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Львівський національний університет імені Івана Франка 

   “Затверджую”                                                                                  

Ректор       проф. Володимир МЕЛЬНИК 

№ особової справи____________________________ Варіант ____1____ 

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 

освітня програма “УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ” 

Вказівки: Розв’яжіть завдання і в дужках (.....) запишіть відповіді. Ваші відповіді також 

запишіть у відповідних клітинках талону відповідей. Виправлення відповідей у завданні та в 

талоні не допускається. 

 

 

Тест: 

 

1.(........) 

Принципи надання соціальних послуг: 

1) адресність та індивідуальний підхід; 

2) забезпечення добровільності вибору отримання чи відмови від соціальної 

послуги; 

3) соціальна справедливість та забезпечення конфіденційності; 

4) усі перелічені принципи. 

 

2.(……) 

 «Телефон довіри» - це служба, що надає допомогу: 
1) дітям; 

2) молоді; 

3) наркозалежним; 

4) різним категоріям населення, які потребують допомоги та звертаються у цю 

служб. 

 

3.(…….) 

Ануїтет -  це: 

1) пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному 

пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом - 

на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного 

фонду; 

2) фізична особа, яка відповідно до Закону підлягає загальнообов'язковому 

державному пенсійному страхуванню; 

3) сума приросту вартості пенсійних активів Накопичувального пенсійного 

фонду за визначений проміжок часу; 

4) державна соціальна гарантія, розмір якої визначається цим Законом; 

мінімальний страховий внесок - сума коштів, що визначається розрахунково як 

добуток розміру мінімальної заробітної плати і розміру єдиного внеску. 
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4. (…….) 

Накопичувальний пенсійний рахунок – це: 

1) цільовий позабюджетний фонд, який створюється відповідно до закону, 

акумулює страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на 

накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання 

інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб; 

2) частина персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, 

яка відображає стан пенсійних активів застрахованої особи в накопичувальній 

системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

3) величина, що визначається відповідно до Закону для обрахування страхового 

стажу при обчисленні розміру пенсії у солідарній системі 

загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; 

4) пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному 

пенсійному рахунку застрахованої особи. 

 

5.(……) 

Назвіть основну концепцію обґрунтування сфери соціально-

забезпечувальних відносин: 

1) концепція договірної природи виникнення цих відносин  

2) концепція законодавчої регламентації соціально-забезпечувальних відносин  

3) концепція фінансування за рахунок спеціальних фінансових джерел  

4) концепція індивідуальної форми розподілу  

 

6.(…….) 

 Сукупність відповідних періодів, протягом яких особа самостійно або на її 

користь інші уповноважені суб’єкти сплачують страхові внески до 

спеціалізованих страхових фондів, це:  

1) спеціальний стаж  

2) страховий стаж  

3) трудовий стаж  

4) загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

 

7.(..….) 

Джерелами формування коштів Фонду соціального страхування є: 

1) страхові внески страхувальників та застрахованих осіб 

2) суми фінансових санкцій 

3) доходи від розміщення тимчасово вільних коштів 

4) усі відповіді вірні 

 

8.(……) 

До спеціальних фондів соціального страхування в Україні не входить: 

1) фонд  страхування від нещасного випадку на виробництві 

2) фонд страхування з тимчасової непрацездатності. 

3) фонд соціального страхування на випадок безробіття 

4) фонд пенсійного соціального страхування  
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9.(……) 

Процес відновлення основних соціальних функцій особистості, соціальної 

групи, їх соціальних ролей як суб'єктів основних сфер життя суспільства - 

це: 
1) соціальна політика; 

2) соціальна підтримка; 

3) соціальна реабілітація; 

4) соціальна робота. 

 

10.(……) 

Прожитковий мінімум встановлюється: 
1) Кабінетом Міністрів України; 

2) Президентом України; 

3) Верховною Радою України; 

4) місцевими органами влади. 

 

11.(……) 

 Виключно законами про пенсійне забезпечення визначаються: 

1) види пенсійного забезпечення; умови участі в пенсійній системі чи її рівнях; 

2) пенсійний вік для чоловіків та жінок, при досягненні якого особа має право 

на отримання пенсійних виплат; джерела формування коштів, що 

спрямовуються на пенсійне забезпечення; 

3) умови, норми та порядок пенсійного забезпечення; організація та порядок 

здійснення управління в системі пенсійного забезпечення; 

4) всі відповіді вірні. 

 

12.(……) 

 Пенсійний фонд є: 

1) державним органом виконавчої влади; 

2) державним органом в системі ВРУ  і здійснює свою діяльність на підставі 

статуту; 

3) самоврядною неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність на 

підставі статуту, який затверджується його правлінням. 

4) неприбутковою організацією і здійснює свою діяльність на підставі статуту 

 

13.(……) 

 Якого страхового стажу повинен набути безробітний, щоб допомога по 

безробіттю йому була призначена у розмірі 60% від середньої заробітної 

плати (доходу):  

1) понад 10 років 

2) від 6 до 10 років  

3) до 4-х років  

4) до 6-ти років  

 

14.(……) 
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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:  

1) соціальна держава 

2) соціальне забезпечення  

3) соціальне партнерство  

4) соціальне право  

 

15.(……) 

ФСС НВВ може відмовити у страховій виплаті застрахованому, якщо мали 

місце: 
1) навмисні дії потерпілого, спрямовані на створення умов для настання 

страхового випадку, якщо це встановлено комісією з розслідування страхового 

випадку; 

2) подання роботодавцем або потерпілим свідомо неправдивих відомостей про 

страховий випадок; 

3) вчинення застрахованим умисною злочину, що призвів до настання 

страхового випадку; 

4) усі відповіді вірні. 

 

16.(……) 

 Суб'єктами солідарної пенсійної системи не є: 

1) Пенсійний фонд 

2) Уповноважений банк 

3) Страхувальники 

4) Накопичувальний фонд 

 

17.(…….) 

З якими категоріями громадян веде роботу соціальний працівник: 

1) соціально-проблемні групи;  

2) соціально-стабільні групи; 

3) соціально-перспективні групи; 

4) усі відповіді правильні.  

 

18. (……) 

Деонтологія соціальної роботи – це:  

1) наука про належну поведінку фахівця;  

2) сукупність зовнішніх форм поведінки й спілкування фахівця; 

3) сукупність вимог до особистісних якостей фахівця;  

4) усі відповіді неправильні.  

 

19.(……) 
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Пенсії по інвалідності особам, які мають право на пенсію за Законом «Про 

пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких 

інших осіб» НЕ призначаються в разі: 

1) інвалідність настала не пізніше 6 місяців після звільнення зі служби але 

внаслідок захворювання (травми, поранення, контузії, каліцтва тощо), яке 

виникло в період проходження військової служби  

2) якщо інвалідність настала в період проходження ними служби  

3) інвалідність під час перебування в полоні або заручником 

4)  перебуваючи в полоні або заручником, не вчинила злочину проти миру і 

людства. 

 

20.(……) 

 До складу правління Фонду соціального страхування України входять по 

___________________ держави, застрахованих осіб та роботодавців, які 

виконують свої обов’язки на громадських засадах: 

1) 5 представників; 

2) 8 представників; 

3) 7 представників; 

4) 10 представників. 

 

21.(……) 

Які ознаки характеризують соціальні ризики:  

1) спосіб витрачання грошових засобів на соціальне забезпечення  

2) коло суб’єктів; 

3) закріплення їх у законодавстві саме як обставин, внаслідок настання яких 

особа може потребувати допомоги держави чи суспільства не є обов’язковим;  

4) наявність чи відсутність страхового стажу. 

 

22.(……) 

Пенсійне страхування в Україні існує у наступних формах:  

1) загальнообов’язкове недержавне пенсійне страхування 

2) солідарна форма недержавного пенсійного страхування  

3) пенсійне страхування суб’єктів підприємницької діяльності  

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування 
 

23.(……) 

Суб’єктами соціально-страхових відносин є:  

1) суб’єкти, які надають соціальне забезпечення  

2) спеціальні суб’єкти 

3) загальні суб’єкти  

4) страхувальники  

 

24.(……) 

 Яким повинен бути страховий стаж безробітного щоб допомога по 

безробіттю йому було призначено у розмірі 70% від середньої заробітної 

плати (доходу):  
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1) понад 8 років 

2) понад 10 років  

3) від 5 до 10 років  

4) від 2 до 6 років  

 

25.(……) 

 Види соціального страхування:  

1) державне загальнообов’язкове соціальне страхування  

2) недержавне соціальне страхування  

3) страхування у зв’язку із вагітністю і пологами  

4) страхування цивільної відповідальності 
 

В.о. декана економічного факультету  Ростислав МИХАЙЛИШИН 


