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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Система соціального забезпечення та соціальної підтримки є важ-
ливою складовою реалізації державної соціальної політики, переду-
сім стосовно малозаможних і непрацездатних і забезпечує соціальну 
стабільність у суспільстві.

Складовими соціального забезпечення є пенсійне забезпечення, 
грошова допомога, соціальне обслуговування. Пільги і компенсації 
пронизують ці три компоненти. Соціальне забезпечення тісно вза-
ємодіє і переплітається із самозабезпеченням громадян на випадок 
настання складних життєвих обставин. До соціального забезпечен-
ня належать всі матеріальні блага, які людина отримує безплатно чи 
на пільгових умовах від суспільства в разі втрати джерел до існуван-
ня або несення додаткових витрат. 

Мета навчальної дисципліни:
	 •	 сприяти	засвоєнню	фундаментальних	знань	щодо	соціального	

забезпечення, формуванню вмінь і навичок застосування здо-
бутих знань на практиці;

	 •	 підвищити	 методологічну	 культуру,	 сприяти	 інтенсифікації	
 творчих зусиль студентства, розвитку їхньої пізнавальної ді-
яльності, актуалізації знань;

	 •	 формувати	у	студента	науковий	світогляд,	креативність	(спро-
можність творчо реалізувати своє фахове та культурницьке по-
кликання), правосвідомість, моральні та інші якості фа хівця.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні
знати:

	 •	 коло	суспільних	відносин,	що	становлять	предмет	соціального	
забезпечення та соціальної підтримки;

	 •	 чинне	законодавство	про	соціальне	забезпечення	та	соціальну	
підтримку населення;

	 •	 концептуальні	засади	системи	соціального	забезпечення	та	соці-
альної підтримки;

	 •	 основні	можливі	як	безпосередні,	так	і	потенційні	проблеми	та	
питання системи соціального забезпечення та соціальної під-
тримки;

	 •	 головні	механізми	реалізації	соціального	забезпечення	та	соці-
альної підтримки в Україні;
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 •	 основні	функції	та	пріоритети	державної	соціальної	політики,	
передусім у сфері соціального забезпечення та соціальної під-
тримки;

уміти:
	 •	 орієнтуватися	в	системі	джерел	соціального	законодавства	Укра-

їни та міжнародно-правового регулювання соціального забез-
печення та соціальної підтримки;

	 •	 аналізувати,	 узагальнювати	 і	 правильно	 застосовувати	 нор-
ми права соціального забезпечення та соціальної підтримки у 
практичній діяльності, роз’яснювати їх зміст;

	 •	 застосовувати	на	практиці	норми	правових	актів	щодо	соціаль
ного забезпечення та соціальної підтримки;

	 •	 добирати	літературу	з	теми	заняття,	складати	конспекти	й	тези	
виступів;

	 •	 здійснювати	 пошук	 необхідних	 фактографічних	 і	 документа
льних матеріалів, систематизовувати та узагальнювати їх;

	 •	 застосовувати	методи	дослідження	суспільних	процесів;
	 •	 прогнозувати	тенденції	розвитку	системи	соціального	забезпе-

чення та соціальної підтримки і знаходити правильні управ-
лінські рішення;

	 •	 формувати	власні	погляди	на	події,	процеси	та	явища	в	системі	
соціального забезпечення та соціальної підтримки.
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

“СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ”

№ 
пор.

Назва змістового модуля і теми

1

2

3
4
5

6

Змістовий модуль І. Основні поняття соціального 
забезпечення та соціальної підтримки
Соціальне забезпечення — пріоритетний напрям соціальної 
політики держави
Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в системі 
соціального забезпечення
Правовідносини	щодо	соціального	забезпечення
Трудовий (страховий) стаж і вислуга років
Соціальні ризики як підстава виникнення в особи права  
на соціальне забезпечення
Система	державних	органів	та	їх	функції	щодо	соціального	
забезпечення

7
8
9

10

Змістовий модуль ІІ. Пенсійне забезпечення
Пенсійне забезпечення в Україні
Пенсії за вислугу років
Пенсійне забезпечення в системі загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування
Недержавне пенсійне забезпечення

11
12
13
14
15

Змістовий модуль ІІІ. Державна соціальна підтримка
Система страхових допомог за законодавством України
Державні допомоги
Соціальні пільги як вид соціального забезпечення
Соціальне обслуговування
Соціальний захист окремих категорій непрацездатних 
громадян

Разом годин: 108
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ЗМІСТ 
дисципліни 

“СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ”

Змістовий модуль І. Основні поняття соціального забезпечення 
та соціальної підтримки

Тема 1. Соціальне забезпечення — пріоритетний напрям 
соціальної політики держави

Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціаль-
ної політики держави. Основні напрями політики держави у сфері 
соціального забезпечення. Функції соціально-забезпечувальної полі-
тики держави. Історія виникнення та розвитку соціального забезпе-
чення. Етапи формування та розвитку державної системи соціального 
забезпечення України. Концепція реформи соціального забезпечення 
в Україні.

Література [2–6; 8–10; 12–15; 19; 22; 28; 29;
31; 34–36; 38; 40; 41; 44–48; 51; 58]

Тема 2. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії 
в системі соціального забезпечення

Поняття, мета встановлення та принципи формування державних 
соціальних стандартів, державних соціальних гарантій, соціальних 
норм і нормативів. Прожитковий мінімум як базовий державний соці-
альний стандарт: поняття, значення у сфері соціального забезпечення. 
Система та класифікація соціальних нормативів. Основні державні со-
ціальні гарантії, порядок їх визначення і затвердження, інші державні 
соціальні гарантії. Проблеми фінансового забезпечення державних со-
ціальних гарантій на рівні державних соціальних стандартів.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 27; 37]

Тема 3. Правовідносини щодо соціального забезпечення
Поняття,	 загальна	 характеристика	 та	 види	 правовідносин	 щодо	

соціального забезпечення. Суб’єкти, об’єкт і зміст правовідносин з 
соціального забезпечення. Підстави виникнення, зміни та припинен-
ня	правовідносин	щодо	соціального	забезпечення.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 23; 52; 54; 57]
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Тема 4. Трудовий (страховий) стаж і вислуга років
Поняття трудового стажу. Вислуга років як особливий вид спеці-

ального трудового стажу. Докази трудового стажу.
Література [1–14; 16; 17]

Тема 5. Соціальні ризики як підстава виникнення в особи 
права на соціальне забезпечення

Поняття, ознаки, види соціальних ризиків. Основні та додаткові 
ризики. Страхові та нестрахові ризики. Індивідуальні, професійні та 
публічні соціальні ризики: поняття, система і джерела фінансування. 
Малозабезпеченість як соціальний ризик: поняття, критерії, порядок 
підтвердження. Бідність, межа бідності, глибина бідності. Непраце-
здатність: поняття, види, причини, порядок підтвердження. Старість 
(пенсійний вік) як соціальний ризик. Тимчасова втрата працездат-
ності: причини, порядок підтвердження. Загальне захворювання 
та каліцтво, не пов’язане з виконанням трудових обов’язків. Втрата 
працездатності	внаслідок	професійного	захворювання	та	нещасного	
випадку на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку 
нещасних	 випадків,	 професійних	 захворювань	 та	 аварій	 на	 вироб-
ництві. Інвалідність: поняття, причини, види. Групи інвалідності та 
порядок їх встановлення. Організація та проведення медико-соці-
альної експертизи. Безробіття, часткове безробіття: поняття, порядок 
підтвердження. Втрата годувальника: суб’єкти та умови правомірно-
сті визнання соціального ризику. Наявність неповнолітніх дітей як 
підстава для соціального забезпечення. Публічні соціальні ризики: 
втрата працездатності внаслідок Чорнобильської та інших техноген-
них катастроф.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 39; 49; 50]

Тема 6. Система державних органів та їх функції 
щодо соціального забезпечення

Повноваження Міністерства праці і соціальної політики України 
та його органів у сфері соціального забезпечення. Основні функції 
Пенсійного фонду України та його регіональних органів. Фонди со-
ціального страхування та їх органи.

Література [2–6; 8–10; 12–14]
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Змістовий модуль ІІ.  Пенсійне забезпечення

Тема 7. Пенсійне забезпечення в Україні
Загальне поняття пенсій та їх види. Поняття пенсій за віком. Осо-

бливості пільгового пенсійного забезпечення за віком. Пенсії по інва-
лідності. Поняття пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Соціальні 
пенсії. Особливості пенсійного забезпечення осіб, які мають особливі 
заслуги перед Україною. Призначення та виплата пенсій.

Література [1–14; 43; 55; 56]

Тема 8. Пенсії за вислугу років
Поняття та умови призначення пенсії за вислугу років. Особли-

вості пенсійного забезпечення за вислугу років військовослужбовців 
та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. 
Особливості пенсійного забезпечення за вислугу років державних 
службовців, суддів, працівників прокуратури і митних органів. Осо-
бливості пенсійного забезпечення науковців і працівників засобів 
масової інформації. Особливості пенсійного забезпечення за вислугу 
років окремих категорій працівників цивільної авіації та льотно-ви-
пробного складу. Пенсії за вислугу років окремим категоріям праців-
ників інших галузей народного господарства.

Література [1–14; 43]

Тема 9. Пенсійне забезпечення в системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування

Поняття і принципи загальнообов’язкового державного пенсійно-
го страхування. Суб’єкти системи загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування. Персоніфікований облік у системі загально-
обов’язкового державного пенсійного страхування. Пенсії за віком у 
солідарній системі. Порядок обчислення пенсії. Особливості призна-
чення пенсії по інвалідності в солідарній системі. Умови призначен-
ня та розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника у солідарній 
системі. Призначення, перерахунок і виплата пенсій у системі загаль-
нообов’язкового державного пенсійного страхування. Управління 
солідарною системою загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування. Запровадження Накопичувального фонду. Пенсійні ви-
плати за рахунок коштів Накопичувального фонду.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 30; 43]
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Тема 10. Недержавне пенсійне забезпечення
Система, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного забезпе-

чення. Недержавні пенсійні фонди їх види та їхні органи управління. 
Пенсійний контракт і пенсійна схема. Види пенсійних виплат, умови 
та порядок їх виплати. Державний нагляд та контроль у сфері недер-
жавного пенсійного забезпечення.

Література [1–14; 43]

Змістовий модуль ІІІ. Державна соціальна підтримка

Тема 11. Система страхових допомог за законодавством 
України

Поняття, ознаки та види страхових допомог. Правове регулюван-
ня надання страхових допомог. Допомога в разі тимчасової непраце- 
здатності: поняття, умови призначення, суб’єкти, правові підстави та 
порядок призначення та виплати. Допомога під час вагітності та по-
логів. Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною. Страхові допомоги 
в разі безробіття: одноразова допомога для організації безробітним 
підприємницької діяльності; допомога в разі часткового безробіття; 
матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготов-
ки	або	підвищення	кваліфікації	безробітного;	матеріальна	допомога	
у разі безробіття, одноразова матеріальна допомога безробітному та 
непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні. Страхо-
ві	допомоги	у	зв’язку	з	нещасним	випадком	на	виробництві	та	про-
фесійним захворюванням.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 28; 30; 33; 61]

Тема 12.  Державні допомоги
Поняття та ознаки державних допомог. Система державних допо-

мог. Правові підстави призначення. Особливості фінансування держав-
них допомог. Загальні державні допомоги. Державні допомоги сім’ям з 
дітьми: суб’єкти, види, правові умови призначення та виплати. Допо-
мога в разі вагітності та пологів. Одноразова допомога при народженні 
дитини. Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною. Допомога малоза-
безпеченим сім’ям із дітьми. Допомога на дітей, які перебувають під 
опікою та піклуванням. Допомоги малозабезпеченим сім’ям. Державні 
допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства. Поняття та особли-
вості житлових субсидій. Правові засади призначення житлових суб-
сидій. Медична допомога громадянам в Україні. Поняття, особливості, 
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суб’єкти спеціальних державних допомог. Державні допомоги особам, 
які постраждали від Чорнобильської катастрофи та інших техногенних 
катастроф. Державні допомоги ветеранам війни, ветеранам праці.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 28; 32; 33; 42; 60; 61]

Тема 13. Соціальні пільги як вид соціального забезпечення
Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забез-

печення. Відмітність соціальних пільг від інших, які є близькими за 
змістом і способом надання. Класифікація соціальних пільг за суб’-
єктом. Пільги, які надаються для підтримки життя, а також при на-
станні інших соціальних ризиків. Види соціальних пільг за змістом. 
Медико-реабілітаційні; соціально-трудові; житлово-побутові; соці-
ально-побутові; пільги на оплату житлово-комунальних послуг та ін. 
Проблема впорядкування та фінансування пільг. Надання пільг за 
принципом адресності.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 28; 53; 60; 61]

Тема 14. Соціальне обслуговування
Поняття, ознаки та принципи соціального обслуговування.  

Форми та види соціального обслуговування. Соціально-побутова і 
соціально-трудова реабілітація, соціально-культурне та соціально-
медичне обслуговування. Органи, які здійснюють соціальне обслу-
говування. Платне і безоплатне соціальне обслуговування. Джерела 
фінансування соціального обслуговування. Страхове соціальне об-
слуговування. Соціальні послуги безробітним: професійна підготов-
ка	 або	 перепідготовка,	 підвищення	 кваліфікації	 та	 профорієнтація;	
пошук	підходящої	роботи	 та	 сприяння	у	працевлаштуванні;	 інфор-
маційні та консультаційні послуги з працевлаштування. Соціальне 
обслуговування інвалідів: медична; соціальна; професійна реабілі-
тація, транспортне обслуговування інвалідів, забезпечення інвалідів 
протезно-ортопедичними засобами. Санаторно-курортне обслугову-
вання. Система нестрахового соціального обслуговування. Соціальні 
послуги територіальних центрів соціального обслуговування пенсі-
онерів та одиноких непрацездатних громадян. Соціальне обслугову-
вання дітей-сиріт. Соціальне обслуговування вдома.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 18; 21; 28; 30; 61]
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Тема 15. Соціальний захист окремих категорій 
непрацездатних громадян

Соціальний захист ветеранів війни. Соціальний захист ветеранів 
праці. Соціальний захист ветеранів військової служби і ветеранів ор-
ганів	внутрішніх	справ.	Соціальна	захищеність	інвалідів	в	Україні.

Література [2–6; 8–10; 12–14; 28; 32; 60; 61]

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

 1. Поняття соціального забезпечення, соціального захисту, соціаль-
ної політики держави.

 2. Загальна характеристика системи соціального забезпечення та 
соціальної підтримки.

 3. Основні напрями діяльності держави у сфері соціального забез-
печення.

 4. Історія виникнення та розвитку соціального забезпечення.
 5. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стан-

дарт: поняття, значення у сфері соціального забезпечення.
 6. Суб’єкти, об’єкт і зміст правовідносин з соціального забезпечен-

ня.
 7. Докази трудового стажу.
 8. Поняття, ознаки та види соціальних ризиків.
	 9.	 Система	державних	органів	 та	 їх	функції	щодо	соціального	 за-

безпечення.
 10. Загальне поняття пенсій та їх види.
 11. Поняття та умови призначення пенсії за вислугу років.
 12. Поняття і принципи загальнообов’язкового державного пенсій-

ного страхування.
 13. Суб’єкти системи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування.
 14. Пенсії за віком у солідарній системі. Порядок обчислення пен-

сії.
 15. Призначення, перерахунок та виплата пенсій у системі загально-

обов’язкового державного пенсійного страхування.
 16. Управління солідарною системою загальнообов’язкового держав-

ного пенсійного страхування.
 17. Система, принципи та суб’єкти недержавного пенсійного забез-

печення.
 18. Недержавні пенсійні фонди, їх види та органи управління.
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 19. Пенсійний контракт і пенсійна схема.
 20. Поняття, ознаки та види страхових допомог.
 21. Поняття та ознаки державних допомог.
 22. Допомога в разі вагітності та пологів.
 23. Допомога у зв’язку з доглядом за дитиною.
 24. Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забез-

печення.
 25. Відмітність соціальних пільг від інших, близьких за змістом і 

способом надання.
 26. Поняття, ознаки та принципи соціального обслуговування.
 27. Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.
 28. Платне і безоплатне соціальне обслуговування.
 29. Соціальний захист ветеранів праці.
	30.	 Соціальна	захищеність	інвалідів	в	Україні.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Виконання контрольної роботи передбачає розвиток навичок са-
мостійного пошуку необхідної інформації, опрацювання та осмислен-
ня теоретичного і практичного матеріалу. Вибір теми — довільний.

Контрольна робота виконується на скріплених сторінках формату 
А4. На титульній сторінці вказуються: назва дисципліни (“Система 
соціального	забезпечення	та	соціальної	підтримки”);	прізвище,	 ім’я,	
по батькові студента; домашня адреса; номер групи. Контрольна ро-
бота повинна містити план і список літератури. На останній сторінці 
ставляться дата виконання роботи та підпис студента. Роботу необ-
хідно здати в наукову частину в установлений термін.

Виконуючи контрольну роботу, студент має використовувати 
вітчизняні та зарубіжні інформаційні матеріали, самостійно здійс-
нювати пошук документальної та фактографічної інформації, систе-
матизувати та узагальнювати дані, виявляти ключові моменти, вико-
ристовувати електронну пошту та телеконференції методом пошуку 
в Інтернеті. Проводити реферування документів, формуючи власні 
погляди	на	явища,	події	та	процеси.	Виявляти	закономірні	зв’язки	з	
досліджуваної проблематики, застосовуючи методи дослідження со-
ціальних процесів, аналізуючи досвід соціально забезпечувальних 
відносин, прогнозуючи тенденції розвитку системи соціального за-
безпечення та соціальної підтримки.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Дайте визначення соціального забезпечення.
 2. Охарактеризуйте предмет поняття соціального забезпечення.
 3. З’ясуйте систему соціального забезпечення.
 4. Поняття, мета встановлення та принципи формування держав-

них соціальних стандартів, державних соціальних гарантій, со-
ціальних норм і нормативів.

 5. Проаналізуйте процес виникнення та формування соціального 
забезпечення.

	 6.	 Назвіть	види	правовідносин	щодо	соціального	забезпечення.
 7. Визначте коло суб’єктів правовідносин з соціального забезпе-

чення.
 8. Охарактеризуйте об’єкт правовідносин з соціального забезпе-

чення.
 9. Проаналізуйте підстави виникнення, зміни та припинення пра-

вовідносин з соціального забезпечення.
 10. Дайте визначення та назвіть види трудового стажу.
 11. Дайте визначення вислуги років.
 12. Проаналізуйте докази трудового стажу.
 13. Поняття, ознаки, види соціальних ризиків.
 14. Охарактеризуйте повноваження Міністерства праці і соціальної 

політики України та його органів у сфері соціального забезпе-
чення.

 15. Проаналізуйте повноваження обласних, міських, районних, рай-
онних у містах управлінь праці та соціального захисту населен-
ня,	що	входять	до	складу	відповідних	місцевих	державних	адмі-
ністрацій.

 16. Розкрийте завдання та функції будинків-інтернатів (пансіона-
тів) для громадян похилого віку, інвалідів і дітей.

 17. Охарактеризуйте завдання фонду соціального захисту інвалідів.
 18. Дайте оцінку основних функцій Пенсійного фонду України.
 19. З’ясуйте основні завдання головних управлінь Пенсійного фон-

ду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Ки-
єві та Севастополі.

 20. Проаналізуйте основні завдання управлінь Пенсійного фонду 
України в районах, містах і районах у містах.

 21. Розкрийте зміст функцій і завдань Фонду соціального страху-
вання	від	нещасних	випадків.
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 22. Розкрийте зміст функцій і завдань Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності.

 23. Розкрийте зміст функцій і завдань Фонду загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування України на випадок 
безробіття.

 24. Дайте визначення пенсій і назвіть їх види.
 25. Дайте визначення пенсій за віком.
 26. Розкрийте особливості пільгового пенсійного забезпечення за ві-

ком.
 27. Дайте визначення пенсії по інвалідності.
 28. Висвітліть порядок встановлення інвалідності для призначення 

пенсії.
 29. Проаналізуйте особливості призначення пенсії по інвалідності 

внаслідок трудового каліцтва чи професійного захворювання.
 30. Розкрийте зміст пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
 31. Охарактеризуйте особливості пенсійного забезпечення осіб, які 

мають особливі заслуги перед Україною.
 32. Дайте визначення пенсії за вислугу років.
 33. З’ясуйте умови призначення пенсії за вислугу років.
 34. Розкрийте особливості пенсійного забезпечення за вислугу років 

військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу 
органів внутрішніх справ.

 35. Охарактеризуйте особливості пенсійного забезпечення за вислу-
гу років державних службовців, суддів, працівників прокуратури 
і митних органів.

 36. Висвітліть особливості пенсійного забезпечення наукових пра-
цівників.

 37. Охарактеризуйте особливості пенсійного забезпечення праців-
ників масової інформації.

 38. Охарактеризуйте особливості пенсійного забезпечення за вислу-
гу років окремих категорій працівників цивільної авіації та льот-
но-випробного складу.

 39. Розкрийте зміст пенсій за вислугу років окремим категоріям 
працівників інших галузей народного господарства.

 40. Дайте визначення загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування.

 41. Розкрийте зміст принципів загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування.
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 42. Охарактеризуйте коло суб’єктів системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування.

 43. Значення персоніфікованого обліку в системі загаль но обов’яз-
кового державного пенсійного страхування.

 44. Розкрийте зміст пенсії за віком у солідарній системі.
 45. Висвітліть порядок обчислення пенсії.
 46. З’ясуйте особливості призначення пенсії по інвалідності в солі-

дарній системі.
 47. Охарактеризуйте умови призначення та розміри пенсії у зв’язку 

з втратою годувальника у солідарній системі.
 48. Проаналізуйте призначення, перерахунок і виплату пенсій у си-

стемі загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня.

 49. Розкрийте суть управління солідарною системою загальнообо-
в’яз кового державного пенсійного страхування.

 50. Охарактеризуйте відповідальність у сфері загальнообов’язково-
го державного пенсійного страхування.

 51. Проаналізуйте державний нагляд і контроль за правильністю 
призначення (перерахунків) і виплати пенсій в солідарній систе-
мі.

 52. Значення запровадження Накопичувального фонду.
 53. Розкрийте роль пенсійних виплат за рахунок коштів Накопичу-

вального фонду.
 54. Розкрийте систему недержавного пенсійного забезпечення.
 55. Охарактеризуйте принципи недержавного пенсійного забезпе-

чення.
 56. Розкрийте зміст суб’єктів недержавного пенсійного забезпечен-

ня.
 57. Дайте визначення недержавних пенсійних органів.
 58. З’ясуйте види недержавних пенсійних органів.
 59. Органи управління недержавних пенсійних фондів.
 60. Охарактеризуйте особливості створення та функціонування кор-

поративних і професійних пенсійних фондів.
 61. Розкрийте суть пенсійного контракту та пенсійної схеми.
 62. Види пенсійних виплат.
 63. Охарактеризуйте умови та порядок їх виплати.
 64. Розкрийте суть державного нагляду та контрою у сфері недер-

жавного пенсійного забезпечення.
 65. Поняття, ознаки та види страхових допомог.
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 66. Висвітліть загальну характеристику допомог з соціального за-
безпечення.

 67. Охарактеризуйте види допомог з соціального забезпечення.
 68. Види соціальних допомог сім’ям з дітьми.
 69. Умови і порядок призначення допомоги по вагітності та поло-

гах.
 70. Умови і порядок призначення одноразової допомоги при народ-

женні дитини.
 71. Умови і порядок призначення допомоги по догляду за дитиною 

до досягнення нею трирічного віку.
 72. Умови і порядок призначення допомоги на дітей, які перебува-

ють під опікою чи піклуванням.
 73. Умови і порядок призначення допомоги малозабезпеченим сім’-

ям з дітьми.
 74. Умови і порядок призначення державної соціальної допомоги ді-

тям-інвалідам та інвалідам з дитинства.
 75. Умови і порядок призначення державної допомоги дітям віком 

до 16 років, інфікованим вірусом імунодефіциту людини або хво-
рим на СНІД.

 76. Розкрийте зміст забезпечення за загальнообов’язковим держав-
ним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності.

 77. Розкрийте зміст допомоги по безробіттю в системі загально-
обов’язкового державного соціального страхування.

 78. Розкрийте зміст допомоги на поховання.
 79. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
 80. Поняття та ознаки соціальних пільг як виду соціального забез-

печення.
 81. Дайте визначення стаціонарного соціального обслуговування.
 82. Роль будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалі-

дів, геріатричних пансіонатів, пансіонатів для ветеранів війни та 
праці.

 83. Роль дитячих будинків-інтернатів.
 84. Роль психоневрологічних інтернатів.
 85. Роль спеціальних будинків-інтернатів для осіб похилого віку та 

інвалідів.
 86. Розкрийте зміст сприяння у працевлаштуванні інвалідів.
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 87. Розкрийте зміст забезпечення інвалідів транспортними засоба-
ми, іншими засобами пересування та протезно-ортопедичними 
засобами.

 88. Охарактеризуйте соціальний захист ветеранів праці, ветеранів 
війни, ветеранів військової служби і ветеранів органів внутріш-
ніх справ.

	89.	 Охарактеризуйте	соціальну	захищеність	інвалідів	в	Україні.
 90. Охарактеризуйте соціальний захист дітей війни.
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