітної плати  

-максимальний рівень доходу особи  

 

Вкажіть строк, на який призначається державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям:  

-на 2 місяці  

-на 6 місяців  

-на 3 місяці  

-на 4 місяці  

-на 8 місяців  

 

Вкажіть вік з якого в одинокої особи що не має інших джерел існування, виникає право на 

довічне призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:  

-з 55 років  

-з 60 років  

-з 70 років  

-з 65 років  

-з 90 років 



 

Вкажіть строк, на який може бути призначена державна соціальна допомога одиноким 

особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування:  

-на 5 років  

-на 10 років  

-довічно  

-на 15 років  

-до досягнення особою 90-річного віку 

 

Вкажіть строк, на який може бути призначена державна соціальна допомога одиноким 

особам, які визнані непрацездатними за результатами медико-соціальної експертизи і не 

мають інших джерел до існування 

-на 10 років  

-довічно  

-на 15 років  

-не довше як на чотири роки 

-на строк визнання особи непрацездатною  

 

Назвіть джерело покриття витрат на виплату державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям:  

-субвенції з державного бюджету до місцевих бюджетів  

-кошти роботодавців  

-страхові внески роботодавців та працівників  

-штрафні санкції сплачені роботодавцями до страхових фондів  

-сплачені роботодавцями кошти у Фонди загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

 

Назвіть органи, що відповідальні за призначення та виплату державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям:  

-структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі їх створення) рад  

-виконавчі дирекції Фондів соціального страхування  



-центри зайнятості населення Державної служби зайнятості  

-роботодавці  

-правління Фондів соціального страхування 

 

Назвіть органи, що відповідальні за призначення та виплату державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям:  

-виконавчі дирекції Фондів соціального страхування  

-центри зайнятості населення Державної служби зайнятості  

-управління праці та соціального захисту населення районного, районних у м. Києві та 

Севастополі держадміністрацій  

-роботодавці  

-правління Фондів соціального страхування 

 

Вкажіть з якою періодичністю виплачується державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім’ям:  

-два рази на місяць за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї  

-один раз на три місяці за місцем проживання уповноваженого представника сім’ї  

-один раз на місяць за місцем проживанняуповноваженого представника сім’ї  

-щотижнево  

-одноразово за увесь період призначення та виплати  

 

Впродовж якого часу орган праці та соціального захисту зобов’язаний розглянути і 

призначити або відмовити у призначені державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям:  

-2-х днів  

-3-х днів  

-4-х днів  

-10-ти календарнихднів  

-5-ти днів  

 

Які з нижчеперелічених документів уповноважений представник сім’ї зобов’язаний подати з 

метою призначення державної соціальної допомоги на наступний строк:  



-акт обстеження умов проживання малозабезпеченої сім’ї  

-довідку Державної прикордонної служби про не перебування за кордоном когось із членів 

сім’ї  

-зобов’язання про не виїзд за кордон  

-документи про освіту членів малозабезпеченої сім’ї  

-заяву про призначення такої допомоги 

 

Які з нижчеперелічених документів уповноважений представник сім’ї зобов’язаний подати з 

метою призначення державної соціальної допомоги на наступний строк:  

-акт обстеження умов проживання малозабезпеченої сім’ї  

-довідку Державної прикордонної служби про не перебування за кордоном когось із членів 

сім’ї  

-зобов’язання про не виїзд за кордон  

-декларацію про доходи та майно  

-документи про освіту членів малозабезпеченої сім’ї  

 

Під яким номером правильно названі особи, які не включаються до складу малозабезпеченої 

сім’ї:  

-чоловік, дружина  

-рідні, усиновлені та підопічні діти  

-неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I 

групи і проживають разом з батьками  

-особи, які перебувають на повному державному утриманні  

-непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на 

їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів  

 

Вкажіть відомості, які повинні міститись у рішенні про відмову у призначені державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:  

-підстави відмови у призначені державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

-якщо буде встановлено, що малозабезпечена сім’я складається з двох людей  

-про подачу уповноваженим представником сім’ї документів про призначення допомоги 

перед закінченням фінансового року  



-про відсутність серед документів акту обстеження умов проживання малозабезпеченої 

особи  

-про необхідність сплати державного мита до прийняття та розгляду документів про 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

 

Вкажіть відомості, які повинні міститись у рішенні про відмову у призначені державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:  

-про порядок оскарження рішення про відмову у призначенні допомоги  

-якщо буде встановлено, що малозабезпечена сім’я складається з двох людей  

-про подачу уповноваженим представником сім’ї документів про призначення допомоги 

перед закінченням фінансового року  

-про відсутність серед документів акту обстеження умов проживання малозабезпеченої 

особи  

-про необхідність сплати державного мита до прийняття та розгляду документів про 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

 

На підставі якого документа обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї, 

необхідний для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям:  

-Закону про обчислення сукупного доходу для призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям  

-Закону України «Про соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям  

-Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

-Порядок призначення і виплати видів страхових і державних допомог  

-Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги  

 

До якого розміру може бути зменшена державна соціальна допомога малозабезпеченим 

сім'ям у разі невикористання ними можливостей знаходження додаткових джерел для 

існування:  

-до 10% її розміру  

-до 20% її розміру  

-до 50% її розміру  

-до 30% її розміру  

-до 40% її розміру  



 

У якому випадку розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

перераховується без звернення уповноваженого представника сім’ї: 

-у разі затвердження нового рівня забезпечення прожиткового мінімуму 

-у разі підвищення мінімальної заробітної плати 

-у разі зміни складу малозабезпеченої сім’ї 

-у разі народження дитини у малозабезпеченій сім’ї 

-у разі отримання малозабезпеченою сім’єю благодійної допомоги 

 

Назвіть допомогу, що не входить до числа державних допомог сім’ям з дітьми:  

-допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю  

-допомога у зв’язку з вагітністю та пологами  

-допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  

-допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  

-допомога на дітей одиноким матерям 

 

Яким законом закріплено загальні умови призначення та виплати допомоги на дітей, які 

перебувають під опікою чи піклуванням:  

-Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та 

похованням"  

-Законом України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"  

-Основами законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування  

-Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям"  

-Законом України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття"  

 

Назвіть Закон, який передбачає надання допомоги на дітей одиноким матерям:  

-Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності"  

-Закон України "Про державну допомогу одиноким матерям"  



-Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"  

-Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витрат зумовлених народженням та похованням"  

-Закон України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми"  

 

Хто з нижчеперелічених жінок наділений правом на допомогу у зв’язку з вагітністю та 

пологами, умови надання якої закріплені Законом України "Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми":  

-жінки, що застраховані у системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  

-вагітні жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування  

-жінки, які є учасниками Фонду соціального страхування від тимчасової втрати 

працездатності  

-вагітні жінки, що працюють на умовах трудового контракту  

-вагітні жінки, що працюють на умовах трудового договору  

 

Вкажіть розмір державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що 

надається жінкам з числа військовослужбовців Збройних Сил України:  

-50% грошового забезпечення, але не нижче 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-60% грошового забезпечення, але не нижче 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-70% грошового забезпечення, але не нижче 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-100% грошового забезпечення, але не нижче 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-80% грошового забезпечення, але не нижче 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

 

Вкажіть розмір державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що 

надається жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні:  

-80% мінімального розміру допомог по безробіттю, але не менше 25% прожиткового 

мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць  



-60% мінімального розміру допомог по безробіттю, але не менше 25% прожиткового 

мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць  

-100% мінімального розміру допомог по безробіттю, але не менше 25% прожиткового 

мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць  

-50% мінімального розміру допомог по безробіттю, але не менше 25% прожиткового 

мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць  

-55% мінімального розміру допомог по безробіттю, але не менше 25% прожиткового 

мінімуму для працездатної особи в розрахунку на місяць  

 

Вкажіть розмір державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, що 

надається жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, 

організації:  

-100% середньомісячного доходу, але не менше 25% прожиткового мінімуму для 

працездатної особи в розрахунку на місяць  

-90% середньомісячного доходу, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-60% середньомісячного доходу, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-70% середньомісячного доходу, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць  

-50% середньомісячного доходу, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатної 

особи в розрахунку на місяць 

 

Вкажіть за рахунок яких коштів виплачується державна соціальна допомога у зв’язку з 

вагітністю та пологами, що призначається жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з 

ліквідацією підприємства:  

-за рахунок коштів колишнього роботодавця  

-коштом Фондів соціального страхування  

-коштів страхових внесків роботодавців і працівників  

-за рахунок коштів державного бюджету наданих у формі субвенцій до місцевих бюджетів  

-коштів Фонду соціального захисту непрацездатних 

 

Назвіть розмір державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

непрацюючим жінкам та жінкам зареєстрованих як суб’єкт підприємницької діяльності:  



-35% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатності особи в 

розрахунку на місяць  

-45% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

-25% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

-50% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

-55% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

 

Назвіть розмір державної соціальної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

аспіранткам, докторанткам, клінічним   ординаторам, студенткам вищих навчальних закладів  

I-IV  рівня  акредитації  та професійно-технічних навчальних закладів:  

-35% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатності особи в 

розрахунку на місяць  

-у розмірі місячної стипендії 

-45% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

-25% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

-55% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

-50% розміру прожиткового мінімуму встановленого законом для працездатних осіб в 

розрахунку на місяць  

 

Вкажіть, протягом якого строку адміністрація слідчого ізолятора повинна передати заяву 

матері про призначення допомоги при народженні дитини із копією свідоцтва про 

народження дитини до органу праці та соціального захисту населення: 

- у десятиденний строк після отримання заяви матері 

- у місячний строк після отримання заяви матері 

- у дводеннийстрок після отримання заяви матері 

- у двотижневий строк після отримання заяви матері 

- протягом трьох днів після отримання заяви матері 

 



Вкажіть, у якому випадку допомога при народженні дитини не призначається: 

-у разі народження мертвої дитини 

-якщо дитина народилася живою і померла через вді доби після народження 

-якщо дитина померла через добу після народження 

-якщо дитина померла через тиждень після народження 

- якщо дитина померла через два місяці після народження 

 

Вкажіть правильну умову призначення допомоги при народженні дитини: 

-якщозвернення за призначенням  допомоги надійшло  не  пізніше  ніж  через 12  

календарних  місяців  після  народження дитини 

- якщо звернення за призначенням  допомоги надійшло  не  пізніше  ніж  через 16  

календарних  місяців  після  народження дитини 

- якщо  звернення за призначенням  допомоги надійшло  не  пізніше  ніж  через 16  

календарних  місяців  після  народження дитини 

- якщо  звернення за призначенням  допомоги надійшло  не  пізніше  ніж  через 24  

календарних  місяців  після  народження дитини 

- якщо звернення за призначенням  допомоги надійшло  не  пізніше  ніж  через 30  

календарних  місяців  після  народження дитини 

 

Вкажіть, у якому випадку допомога при народженні дитини, не одержана через смерть 

одного  з батьків, якому ця допомога була призначена, виплачується матері  (батьку, 

опікуну): 

- за умови звернення за нею не пізніше ніжчерез 12 місяців після смерті отримувача 

допомоги 

-за умови звернення за нею не пізніше ніжчерез 16 місяців після смерті отримувача допомоги 

-за умови звернення за нею не пізніше ніжчерез 15 місяців після смерті отримувача допомоги 

-за умови звернення за нею не пізніше ніжчерез 22 місяців після смерті отримувача допомоги 

-за умови звернення за нею не пізніше ніжчерез 24 місяців після смерті отримувача допомоги 

 

Вкажіть розмір допомоги при усиновленні дитини: 

- допомога при усиновленнідитини надається у  розмірі,встановленому для виплати 

допомоги при народженні  першої  дитини 

-допомога при усиновленні дитини надається у  розмірі прожиткового мінімуму на дитину 



- допомога при усиновленні дитини надається у  розмірі мінімальної заробітної плати 

- допомога при усиновленні дитини надається у  розмірізаробітної плати усиновителя 

- допомога при усиновленні дитини надається у  розмірідержавної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

 

Вкажіть періодичність виплати допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку, яка передбачена Законом України « Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» :  

-щотижня з дня її призначення  

-щомісяця з дня призначення такої допомоги  

-двічі на місяць з дня призначення  

-один раз на два місяця  

-двічі на квартал  

 

Вкажіть термін, впродовж якого повинні бути розглянуті документи, необхідні для 

призначення державної допомоги сім’ям з дітьми:  

-5 днів з дня звернення  

-15 днів з дня звернення (подання) заяви  

-20 днів з дня звернення (подання) заяви  

-10 днів з дня звернення (подання) заяви  

-25 днів з дня звернення (подання) заяви  

 

Назвіть суб’єктів права на допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:  

-дитячі громадські організації  

-один з батьків  

-піклувальники  

-дитячі лікарі  

-благодійні фонди 

 

Назвіть суб’єктів права на допомогу на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням:  

-дитячі громадські організації  



-один з батьків  

-дитячі лікарі  

-опікуни  

-благодійні фонди 

 

На який термін призначається допомога на дітей, які перебувають під опікою чи 

піклуванням:  

-один рік  

-два роки  

-три роки  

-шість місяців  

-один місяць  

 

Вкажіть розмір допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування:  

-дві мінімальні заробітні плати  

-два неоподатковувані мінімуми доходів громадян  

-два прожиткові мінімуми для дитини відповідного віку  

-дві середньомісячні заробітні плати опікуна чи піклувальника  

-два рівні забезпечення прожиткового мінімуму  

 

Назвіть періодичність виплати допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи 

піклуванням:  

-один раз на два місяця  

-один раз на три місяця  

-раз на квартал  

-щомісяця  

-один раз на півроку  

 

Вкажіть до якого віку надається допомога на дітей, що перебувають під опікою чи 

піклуванням:  



-10 років  

-до 18 років  

-до 12 років  

-до 10 років  

-до 20 років 

 

У який термін одержувачі допомоги на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 

зобов’язані повідомити орган праці та соціального захисту про обставини припинення 

виплати цієї допомоги:  

-у 10-ти денний термін  

-у 5-ти денний термін  

-у 15-ти денний термін  

-впродовж календарного місяця  

-впродовж двох календарних місяців 

 

Назвіть джерело покриття витрат на виплату допомог на дітей, які перебувають під опікою 

чи піклуванням:  

-Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань України  

-Фонд соціального страхування на випадок безробіття  

-Фонд соціального страхування від тимчасової втрати працездатності  

-кошти державного бюджету у формі субвенцій до місцевих бюджетів  

-доброчинні внески  

 

Вкажіть періодичність виплати допомоги на дітей одиноким матерям:  

-щотижня  

-один раз на два місяці  

-двічі на квартал  

-один раз на рік  

-щомісяця  

 



Вкажіть на скількох дітей надається допомога на дітей одиноким матерям:  

-не більше однієї  

-не більше двох  

-на кожну дитину  

-не більше трьох  

-не більше чотирьох  

 

До якого віку дитини, за загальним правилом, виплачується допомога на дітей одиноким 

матерям:  

-до 14 років  

-до 15 років  

-до 18 років  

-до 16 років  

-до 19 років 

 

Назвіть джерело покриття витрат на виплату допомог на дітей одиноким матерям:  

-кошти державного бюджету, які у формі субвенцій передаються до місцевих бюджетів  

-Фонд соціального страхування на випадок безробіття  

-доброчинні внески  

-Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  

-кошти роботодавців 

 

Назвіть джерело виплати допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років:  

-Фонд соціального захисту інвалідів  

-Державний бюджет України  

-Пенсійний Фонд  

-Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  

-доброчинні внески  

 



Під яким номером у наведеному нижче переліку правильно вказаний спосіб визначення 

розміру державної допомоги особам, яким виповнилось 100 і більше років:  

-він встановлюється на базі рівня забезпечення прожиткового мінімуму  

-допомога надається у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність  

-розмір допомоги визначається у подвійному розмірі пенсій  

-допомога надається у подвійному розмірі прожиткового мінімуму  

-розмір допомог визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили 

працездатність та розміром пенсії (з урахуванням усіх доплат)  

 

Під яким номером правильно вказані суб’єкти права на державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям інвалідам:  

-інваліди з дитинства та діти інваліди віком до 14 років  

-інваліди з дитинства та діти-інваліди віком до 18 років  

-інваліди з дитинства та діти інваліди віком до 16 років  

-інваліди з дитинства та діти інваліди віком до 15 років  

-інваліди з дитинства та діти інваліди віком до 17 років  

 

У якому розмірі інвалідам з дитинства І-ї групи призначається державна соціальна допомога 

інвалідам з дитинства:  

-80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-90% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-65% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

 

У якому розмірі інвалідам з дитинства ІІ-ї групи призначається державна соціальна допомога 

інвалідам з дитинства:  

-20% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність  

-80% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність  

-60% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність  

-70% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність  



-50% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність 

 

У якому розмірі інвалідам з дитинства ІІІ-ї групи призначається державна соціальна 

допомога інвалідам з дитинства:  

-у розмірі заробітної плати одного з батьків дитини-інваліда  

-у розмірі 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

-у розмірі 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб  

-у розмірі 60% прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність  

-у розмірі допомоги по тимчасовій непрацездатності 

 

Вкажіть тривалість виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства :  

-2 роки  

-на весь час інвалідності  

-до досягнення особою 23 річного віку  

-до досягнення особою 25 річного віку  

-не довше ніж 10 років 

 

Під яким номером правильно названий максимальний строк виплати державної соціальної 

допомоги на дітей-інвалідів :  

-до досягнення дитиною 16 річного віку  

-до 21 річного віку  

-до досягнення дитиною 18 річного віку  

-на період до 10 років  

-така допомога виплачується не довше ніж 2 місяці  

 

Вкажіть розмір державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років :  

-50% прожиткового мінімуму для осіб,які втратили працездатність  

-60% прожиткового мінімуму для осіб,які втратили працездатність  

-80% прожиткового мінімуму для осіб,які втратили працездатність  

-70% прожиткового мінімуму для осіб,які втратили працездатність  



-90% прожиткового мінімуму для осіб,які втратили працездатність  

 

З якого часу призначається державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам :  

-з часу, який визначає орган праці і соціальної політики  

-з наступного дня після прийняття органами праці і соціального захисту рішення про 

призначення допомоги  

-з наступного місяця після прийняття органом праці і соціального захисту рішення про 

призначення допомоги  

-через 10 днів після прийняття рішення про призначення такої допомоги  

-з дня звернення за її призначенням  

 

Назвіть підставу зупинення виплати державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства:  

-коли зазначена допомога виплачується вже 10 років  

-у випадку пропуску інвалідом строку переогляду стану здоров’я органами медико-

соціальної експертизи  

-коли існує необхідність у з’ясуванні побутових умов проживання інваліда  

-у випадку його усиновлення  

-у разі його працевлаштування  

 

Назвіть допомоги, які передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам":  

-державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-допомога по безробіттю  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-одноразова страхова виплата у випадку втрати працездатності  

 

Під яким номером вірно названий розмір допомоги священнослужителям, які не мають право 

на пенсію та інвалідам, якщо вонивпродовж 10 років до введення в дію Закону про свободу 

совісті та релігійні організації займали виборні посади у таких організаціях:  

-50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  



-60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-45 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

 

Під яким номером вірно названий розмір допомоги особам, які не мають право на пенсію та 

інвалідам, якщо вони впродовж 10 років до введення в дію Закону про свободу совісті та 

релігійні організації займали виборні посади у таких організаціях:  

-30% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

-80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

 

Назвіть допомоги, які передбачені Законом України "Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам":  

-допомога по тимчасовій непрацездатності  

-допомога по безробіттю  

-державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям  

-одноразова страхова виплата у випадку втрати працездатності  

-державна соціальна допомога на догляд 

 

Під яким номером у наведеному нижче переліку правильно вказаний орган, який призначає 

державної допомогу особам, яким виповнилось 100 і більше років: 

- органи, які призначають пенсію 

-колишній роботодавець 

-Президент України 

-Верховна Рада України 

-Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 

 



Вкажіть у якому розмірі призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку: 

-у розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб 

-у  розмірі,  що  дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для 

працездатних осіб, та середньомісячним сукупним  доходом  сім'ї  в  розрахунку на одну 

особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень 

-у розмірі мінімальної заробітної плати 

- у розмірі 156 гривень 

-у розмірі прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років 

 

Вкажіть, на якій підставі призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку особам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, 

організації,до їх працевлаштування: 

-на підставі листка тимчасової непрацездатності 

-на підставі довідки ліквідаційної комісії 

-на підставі рішення комісії із соціального страхування підприємства 

-на підставі рішення органу праці та соціального захисту населення 

-на підставі рішення Пенсійного фонду України 

 

Вкажіть, на якій підставі призначається допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку особам,зареєстрованим   у  державній  службі  зайнятості  як  

безробітні: 

-на підставі рішення органу праці та соціального захисту населення 

-на підставі листка тимчасової непрацездатності 

-на підставі довідки державної служби зайнятості 

-на підставі висновку комісії з одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації 

безробітним підприємницької діяльності 

-на підставі звернення прокурора 

 

Вкажіть, хто має право на допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного 

віку: 

- мати, позбавлена батьківських прав 



-батько, позбавлений батьківських прав 

-батько, який фактично здійснює догляд за дитиною 

- мати, яка працює на умовах повного робочого дня 

-брат дитини, який проживає разом із нею 

 

2-ий рівень 

 

Вкажіть під якими номерами правильно названі випадки припинення раніше призначеної 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям: 

- якщо сім'єю приховано або навмисно подано  недостовірні  дані про її доходи та майновий 

стан,  що вплинули на встановлення права на соціальну допомогу і визначення її розміру, 

внаслідок чого були надміру виплачені кошти 

-за заявою малолітнього члена малозабезпеченої сім’ї 

-за зверненням прокурора 

-за зверненням кредитної спілки 

-за зверненням священика 

-у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють виплату  

соціальної  допомоги  (зокрема,  смерть одинокої  особи) 

-за заявою уповноваженого представника сім'ї 

- у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму 

 

Вкажіть на умови призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам:  

-особа повинна досягнути віку: чоловіки 70 років, жінки 65 років та не мати права на пенсію 

або бути визнаною у встановленому порядку інвалідом  

-досягти віку 68 років  

-особа досягла  віку, встановленого статтею 1 Закону України «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» та не має  права  на  пенсію  

відповідно  до  чинного  законодавства 

-вона повинна бути малозабезпеченою особою  

-досянення віку: чоловіки 75 років, жінки 70 років  

-вона не повинна бути малозабезпеченою особою 



-особа не повинна одержувати пенсію або соціальні виплати, передбаченні Законом про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 

та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності 

-особа повинна бути інвалідом I групи, середньомісячний сукупний дохід якого не  

перевищує  115  відсотків  прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність  

 

Вкажіть, яким категоріям осіб призначається державна соціальна допомога на догляд: 

-інвалідам війни І групи з числа військовослужбовців та інших осіб, яким  призначено  пенсії  

по  інвалідності  відповідно  до  ЗаконуУкраїни  "Про  пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" 

-особам, які є опікунами дітей, позбавлених батьківського піклування 

-особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до  Закону  України  "Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених звійськової  служби,  та  деяких  інших  осіб", які є 

одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують 

догляду 

-працюючим пенсіонерам 

-одиноким  малозабезпеченим  особам,   які   за   висновком лікарсько-консультативної 

комісії потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за  віком  або  за  

вислугу років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи); 

- малозабезпеченим  інвалідам I групи,  які одержують пенсію за віком або за вислугу років 

чи по інвалідності 

-малозабезпеченим сім’ям 

-одиноким матерям 

 

Назвіть випадки, коли державна соціальна допомога на догляд не призначається: 

- особам, які одержують соціальні пенсії відповідно до законодавства, що діяло раніше;  

- особам, які одержують надбавки до пенсії на догляд відповідно до законодавства, що діяло 

раніше;  

-безробітним, які проходять професійне навчання 

- інвалідам, яким призначено  відшкодування  витрат  на  догляд відповідно  до  Закону  

України  "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від  нещасного  випадку  

на  виробництві  та професійного захворювання, які спричинили втрату   працездатності" 

-особам, яким виплачена допомога на поховання потерпілого від нещасного випадку на 

виробництві  



-одиноким  малозабезпеченим  особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії 

потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за  віком  або  за  вислугу 

років чи по інвалідності (крім інвалідів I групи) 

-малозабезпеченим  інвалідам I групи,  які одержують пенсію за віком або за вислугу років 

чи по інвалідності 

-особам, яким призначено пенсії за вислугу років відповідно до  Закону  України  "Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової  служби,  та  деяких  інших  осіб", які є 

одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують 

догляду 

 

Вкажіть, хто має право на призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам: 

- громадяни України,  які  постійно  проживають  на  території України; 

-громадяни України,  які  тимчасово  проживають  на  території України 

- іноземні громадяни, які переселилися  з інших держав на постійне проживання в Україну 

-іноземні громадяни, які тимчасово проживають в Україні 

-особи без громадянства, які переселилися  з інших держав на постійне проживання в 

Україну 

-особи без громадянства, які тимчасово проживають в Україні 

-особи, які набули статусу біженців 

- особи, які визнані такими, що потребують додаткового захисту 

 

Вкажіть, які документи необхідно подати для призначення державної соціальної допомоги 

інвалідамз дитинства і дітям-інвалідам: 

-заяву  про  призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги  

-паспорт або  в разі його відсутності інший документ,  що може засвідчувати  особу,  яка  

подає  заяву; 

-копію військового квитка 

-копію наказу роботодавця про звільнення 

-довідку  про  реєстраційний  номер  облікової картки платника податків;   

-оригінал  та  копія свідоцтва про народження дитини-інваліда 

-листок тимчасової непрацездатності 

-копію трудової книжки 



 

Вкажіть відповіді, у яких наведені правильні положення щодо умов призначення допомоги 

при усиновленні дитини: 

-допомога при  усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення 

дитини 

-у разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається  накожну дитину 

-допомога при усиновленні дитини призначається  незалежно  від одержання на дитину 

інших видів допомоги 

-допомога при  усиновленні дитини призначається на підставі рішення про встановлення 

опіки 

-допомога при  усиновленні дитини призначається на підставі рішення про надання 

благодійної допомоги 

-у разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається  тільки на одну дитину 

-у разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається  тільки на другу дитину 

-допомога при усиновленні дитини не призначається у разі одержання пожертви 

 

Вкажіть вимоги до особи, яка має право на допомогу при усиновленні дитини: 

-особа є громадянином України 

-особа є іноземцем 

-особа тимчасово проживає на території України 

-особа постійно проживає на території України 

-особа усиновила дитину з числа дітей-сиріт 

-особа усиновила дитину, батько якої помер 

-особа усиновила дитину, матір якої позбавлено батьківських прав 

-особа усиновила дитину з числа дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Вкажіть, які документи необхідно подати органам  праці  та  соціального захисту населення 

для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: 

-звернення прокурора 

-заява  матері,яка фактично  здійснює  догляд  задитиною 

-рішення благодійної організації про надання допомоги на дитину 



-витяг з наказу (розпорядження) роботодавця пронадання  відпустки по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку 

- копія свідоцтва про народження дитини;  

-копія  трудової  книжки  матері   

-копія трудової книжки батька 

-копія наказу роботодавця про надання основної щорічної відпустки матері дитини 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: 

-позбавлення батька, який не здійснював фактичного догляду за дитиною, батьківських прав  

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

-відмови отримувача допомоги від виховання дитини;  

-тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;  

- смерті  отримувача допомоги 

-смерті бабці дитини 

-переїзд сім’ї на постійне проживання в іншу місцевість 

-звільнення матері дитини з роботи, де вона працювала на умовах неповного робочого часу 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: 

-відібрання дитини   в  отримувача  допомоги  без  позбавлення батьківських прав;  

-виконання отримувачем допомоги виправних робіт 

-виконання отримувачем допомоги громадських робіт 

-припинення опіки  

-звільнення опікуна від його повноважень;  

-перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі  за рішенням суду;  

-тимчасова непрацездатність отримувача допомоги 

-народження отримувачем допомоги другої дитини 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку: 



-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав; 

-скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання його недійсним;  

-позбавлення матері, яка не здійснювала фактичного догляду за дитиною, батьківських прав 

-смерті  дитини; 

- переїзд отримувача допомоги на постійне проживання в іншу місцевість 

- смерті  отримувача допомоги 

-звільнення матері дитини з роботи, де вона працювала на умовах неповного робочого часу 

-смерть бабусі дитини, яка фактично не здійснювала догляду за дитиною 

 

Вкажіть, які документи необхідно подати органам  праці  та  соціального захисту населення 

для одержання допомогина дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:  

- заява опікуна чи піклувальника про  призначення  допомоги  

-заява особи, яка бажає стати опікуном дитини, позбавленої  батьківського  піклування 

-  копія  рішення  органу  опіки  та піклування або суду про встановлення  опіки чи 

піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою  батьківського  піклування;   

-копія свідоцтва про народження опікуна 

-копія свідоцтва про народженняпіклувальника 

- копія свідоцтва про народження дитини;  

-копія рішення суду про усиновлення дитини 

- довідка  з місця проживання заявника про склад сім'ї (для дітей,  над  якими встановлено 

опіку чи піклування і є вихованцями дитячих   навчальних  закладів,  що  фінансуються  не  

за  рахунок бюджетних  коштів,  -  видана  органом  реєстрації довідка, у якій зазначаються  

статус  дитячого  навчального закладу і за які кошти  

він фінансується, а також підтверджується факт перебування у ньому дітей) 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомогина 

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: 

- звільнення від виконання обов'язків опікуна;  

- звільнення від виконання обов'язків піклувальника;  

-вчинення опікуном аморального проступку 

- досягнення дитиною 18-річного віку 

-досягнення дитиною 16-річного віку 



-вчинення дитиною аморального проступку 

-надання  неповнолітній  особі  повної цивільної дієздатності,якщо  вона  записана  матір'ю  

або  батьком  дитини 

-звільнення опікуна з роботи 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомоги на 

дітей, над якими встановлено опіку чи піклування: 

- досягнення дитиною 18-річного віку 

-звільнення опікуна з роботи 

-тимчасова непрацездатність піклувальника 

-працевлаштування дитини до досягнення нею 18-річного віку;  

- взяття  шлюбу дитиною до досягнення нею 18-річного віку;  

-встановлення опікунові ІІІ групи інвалідності 

-визнання недійсним рішення суду про усиновлення 

-усиновлення  дитини,  передача  дитини  батькам;   

 

Вкажіть, які документи необхідно подати органам  праці  та  соціального захисту населення 

для призначення допомоги на дітей одиноким матерям: 

-заява про призначення допомоги на дітей одиноким матерям 

-заява про призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

-копія свідоцтва про народження одинокої матері 

-витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадянпро   державну  реєстрацію  

народження  дитини,  виданий  відділом державної  реєстрації  актів  цивільного  стану 

-копія трудової книжки матері 

-листок тимчасової непрацездатності матері 

-копія свідоцтва про народження дитини;  

-довідка про проживання дитини з матір'ю,  видана за місцем проживання  сім'ї 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомоги на 

дітейодиноким матерям: 

-позбавлення одинокої матері батьківських прав; 



-виконання одинокою матір’ю виправних робіт 

-тимчасова непрацездатність одинокої матері 

-позбавлення волі отримувача допомоги за вироком суду;  

-смерть бабусі дитини 

-скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання йогонедійсним;  

-реєстрації дитиною шлюбу до досягнення нею 18-річного віку;  

-смерть дідуся дитини 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави припинення виплати допомоги на 

дітей одиноким матерям: 

-скасування рішення  про  усиновлення дитини або визнання його недійсним;  

-надання неповнолітній особі повної цивільної  дієздатності  у випадках, передбачених 

законом;  

-виконання одинокою матір’ю громадських робіт 

-народження одинокою матір’ю другої дитини 

-смерті дитини;  

-усиновлення одинокою матір’ю другої дитини 

-адміністративне затримання одинокої матері 

-смерті одинокої матері 

 

Вкажіть, у яких відповідях правильно зазначені підстави зупинення виплати допомоги на 

дітей одиноким матерям: 

-тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;  

-відібрання дитини  в  отримувача  допомоги  без   позбавлення батьківських прав; 

-адміністративне затримання одинокої матері 

-взяття під варту одинокої матері 

-тимчасова непрацездатність одинокої матері 

-тимчасового працевлаштування дитини 

-смерті одинокої матері 

-смерті дитини 



 

Під якими номерами названі документи, подання яких є необхідною умовою для 

призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям :  

-дозвіл на одержання допомоги від органів праці та соціального захисту  

-довідка про склад сім’ї  

-довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)  

-документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї  

-документ, яким малозабезпечена сім’я зобов’язується впродовж наступних 6 місяців з часу 

звернення підвищити рівень власних доходів  

-декларацію про доходи та майно  

-клопотання органів місцевого самоврядування про призначення такої допомоги  

-довідку про відсутність у малозабезпеченої сім’ї родичів за кордоном 

 

Назвіть документи, які необхідно подати для призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям:  

-довідку державного соціального інспектора з дозволом про надання такої допомоги  

-акт обстеження умов життя малозабезпеченої сім’ї  

-довідку органів Міністерства освіти та науки України про відсутність у членів сім’ї навиків 

щодо сільськогосподарської діяльності  

-документ, що посвідчує особу уповноваженого представника сім’ї  

-декларацію про доходи та майно  

-довідку про склад сім’ї  

- довідку про наявність та розмір земельної частки(паю) 

-звернення сільського, селищного, міського голови у прохані про призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

 

Які з нижчеперелічених документів не подаються з метою одержання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям:  

-акт обстеження умов проживання малозабезпеченої сім’ї  

-заява про призначення допомоги  

-довідка про склад сім’ї  

-декларація про доходи та майно  



-довідка про наявність та розмір земельної частки(паю)  

-документ про освіту працездатних членів сім’ї 

-трудова книжка працездатного члена сім’ї 

-свідоцтво про народження дитини сім’ї  

 

Вкажіть на підстави відмови у призначені державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям:  

-якщо у власності або володінні малозабезпеченої сім’ї є земельна ділянка площею 0,5 

гектара  

-якщо у власності або володінні малозабезпеченої сім’ї у власності є земельна ділянка 

площею 0,4 гектара  

-якщо працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють впродовж трьох місяців, що 

передують місяцю звернення за допомогою, крім осіб, які в установленому порядку визнані 

безробітним та не порушують законодавство про зайнятість щодо їх працевлаштування  

-коли у власності або володінні малозабезпеченої сім’ї (крім сімей, що складаються лише з 

дітей та осіб, що досягли 65 річного віку або є інвалідами I та II групи, та сімей в яких є діти 

– інваліди) є земельна ділянка понад 0,6 гектара, крім випадків, коли така земельна ділянка з 

незалежних від сім’ї причин не приносить доходу.  

-якщо малозабезпечена сім’я не подала заяви на одержання кредиту  

-під час  вибіркового  обстеження  матеріально-побутових  умов сім'ї  з'ясовано,  що 

малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування,  не зазначені у  декларації  про  

доходи  та  майно 

-особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12  місяців  перед  зверненням  

за  наданням  соціальної  допомоги здійснили   купівлю   земельної   ділянкив  сумі,  яка  на  

час  звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї 

-у випадку коли малозабезпечена сім’я не є членом кредитної сплати 

 

Вкажіть на підстави відмови у призначені державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям:  

-якщо у власності або володінні малозабезпеченої сім’ї є земельна ділянка площею 0,5 

гектара  

-якщо у власності або володінні малозабезпеченої сім’ї у власності є земельна ділянка 

площею 0,4 гектара  

-якщо працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють впродовж трьох місяців, що 

передують місяцю звернення за допомогою, крім осіб, які в установленому порядку визнані 

безробітним та не порушують законодавство про зайнятість щодо їх працевлаштування  



-у власності  малозабезпеченої  сім'ї  є  друга квартира (будинок) за умови,  що загальна  

площа  житла  перевищує 21 кв.  метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв.  метра 

насім'ю,  чи  більше   одного   автомобіля,   транспортного   засобу (механізму)  

-якщо малозабезпечена сім’я не подала заяви на одержання кредиту  

-під час  вибіркового  обстеження  матеріально-побутових  умов сім'ї  з'ясовано,  що 

малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування,  не зазначені у  декларації  про  

доходи  та  майно 

-особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12  місяців  перед  зверненням  

за  наданням  соціальної  допомоги здійснили   купівлю   будинкув  сумі,  яка  на  час  

звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї 

-у випадку коли малозабезпечена сім’я не є членом кредитної сплати 

 

Вкажіть документ необхідний для призначення допомоги при народженні дитини, виплата 

якої передбачена Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»:  

-акт обстеження житлових умов особи, що подала заяву  

-довідка органів праці та соціальної політики про призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

-копія свідоцтва про народження дитини  

-заява одного з батьків  

-дозвіл Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності  

-рішення органів опіки та піклування про надання такої допомоги 

-витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини для 

виплати допомоги у зв'язку з народженням дитини,  виданий  відділом  реєстрації актів 

цивільного стану 

-звернення прокурора про надання такої допомоги 

 

Вкажіть документ необхідний для призначення допомоги при народженні дитини, виплата 

якої передбачена Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»:  

-акт обстеження житлових умов особи, що подала заяву  

-довідка органів праці та соціальної політики про призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям  

-копія свідоцтва про народження дитини  

-заява опікуна  

-дозвіл Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратоюпрацездатності  



-рішення органів опіки та піклування про надання такої допомоги 

-довідка  для  призначення  допомоги  при народженні дитини, видана виконавчим   органом   

сільської,  селищної,  міської  (крім  містобласного   значення)   рад 

-копія рішення про встановлення опіки 

 

На підставі яких документів виплачується допомога при народженні дитини у разі її смерті: 

-копії  свідоцтва  про народження дитини  

-копії свідоцтва про народження матері дитини 

-копії свідоцтва про народження батька дитини 

-витягу з Державного  реєстру актів цивільного стану громадян про народження дитини,  

- копії  свідоцтва  про смерть 

-листка тимчасової непрацездатності матері дитини 

-рішення органів опіки та піклування про надання такої допомоги 

-витягу з Державного реєстру актів  цивільного стану громадян про народження дитини для 

виплати допомоги   у  зв'язку  з  народженням  дитини,  виданого  відділом реєстрації  актів  

цивільного  стану,   

 

Вкажіть підстави припинення виплати допомоги при народженні дитини:  

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав  

-у випадку працевлаштування отримувача допомоги на роботу за трудовим договором  

-у випадку зміни складу сім’ї  

-у випадку неспроможності одержувача допомоги впродовж 6 місяців знайти оплачувану 

роботу  

-у разі перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду 

-відібрання дитини  в  отримувача  допомоги  без   позбавлення батьківських прав 

-нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомогиналежних  умов  

для  повноцінного утримання та виховання дитини 

 

Вкажіть підстави припинення виплати допомоги при народженні дитини:  

- відмова отримувача допомоги від виховання дитини 

-у випадку народження другої дитини 



-у випадку реєстрації матері дитини безробітною 

- звільнення опікуна від його повноважень щодо  конкретної  дитини 

- припинення  опіки 

-у випадку призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

-у випадку отримання сім’єю благодійної допомоги 

- усиновлення дитини-сироти   

 

Під якими номерами невірно названі підстави припинення виплати допомоги при народжені 

дитини:  

-позбавлення отримувача допомоги батьківських прав  

-відмови отримувача допомоги від виховання дитини  

-у випадку прийняття одержувача допомоги на роботу на умовах трудового договору  

-у звя’зку з визнанням одержувача допомоги безробітним  

-нецільового використання коштів  

-перебування отримувача допомоги у місцях позбавленнях волі за рішенням суду 

-смерть дитини 

-смерть отримувача допомоги 

 

 


