
Тематичні завдання на тему «Державні фонди соціального забезпечення» 

Виконати тестові завдання: 

1. В Україні система державного пенсійного забезпечення є: 

а) солідарною; 

б) накопичувальною; 

в) недержавною; 

г) всі відповіді вірні. 

2. Платниками внесків до Пенсійного фонду України не є: 

а) оператори мобільного зв’язку; 

б) фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору; 

в) пенсіонери за віком; 

г) вірної відповіді немає. 

3. Об’єктом нарахування єдиного соціального внеску є: 

а) додаткова заробітна плата; 

б) компенсація за невикористану відпустку; 

в) добові на відрядження у межах, встановлених законом; 

г) вірної відповіді немає. 

4. Страховий ризик з соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності це: 

а) обставина, внаслідок якої застрахована особа може втратити тимчасово 

засоби існування; 

б) обставина, внаслідок якої застрахована особа або члени її сім’ї можуть 

втратити тимчасово засоби існування; 

в) вірної відповіді немає; 

г) відповіді а) і б) вірні. 



5. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням є: 

а) державними; 

б) загальнообов’язковим; 

в) відповіді а) і б) вірні; 

г) вірної відповіді немає. 

6. За рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття не 

можуть фінансуватися: 

а) формування інвестиційного портфелю; 

б) організація додаткових робочих місць у галузях народного господарства; 

в) надання суди безробітним для здійснення підприємницької діяльності; 

г) вірної відповіді немає. 

7. Державні цільові фонди створюються за такими принципами: 

а) відрахування у фонди не визначаються державою; 

б) відрахування до фондів є необов’язковими платежами і можуть 

стягуватися примусово; 

в) кошти фондів можуть бути використані тільки на потреби, які визначені та 

передбачені законодавчо; 

г) всі відповіді вірні. 

8. Платниками єдиного соціального внеску є: 

а) пенсіонери за віком; 

б) суб’єкти підприємницької діяльності з колективною формою власності; 

в) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності. 

г) користувачі стільникового рухомого зв’язку. 

9. На які з перелічених нижче виплат не нараховується єдиний соціальний 

внесок. 



а) виплати за листами непрацездатності; 

б) компенсація за невикористану відпустку при звільненні; 

в) квартальні премії; 

г) гранти державних установ та організацій. 

10. Кошти Пенсійного фонду України не можуть бути використані на: 

а) виплату пенсій за віком; 

б) виплату пенсій за вислугу років; 

в) виплату допомоги по безробіттю; 

г) вірної відповіді немає. 

11. Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою витратою 

працездатності є: 

а) комерційною організацією; 

б) некомерційною організацією; 

в) некомерційною самоврядною організацією; 

г) вірної відповіді немає. 

12. До принципів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності не належить: 

а) обов’язковість страхування; 

б) цільове використання коштів відповідного фонду; 

в) негарантованість виплат; 

г) вірної відповіді немає. 

13. Пенсійне страхування в Україні є: 

а) загальнообов’язковим; 

б) добровільним; 

в) державним; 



г) всі відповіді вірні. 

14. Кошти Пенсійного фонду України можуть бути використані на: 

а) виплату компенсацій постраждалим від стихійного лиха; 

б) виплату допомоги по безробіттю; 

в) виплату допомоги на дітей віком до 3-х років; 

г) всі відповіді вірні. 

ІІ. Дати відповідь на питання: «Роль профспілок у соціальному страхуванні в 

Україні». 

 

 

 


