
Тема 1. Поняття, види, принципи загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

 

І. Основні питання 

1. Поняття  соціального страхування та його місце у системі соціального 

забезпечення України. 

2. Страхові ризики, як підстава виникнення права на соціальне страхування 

3. Види соціального страхування.  

4. Принципи соціально страхового страхування в Україні. 

5. Джерела (законодавство) загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. 

 

ІІ. Питання для самоконтролю 

1. Відносини, які становлять предмет соціального страхового права, 

передбачають, як правило, їх державно-правове регулювання. Разом з тим, 

соціально-страхове законодавство легалізує випадки їх договірного регулювання. 

Чи не суперечать такі випадки принципам соціального страхування, зокрема 

принципу законодавчого визначення умов і порядку здійснення 

загальнообов’язкового державного соціального страхування  

2. В Основах законодавства України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» побутує два терміни «страховий ризик» та 

«страховий випадок». Спробуйте сформулювати їх визначення та провести 

розмежування. Чи не помилився законодавець, коли одночасно закріпив їх у 

вітчизняному законодавстві? 

3. До кола підстав, які зумовлюють страхові виплати у системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, не належить 

малозабезпеченість. Обгунтуйте правильність (неправильність) твердження, що 

малозабезпеченість - не страховий ризик. При цьому варто вказати, що 

малозабезпеченість у науковій літературі визначають як сукупний дохід членів 

сім’ї, який є меншим за обчислений для неї прожитковий мінімум.  

4. Проаналізуйте ст. 7 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» та назвіть нормативно-правові акти , які 

ухвалюються правлінням Фонду соціального страхування. Чи можна, на підставі 

ухвалення таких актів, вважати Фонд соціального страхування органом державної 

влади? 

5. Спробуйте пояснити чому пенсії та допомоги, які є основним 

джерелом існування повинні забезпечувати рівень життя не нижче за 

прожитковий мінімум. 

 

 

ІІІ. Ділові ігри  

 

Студенти приймають участь у діловій грі, яка передбачає участь двох 

команд чисельністю 3-4 особи, та відстоюють протилежні позиції. До уваги 

групи пропонується дві ділові ігри, які необхідно провести на парі. 

 



1. Чи потрібне Україні загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування, якщо в державі створені та успішно функціонують приватні страхові 

компанії що надають послуги із страхування життя, здоров’я та збереження 

працездатності.  

 

2. В Україні створена система загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, яка діє на засадах обов’язкової участі роботодавців та 

працівників в її діяльності. Чи правильно вчинила держава, коли зобов’язала 

працівників та роботодавців приймати участь у її роботі.  
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