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Вступ 

      Вивчення навчальної дисципліни «Державне соціальне 

страхування від нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві» передбачає економічні гарантії для 

збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих 

умовах конкретної галузі господарювання через ефективне 

управління охороною праці та формування відповідальності у 

посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку. 

Виконувати контрольну роботу з дисципліни „Державне 

соціальне страхування від нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві” потрібно відповідно до 

даних методичних вказівок. При підготовці  контрольної роботи  

необхідно звертатись за консультаціями на кафедру охорони праці і 
безпеки життєдіяльності. 

 

Вказівки до виконання контрольної роботи 

Контрольна робота включає відповіді на шість теоретичних 

питань, а також вирішення однієї практичної задачі.  
В період екзаменаційної сесії студентам читаються лекції з 

основних розділів дисципліни та проводяться практичні заняття. 

Підсумком вивчення даної дисципліни є залік, під час якого 

студенти відповідають на теоретичні питання та вирішують 

практичні задачі згідно з робочою програмою дисципліни. 

Залік з дисципліни приймається тільки після виконання 

студентами контрольної роботи, яка здається на кафедру ОП БЖД 

не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.  
Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 

друкованим текстом або в учнівському зошиті - рукописним. Обсяг 
контрольної роботи не повинен перевищувати 8-10 стор. 

Обов‘язковим є зазначення варіанта контрольної роботи, який 

вказується на обкладинці роботи. Нумерація теоретичних питань та 

практичних задач повинна відповідати їх нумерації у даних 

методичних вказівках.  

За необхідності відповіді на питання та розв‘язування задач 

супроводжуються схемами та ескізами. В кінці контрольної роботи 

вказується перелік використаної літератури, дата виконання роботи 

та особистий підпис. 

У випадку невідповідності виконаних завдань варіанту 

контрольна робота по суті не розглядається. Перед заліком 
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студент захищає контрольну роботу. 

Варіант теоретичних питань контрольної роботи 

визначається студентом за останньою цифрою залікової книжки 

згідно з таблицею: 

 

Остання цифра 

залікової книжки 

 

Варіанти завдань 

1 1,  11,  21,  31,  41,  51 

2 2,  12,  22,  32,  42,  52 

3 3,  13,  23,  33,  43,  53 

4 4,  14,  24,  34,  44,  54  

5 5,  15,  25,  35,  45,  55 

6 6,  16,  26,  36,  46,  56 

7 7,   17,  27,  37,  47,  57 

8 8,  18,  28,  38,  48,  58 

9 9,  19,  29,  39,  49,  59 

0 10,  20,  30,  40,  50,  60 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

1. В якому році прийнятий Закон України «Про страхування»? 

2. В якому році прийнятий Закон України «Про охорону праці»? 

3.Перечисліть складові  Закону України «Про страхування» 

4.Сфера дії Закону «Про страхування»? 

5. Основні завдання страхування від НВ. 

6. Основні принципи страхування від нещасного випадку. 

7. Які ви знаєте головні завдання Фонду? 

8. За які кошти формується страховий Фонд? 

9.Хто входить в управління Фондом? 

10.На скільки років обирається голова Фонду? 

11.Хто обирає  директора та його заступників виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування? 

12.Кому підзвітна виконавча дирекція Фонду? 

13.Чи має право перевіряти Фонд стан профілактичної  роботи  з 
охорони праці на підприємстві? 

14.Порядок проведення позапланового інструктажу з питань охорони 

праці. 
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15.В який термін роботодавець повинен повідомити робочий орган 

Фонду про НВ? 

16.В якому документі зазначені питання забезпечення потерпілим на 

виробництві санітарно-курортним лікуванням? 

17.На скільки зменшується розмір одноразової допомоги потерпілим, 

якщо ушкодження здоров’я сталось не лише з вини виробництва, а і 
самого працівника? 

18.Що означає термін «страховий випадок»? 

19.Чи перераховується сума щомісячних страхових виплат у разі 
підвищення мінімальної заробітної плати? 

20.Стався нещасний випадок на виробництві. Куди звернутися для 

формування особової справи? 

21.Яка чисельність наглядової ради за діяльністю Фонду? 

22.Хто входить в наглядову раду за діяльністю Фонду? 

23.Який строк (років) повноважень членів наглядової ради? 

24.Чи голова наглядової ради та голова правління Фонду соціального 

страхування від НВ можуть належати до однієї представницької 
сторони? 

25.На скільки років обирається голова наглядової ради? 

26.Як часто проводиться засідання наглядової ради? 

27.Який орган здійснює державний нагляд у сфері соціального 

страхування? 

28.Хто є страхувальником? 

29.Хто вважається страховиком? 

30.Що є об’єктом страхування від НВ? 

31.Хто підлягає обов’язковому страхуванню від нещасного випадку? 

32.Чи має право застрахований брати участь в управлінні страхуванням 

від НВ? 

33.Чи має право на медичну реабілітацію потерпілий? 

34.Чи може в окремих випадках застрахований ухилятися від 

професійної реабілітації, спрямованої на повернення його до трудової 
діяльності? 

35.Чи має право роботодавець не повідомляти в установлений термін 

робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування про 

нещасний випадок на підприємстві, зміну технології робіт або виду 

діяльності? 

36.Чи є застраховані членами Фонду? 
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37.Який документ отримує застрахований? 

38.Хто може бути страховим експертом? 

39.Поясніть, що таке «страховий ризик»? 

40.Які кошти входять в страхові виплати? 

41.Який виконавчий орган виносить рішення щодо страхових виплат? 

42.В які строки (дні) приймаються рішення після подачі заяви 

потерпілого або осіб, які мають право на страхові виплати? 

43.Чи має право робочий орган виконавчої дирекції Фонду на затримку 

страхових виплат? 

44.Який акт оформляється при розслідуванні нещасного випадку, 

пов’язаного з виробництвом? 

45.Який акт оформляється при розслідуванні хронічного професійного 

захворювання? 

46.Який документ оформляється при спеціальному розслідуванні? 

47.Яка установа видає довідку на отримання потерпілим одноразової 
допомоги та щомісячної страхової виплати? 

48.Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним у стані алкогольного,наркотичного 

сп’яніння,токсикологічного отруєння? 

49.Назвіть величину зменшення одноразової допомоги 

потерпілому,якщо  роботи виконувалися ним  з порушенням трудової і 
виробничої дисципліни? 

50. Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним з порушенням вимог безпеки під час 

експлуатації машин, устаткування, транспортних засобів, 

технологічного процесу,правил дорожнього руху? 

51. Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним з відключеними, несправними 

засобами колективного захисту, системами сигналізації, вентиляції, 
освітлення? 

52. Назвіть величину зменшення одноразової допомоги потерпілому, 

якщо  роботи виконувалися ним без застосування засобів 

індивідуального та колективного захисту? 

53.Які потрібні документи для розгляду про страхові виплати до Фонду 

у разі смерті працівника ? 

54.До якого віку Фонд відшкодовує члену сім’ї, який був на утриманні 
загиблого на виробництві працівника і навчається в навчальному 

закладі на денній формі навчання? 

55.У яких випадках Фонд може відмовити у страхових виплатах і 
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наданні соціальних послуг застрахованому? 

56.Чи має право Фонд припинити страхові виплати та надання 

соціальних послуг, якщо страховий випадок настав внаслідок 

навмисного наміру заподіяти собі травми? 

57.На який відсоток зменшуються страхові виплати та надання 

соціальних послуг, якщо потерпілий постійно проживає за кордоном? 

58.На який відсоток зменшуються страхові виплати та надання 

соціальних послуг, якщо потерпілий ухиляється від медичної та 

професійної реабілітації? 

59.Які документи подаються у Фонд до розгляду справ про страхові 
виплати? 

60.Який відсоток страхової  виплати отримує потерпілий, якщо він 

знаходиться в будинку-інтернаті  для громадян похилого віку та 

інвалідів? 

 

 

      Варіант практичної задачі контрольної роботи визначається 

студентом за його номером у списку студентів групи в деканаті. 
 

 

ЗАДАЧІ 
 

      Задача 1. Громадянка Н. була прийнята на посаду бухгалтера 12 

лютого 2007 р. з п’ятиденним  робочим тижнем. Однак 26 лютого 2007 

р. вона пішла у відпустку в зв’язку з вагітністю та пологами. За 

відпрацьований період їй було нараховано 335 грн. Визначити суму 

допомоги по вагітності та пологах, враховуючи те, що у громадянки Н. 

народилася одна дитина. 

       Приклад розв’язку. На період  з 12 по 26 лютого припадає 11 

робочих днів.  Середньоденний заробіток громадянки Н. за даний 

період становив: 335 : 11 = 30,45 грн.  Тривалість відпустки у зв’язку з 
вагітністю та пологами з урахуванням того, що народилася одна 

дитина, становить 126 календарних днів, тобто з 27 лютого по 2 липня 

2007 р., однак допомога буде виплачуватися лише за робочі дні, що 

припадають на цей період, а саме за  102 робочих дні. 
        Таким чином, величина допомоги по вагітності та пологах складає 

30,45 х  102 = 3105,9 грн. 
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    Задача 2. Громадянка Л. працює в двох місцях. З  10 по 24 травня 

2007 р. громадянка хворіла. Страховий стаж громадянки Л. становить 

10 років. Як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом вона 

працює в режимі п’ятиденного робочого тижня. Дані стосовно 

заробітної плати як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом 

наведено в таблиці. Визначити величину допомоги на період 

тимчасової втрати працездатності, яка буде виплачена громадянці Л., 

виходячи з того, що 10 травня – це четвер. 

 
Місяці 

розрахун- 

кового 

періоду 

К-сть 

відпра-

цьо-

ваних 

робо-

чих 

днів 

За основним місцем 

роботи 

За сумісництвом 

нарахова-

на 

заробітна 

плата 

(грн.) 

заробітна 

плата,яка 

врахову- 

ється 

(грн.) 

нарахова-

на 

заробітна 

плата 

(грн.) 

заробітна 

плата,яка 

врахову- 

ється 

(грн.) 

Листопад 2006 22 3000 3000 2500 2350 
Грудень 2006р 21 3000 3000 2500 2350 

Січень 2007р 20 3000 3000 2500 2350 

Лютий 20 3000 3000 2500 2350 

Березень 22 3000 3000 2500 2350 

Квітень 21 3000 3000 2500 2350 

Усього 126 18000 18000 15000 14100 

 

Задача 3. Громадянка В. на сьогодні перебуває у відпустці по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, однак дана 

громадянка ніколи не була застрахованою у системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування. Дитині 
виповниться 3 роки 12 вересня 2007 р. Визначити розмір допомоги по 

догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що буде 

виплачена у вересні, враховуючи те, що середньомісячний сукупний 

дохід сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців до 

призначення допомоги становив 630 грн. 

 

Задача 4. Застрахована особа була відсутня на роботі через 
тимчасову непрацездатність з 10 по 28 грудня 2007 р. Страховий стаж 

– 4 роки. Визначити величину виплат у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності в цілому, а також з виокремленням виплат за рахунок 

коштів роботодавця та за рахунок Фонду соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 
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Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані  
дні 

Нарахована 

заробітна  

плата, грн 

Заробітна плата для 

обчислення розміру 

середньої заробітної 
плати, грн 

Червень 20 4200 4200 

Липень 21 4300 4300 

Серпень 22 3850 3850 

Вересень 22 4000 4000 

Жовтень 21 3750 3750 

Листопад 22 3800 3800 

Усього 128 23900 23900 

 

Задача 5. Застрахована особа хворіла з 10 до 20 листопада 2007 р. З 

21 листопада 2007 р. у застрахованої особи виникло право на 

призначення допомоги по вагітності та пологах. Визначити, яким є 

розрахунковий період для обчислення середньої заробітної плати при 

розрахунку допомоги з вагітності та пологів. 

 

Задача 6. Громадянка М. була прийнята на посаду економіста 19 

лютого 2007 р. з п’ятиденним робочим тижнем. Але 26 лютого 2007 р. 

вона пішла у відпустку в зв’язку з вагітністю і пологами. За 

відпрацьований період їй було нараховано 235 грн. Визначити суму 

допомоги з вагітності та пологів, враховуючи, що у громадянки М. 

народилося дві дитини. 

Задача 7. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами настала у 

застрахованої особи в липні 2007 р. У розрахунковому періоді, за який 

обчислюється середня заробітна плата, застрахована особа була 

тимчасово непрацездатною і працювала в червні тільки 5 робочих днів, 

за які їй нараховано основну заробітну плату в сумі 150 грн. У червні 
застрахованій особі також було нараховано одноразову премію до 

свята – 300 грн. та матеріальну допомогу – 400 грн. Кількість робочих 

днів у червні становить 21 день. Визначити середньоденну заробітну 

плату в розрахунковому періоді. 
     

Задача 8. Застрахована особа була відсутня на роботі через 
тимчасову непрацездатність з 9 по 20 листопада 2007 р. Страховий 

стаж – 6 років. Визначити величину виплат у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності в цілому, а також з виокремленням виплат за 
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рахунок коштів роботодавця та за рахунок Фонду соціального 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 
 
Розрахунковий 

період 

Відпрацьовані  
дні 

Нарахована 

заробітна  

плата, грн 

Заробітна плата для 

обчислення розміру 

середньої заробітної 
плати, грн 

  3900  

  3850  

  3790  

  4205  

  4020  

  4035  

Усього    

 

 

   Задача 9. Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами настала у 

застрахованої особи в липні 2007 р. У розрахунковому періоді, за який 

обчислюється середня заробітна плата, застрахована особа була 

тимчасово непрацездатною і працювала в травні тільки 3 робочих дні, 
за які їй нараховано основну заробітну плату в сумі 95 грн., а також у 

червні тільки 10 робочих днів, за які їй нараховано основну заробітну 

плату в сумі 250 грн. У червні застрахованій особі також було 

нараховано одноразову премію до свята – 250 грн. та матеріальну 

допомогу – 450 грн. Кількість робочих днів у травні та червні 
становить 20 та 21 день відповідно. Визначити середньоденну 

заробітну плату в розрахунковому періоді. 
 

Задача 10. Застрахована особа хворіла з 3 до 17 жовтня 2007 р. З 18 

жовтня 2007 р. у застрахованої особи виникло право на призначення 

допомоги по вагітності та пологах. Визначити, яким є розрахунковий 

період для обчислення середньої заробітної плати при розрахунку 

допомоги з вагітності та пологів. 
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Критерії оцінювання знань студентів 

 

Поточний контроль 

Оцінювання навчальних досягнень студентів за усіма видами 

навчальних робіт проводиться за поточним та підсумковим 

контролями. 

Поточний контроль та оцінювання навчальних досягнень 

студентів заочної форми навчання здійснюється на основі 
виконаних кожним студентом індивідуальних завдань (контрольної 
роботи), їх захисту та виконання завдань під час аудиторних 

занять. 

Індивідуальні завдання видаються студентам під час 

настановчої сесії або у міжсесійний період. Завдання розміщуються 

у навчально-методичних виданнях, на сайті кафедри або видаються 

безпосередньо студентам під час аудиторних занять. 

У міжсесійний період проводяться групові або індивідуальні 
консультації за графіком, складеним кафедрою, а також 

застосовуючи технології дистанційного навчання. 

Викладач кафедри перевіряє контрольні роботи студентів у 

семиденний термін з дати отримання, і у разі недопущення їх до 

захисту, повертає студентам для доопрацювання з відповідним 

записом у журналі. 
Захист контрольної роботи відбувається під час екзаменаційної 

сесії у формі співбесіди з викладачем.  

 

Шкала оцінювання контрольної роботи 

Підготовка контрольної роботи 

Захист Усього теоретичний 

розділ 

практичний 

розділ 

оформлення 

0-10 0-20 0-5 0-10 0-45 

 

 

 Підсумковий контроль 

 

Підсумковий контроль полягає в оцінюванні рівня досягнення 

компетентностей відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця та включає семестровий контроль. 

Форма і терміни семестрового контролю визначаються робочим 
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навчальним планом напряму підготовки і включають семестровий 

екзамен з навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

передбаченого її робочою програмою. 

Екзамен проводиться за розкладом екзаменаційної сесії з 
обов’язковою присутністю студентів. 

Семестровий контроль з навчальної дисципліни  проводитися у 

письмовій формі. 
Студент може одержати позитивну оцінку з семестрового 

контролю, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочою 

програмою, та накопичив не менше 60 % балів, відведених для їх 

оцінювання. 

Для семестрового контролю у формі екзамену з контрольною 

роботою підсумковою кількістю балів студентів заочної форми 

навчання є сума балів за виконання і захист контрольної роботи та 

виконання завдань під час аудиторних занять (до 60 балів) і за 

проведення семестрового екзамену (до 40 балів). 

 

 

Шкала оцінювання студентів заочної форми навчання 

 

Контрольна 

робота 

Аудиторна 

робота 
Залік Усього 

0-45 0-10 0-45 0-100 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень 

компетентності студента при оцінюванні результатів поточного та 

підсумкового контролів є такі: 
• виконання всіх видів навчальної роботи, передбачені 

робочою програмою навчальної дисципліни; 

• глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом 

навчальної дисципліни, що міститься в основних та додаткових 

рекомендованих літературних джерелах; 

• вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їх 

взаємозв’язку і розвитку; 

• характер відповідей на поставлені питання (чіткість, 

лаконічність, логічність, послідовність тощо); 

• вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач; 

• вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
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Критерії оцінювання навчальних досягнень студента та  

конвертація сумарної кількості набраних балів у підсумкові 
оцінки за національною шкалою 

 

Рівень компетентності 

та критерії оцінювання 

Кількість 

набраних 

балів 

Оцінки за 

націона-

льною 

шкалою, 

екзамен 

Високий (творчий): 

студент систематично за поточним й за 

підсумковим контролями виявив глибокі знання 

навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та 

додаткових рекомендованих літературних 

джерелах, вміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку, чітко, 

лаконічно, логічно послідовно дав відповіді на 

поставлені питання, вміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач та аналізувати достовірність 

одержаних результатів, допускаючи деякі 
неточності. 

90...100 відмінно 

Достатній (конструктивно-варіативний): 

студент за поточним й підсумковим контролями 

виявив міцні знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих літературних джерелах, 

аргументовано дав відповіді на поставлені 
питання, вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв’язання практичних задач, 

допускаючи неточності і несуттєві помилки.  

82...89 

добре 
Достатній (конструктивний): 

студент та за поточним й підсумковим контролями 

виявив достатні знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних  рекомендованих літературних джерелах, 

дав відповіді на поставлені питання, які, однак, 

містять певні (неістотні) неточності, достатні 
вміння застосовувати теоретичні положення під час 

розв’язання практичних задач. 

74...81 
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Середній (репродуктивний): 

студент за поточним й підсумковим контролями 

виявив посередні знання значної частини 

навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних 

рекомендованих літературних джерелах, дав 

малоаргументовані відповіді на поставлені 
питання, які містять істотні неточності, слабкі 
вміння застосовувати теоретичні положення при 

розв’язуванні практичних задач.  

64...73 
задо-

вільно 

Достатній (репродуктивний): 

студент за поточним й підсумковим контролями 

виявив слабкі знання навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних рекомендованих літературних джерелах, 

дав неточні або малоаргументовані відповіді на 

поставлені питання, з порушенням послідовності 
викладення, слабкі вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв’язання практичних задач, 

допускаючи суттєві помилки. 

60...63  

Низький (рецептивно-продуктивний): 

студент виконав значну частину видів навчальної 
роботи, за поточним й підсумковим контролями 

виявив незнання значної частини навчального 

матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних рекомендованих літературних 

джерелах, допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, невміння застосовувати 

теоретичні положення під час розв’язання 

практичних задач (студент має право на повторний 

підсумковий контроль).  

35...59 

незадо-

вільно Низький (непродуктивний): 

студент виконав частину видів навчальної роботи, 

за поточним й підсумковим контролями виявив 

незнання значної частини навчального матеріалу за 

змістом навчальної дисципліни, що міститься в 

основних  рекомендованих літературних джерелах, 

допустив істотні помилки у відповідях на 

поставлені питання, невміння орієнтуватися під час 

розв’язання практичних задач, незнання основних 

фундаментальних положень (студент обов’язково 

повинен повторно вивчити  дисципліну). 

1...34 
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доповненнями). Про розмір внесків на деякі види 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
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страхування». 
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9. Чабан В.Й., Засанська С.В. Соціально-економічні основи 

охорони праці : Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2012. – 
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Допоміжна література 

11. НПАОП 0.00-4.21-04. Типове положення про службу охорони 

праці 
12. НПАОП 0.00-4.09-93. Типове положення про комісію з питань 

охорони праці підприємства. 

13. Соціальне страхування в Україні. Збірник нормативних актів. – 

К.: 2002. 

14. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та 

небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та 

напруженості виробничого процесу. “Охорона праці ” №6.-98. 

15. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань охорони праці. 
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16. Галузеві нормативно-правові акти з питань управління 

охороною праці у галузі. 
17. Галузеві нормативно-правові акти з питань гігієни праці та 

виробничої санітарії. 
18. Галузеві нормативно-правові акти щодо вимог безпеки до 

виробничого обладнання, технологічних процесів, безпечної 
організації виконання робіт. 

 

Електронні джерела 

19. www.nirs.pstu.ac.ru – праці студентів з науково-дослідницької 
роботи; 

20. www.rstu.rv.ua – сайт НУВГП; 

21. www.tspu.edu.ua – сайт «Європейська кредитно-трансферна  

система». 

22. Бібліотеки: 

НУВГП – 33000 м.Рівне, вул. Приходька, 75, навчальний 

корпус №2; 

� обласна наукова – 33000, м.Рівне, майдан Короленка, 6.                 

� міська бібліотека – 33000, м.Рівне, вул. Гагаріна, 67.                       

23. Рівненський ЦНТЕІ – 33028, м.Рівне, вул. Замкова, 22, к.401.  

� Інтернет -бібліотеки: 

www.alledu.eup.ru – бібліотека наукової літератури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


