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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Контрольна робота – один із видів самостійної роботи, 

виконання якої полягає в письмовому вирішенні трьох 
завдань за запропонованим варіантом. Студенти, прізвища 
яких починаються на літери від “А” до “І”, виконують 
перший варіант, від “К” до “П” – другий, від “Р” до “Т” – 
третій, від “У” до “Я” – четвертий. Змінювати запропоновані 
завдання не можна. 

Умови завдання переписувати не потрібно, досить 
вказати варіант згідно із початковою літерою свого прізвища 
та номер завдання. 

Спочатку в рішенні слід зазначити, на знання і 
висвітлення якого питання розраховане завдання. Відповіді 
мають бути мотивованими, чіткими та лаконічними, містити 
посилання на чинні нормативно-правові акти. Якщо умови 
завдання дозволяють винести альтернативне рішення, 
необхідно запропонувати всі можливі варіанти. 

Студенти мають уважно стежити за змінами та 
доповненнями, що вносяться компетентними органами в 
нормативні акти з питань соціального забезпечення.  

Після вирішення всіх завдань необхідно навести 
перелік фактично використаних нормативних актів та 
додаткової літератури, вказавши їх повну назву, рік, місце 
видання. У кінці роботи необхідно поставити дату і підпис. 
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ЗАВДАННЯ 
 

Варіант І (А – І) 
 

1. Інженеру з техніки безпеки Носову в поточному 
році виповнюється 60 років. Він має необхідний трудовий 
стаж (понад 35 років), але не має наміру припиняти роботу 
після досягнення пенсійного віку. 

Чи обов’язково Носову оформляти пенсію за віком? 
Чи повинен він припинити роботу після досягнення пенсійного 
віку в разі призначення пенсії? 
 

 2. Лукашов, 1951 р. народження, є учасником 
ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: він працював у зоні 
відчуження з моменту аварії до 16 червня 1987 р. Його 
загальний трудовий стаж становить 29 років. У 2011 р. 
медико-соціальна експертна комісія визнала Лукашова 
інвалідом ІІ групи. 

 На які види пенсій має право Лукашов? Поясніть 
порядок призначення пенсії з посиланням на необхідні 
нормативно-правові акти. 
 

3. Старшому науковому співробітнику НДІ “Фе- 
росплав” Руденко у жовтні 2011 р. для написання довідника 
було надано творчу відпустку тривалістю 3 місяці. У період 
перебування в творчій відпустці вона пішла у відпустку у 
зв’язку з вагітністю та пологами. 

Руденко цікавиться, з якого часу їй буде надаватися 
допомога по вагітності та пологах і в якому розмірі? Яка 
тривалість відпустки по вагітності та пологах? 
 

Варіант ІІ (К – П) 
 

 1. Мартинова цікавиться, чи має вона право на пенсію 
за віком на пільгових умовах, якщо їй виповнилося 47 р., 
загальний трудовий стаж становить 25 років, із них 6 р. вона 
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працювала інженером на виробництві технічного вуглецю. 
 Дайте мотивовану відповідь із посиланням на чинне 

законодавство. 
 

 2. Макаренко отримав трудове каліцтво, внаслідок 
чого був визнаний інвалідом І групи. Протягом 5 років він не 
міг працювати за станом здоров’я. Згодом йому була 
встановлена ІІІ група інвалідності. По досягненні пенсійного 
віку Макаренко звернувся за призначенням пенсії за віком. 

В якому порядку встановлюється інвалідність? Яким 
нормативним актом регулюється діяльність МСЕК? Чи буде 
зарахований період інвалідності до страхового стажу, що 
дає право на пенсію за віком?  
 

3. До Терешківської селищної ради із заявою про 
призначення державної соціальної допомоги як малоза- 
безпеченій сім’ї звернулася сім’я Сидорук, до складу якої 
входить 6 осіб, серед них діти 5-, 6- та 17- річного віку. 

Чи може бути призначено державну соціальну 
допомогу сім’ї? Вкажіть випадки обмеження права на 
державну соціальну допомогу. 
 

Варіант ІІІ (Р – Т) 
 

1. Стешенко працював 25 років лікарем-стоматологом 
у районній лікарні. Він цікавиться, чи включаються до 
медичного стажу для призначення пенсії за вислугу років 
період навчання в Харківському національному медичному 
університеті, стажування протягом 2-х років за запрошенням 
у приватній клініці свого дядька у Саратові, а також робота 
протягом 3-х років медичним братом до вступу в університет? 

Надайте ґрунтовну відповідь на питання, що 
цікавлять Стешенка. Визначте тривалість його спеціального 
трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років. 
 

2. У Демченко в 2012 р. на 54-му році життя внаслідок 
хвороби помер чоловік, який останні 15 р. працював 
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приватним детективом, а до того часу 17 р. юрисконсультом у 
приватній фірмі. На утриманні дружини померлого 
залишилося двоє дітей: дочка 14 р. і 20-річний син – студент 
денної форми навчання. Після похорону Демченко звернулася 
до районного управління праці та соціального захисту 
населення із заявою про призначення їй пенсії у зв’язку із 
втратою годувальника та виплату допомоги на поховання. 

Хто в даному випадку виступає суб’єктом права на 
пенсію та на допомогу на поховання? Які органи 
призначають пенсію у разі втрати годувальника і допомогу 
на поховання? 
 

3. Бойченко одержує пенсію за віком і продовжує 
працювати в ТОВ “Анталія”. 

Бойченко цікавиться, чи правомірно з його заробітної 
плати відраховують внесок на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування та на загальнообов’язкове державне 
страхування на випадок безробіття? Вкажіть категорії 
осіб, які не підлягають страхуванню на випадок безробіття. 
 

Варіант IV (У – Я) 
 

1. Пархоменко працювала на посаді молодшого 
наукового співробітника 8 років 8 місяців, а потім 7 років – на 
посаді державного службовця. 12 січня 2012 р. вона була 
звільнена через досягнення граничного віку перебування на 
державній службі. Її загальний трудовий стаж становить 28 
років. Пархоменко звернулася до органів Пенсійного фонду 
України за призначенням пенсії державного службовця, однак 
їй відмовили, посилаючись на недостатній стаж державної 
служби.  

Чи правильні дії співробітників Пенсійного фонду 
України? Який порядок призначення пенсії державного 
службовця передбачений чинним законодавством? 
 

2. У січні 2012 р. Жуковій виповнилося 60 років, і вона 
вирішила вийти на пенсію за віком. Її цікавить, чи 
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зараховується до трудового стажу час роботи у колгоспі з 
1980 до 1985 рр., робота у приватній фірмі з 1995 до 1997 рр., 
навчання в аспірантурі з 1998 до 2001 рр. Жукова також 
просить роз’яснити, як їй підтвердити цей стаж, якщо 
документи про роботу в колгоспі та в приватній фірмі не 
збереглися через втрату трудової книжки, до того ж фірму 
було ліквідовано. 

Надайте консультацію Жуковій. 
 

3. Працівник ТОВ “Агро-Експо” Козак здійснює 
догляд за своїм шестимісячним онуком. 

Чи має він право на допомогу по догляду за дитиною 
до досягнення нею трирічного віку? Дайте мотивовану 
відповідь. 
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же. – 2001. – № 20. – Ст. 852. 

Положення про комісію (уповноваженого) 
підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового 
державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими 
похованням: затв. постановою правління Фонду соціального 
страхування з тимчасової втрати працездатності від 
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загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: 
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2002. – № 6. – Ст. 272. 
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професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на 
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працівників підприємств, установ, організацій, вищих 
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затв. постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 р. 
№ 494 // Там же. – 2004. – № 16. – Ст. 1111. 

Порядок обчислення стажу державної служби: затв. 
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