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1. Опис навчальної дисципліни 

 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 
денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів
*
 – 

3 

Галузь знань 

_07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва) 

вибіркова 

 

Модулів – ____1____ 
                  (кількість семестрів) 

Спеціальність 072 

 «Фінанси, банківська справа 

та страхування»  

 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 4-й 4-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання       к/р 
                             ( КР, КП, РР, РГ, к/р) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 90 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 3,3 

Освітній ступінь: 

бакалавр 

14 год.  6 год. 

Практичні, 

семінарські 

   16 год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

60 год. 80 год. 

 

Вид контролю:  

залік 
 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5 

для заочної форми навчання – 0,13 
 

* 1 кредит = 30 год. 

Кількість кредитів =
30

 годин кількість загальна
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

В Україні діє загальнообов’язкова система державного соціального 

страхування, що має свої відмінні риси, неврахування яких може неґативно 

вплинути на результати господарської діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності. 

 «Соціальне страхування» – спеціальний курс, що охоплює вивчення 

особливої сфери соціальних відносин, які виникають між державою, юридичними 

та фізичними особами за сприяння спеціалізованих фінансових інститутів. 

Однією з умов майбутньої інтеґрації України в сучасну європейську систему 

соціального страхування є наявність ефективного забезпечення соціального 

захисту населення. 

 «Соціальне страхування» – це професійно орієнтована дисципліна для 

майбутніх фахівців у галузі економіки та фінансів. 

Мета навчальної дисципліни: надання знань, необхідних для опанування 

механізму  страхування та фінансового забезпечення соціального страхування. 

Завдання дисципліни: вивчення сутності та ролі соціального страхування; 

управління діяльністю фондів соціального страхування; умов страхування на 

випадок втрати працездатності та безробіття, медичного та пенсійного 

страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань; набуття вмінь розрахунків матеріального забезпечення та 

фінансування соціальних послуг. 

Предмет дисципліни: фінансові відносини, що виникають у процесі 

формування і використання фондів соціального страхування. 

Значення та місце дисципліни у навчальному процесі: предмет «Соціальне 

страхування» вивчається після засвоєння студентами дисциплін: «Страхування», 

«Страхові послуги», «Фінанси» та забезпечує вивчення дисциплін: «Страховий 

менеджмент». 

Види занять з дисципліни: вивчення дисципліни складається з курсу лекцій, 

практичних занять та самостійної роботи студентів. 

У результаті вивчення курсу студент повинен  

Знати: 

- основи побудови системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України; 

- законодавчу та нормативну базу соціального страхування з різних видів 

соціального забезпечення залежно від страхового випадку; 

- формування системи соціальних ґарантій населення, соціальні нормативи та 

джерела фінансування соціальних ґарантій; 

- форми й методи планування у фондах соціального страхування; 

- етапи реформування системи соціального страхування; 

- організацію функціонування органів управління фондів страхового захисту; 

- напрями вдосконалення соціального страхування в Україні, 
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Уміти: 

- формувати теоретичну базу, необхідну для подальшої організації 

соціального страхування та забезпечення соціального захисту населення шляхом 

надання соціальних послуг;  

- об’єктивно оцінювати фінансові відносини, що виникають у процесі 

формування і використання фондів соціального страхування; 

- аналізувати страхові випадки за видами соціального страхування; 

- провести розрахунки правильності відрахувань в державні фонди 

соціального страхування суб'єктами господарювання, громадянами; 

- розробляти й вирішувати питання теорії й практики фінансового 

забезпечення соціального страхування. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади соціального страхування 

Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування 

1. Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального 

страхування (ЗДСС).  

2. Функції та принципи ЗДСС.  

3. Суб’єкти, об’єкти ЗДСС.  

4. Види ЗДСС.  
 

Тема 2. Державне регулювання соціального страхування 

1. Органи державного регулювання соціального страхування.  

2. Державне регулювання рівня та якості життя населення. 

3. Управління фондами ЗДСС.  

4. Кошти ЗДСС та порядок їх використання. 

5. Законодавство України із загальнообов’язкового державного соціального 

страхування і його завдання. 
 

Змістовий модуль 2. Основи соціального страхування за видами 

Тема 3. Страхування тимчасової втрати працездатності 

1. Загальні положення страхування тимчасової втрати працездатності. 

2. Визначення розміру допомоги на період тимчасової втрати працездатності. 

3. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах. 

4. Допомога на поховання. 
 

Тема 4. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання 

1. Загальна характеристика соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. 

2. Призначення допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення 

працездатності або встановлення інвалідності. 

3. Призначення потерпілому одноразової допомоги та щомісячної страхової 

виплати. 

 

Тема 5. Страхування на випадок безробіття 

1. Сутність соціального страхування на випадок безробіття. 

2. Розмір допомоги по безробіттю. 

3. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю. 

 

Тема 6. Пенсійне страхування 

1. Загальна характеристика пенсійного страхування.  

2. Види пенсійних виплат і соціальних послуг. 

3. Умови надання та порядок обчислення пенсій. 

4. Недержавне пенсійне страхування. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. с.р.  л п лаб. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади соціального страхування 

Тема 1. Сутність, принципи 

та роль соціального 

страхування 

господарювання 

12 2 2  8 13 1 - 

 

12 

Тема 2. Державне 

регулювання соціального 

страхування 

14 2 2  10 13 1 - 
 

12 

Разом за змістовним 

модулем 1 
26 4 4  18 26 2 0  24 

Змістовий модуль 2. Основи соціального страхування за видами 

Тема 3. Страхування 

тимчасової втрати 

працездатності 

16 3 3  10 16 1 1 
 

14 

Тема 4. Страхування від 

нещасного випадку на 

виробництві та 

професійного захворювання 

15 2 3  10 16 1 1 

 

14 

Тема 5. Страхування на 

випадок безробіття 
15 2 3  10 16 1 1  14 

Тема 6. Пенсійне 

страхування 
18 3 3  12 16 1 1  14 

Разом за змістовим 

модулем 2 
64 10 12  42 64 4 4  56 

ІНДЗ (к/р)  - -  -  - -  - 

Семестровий контроль 

(залік) 
 - -  -  - -  - 

Усього годин 90 14 16  60 90 6 4  80 

 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього   
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6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кіль-ть 

годин 

дфн зфн 

1 Сутність, принципи та роль соціального страхування 2 - 

2 Державне регулювання соціального страхування 2 - 

3 Страхування тимчасової втрати працездатності 3 1 

4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання 
3 1 

5 Страхування на випадок безробіття 3 1 

6 Пенсійне страхування 3 1 

 Усього 16 4 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

 Усього    
 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Сутність, принципи та роль соціального страхування 8 12 

2 Державне регулювання соціального страхування 10 12 

3 Страхування тимчасової втрати працездатності 10 14 

4 Страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання 
10 14 

5 Страхування на випадок безробіття 10 14 

6 Пенсійне страхування 12 14 

 Усього забезпечення аудиторних занять
*
 60 80 

 Забезпечення індивідуальних завдань (к/р) - к/р 

 Забезпечення семестрового контролю - - 

 Усього  60 80 
Примітка: 

* - кількість годин самостійної роботи відведених на підготовку до лекцій, практичних 

занять, лабораторних робіт та ін. види аудиторної роботи       
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9. Методи навчання 

Лекції з дисципліни проводяться із використанням демонстраційного 

супроводу що містить значну кількість рисунків, схем, таблиць, наочного 

матеріалу. З метою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при 

викладенні теоретичного матеріалу застосовуються активні методи навчання, які 

спираються не тільки на процеси сприйняття, пам’яті, уваги, а насамперед на 

творче, продуктивне мислення: обговорення дискусійних питань. 

Практичні заняття проводяться за допомогою застосування тестових 

технологій, виконання творчо-прикладних завдань, проведення сучасних 

мультимедійних презентацій, із застосуванням активних методів навчання у 

формі ділових ігор (виробничі ситуації). 
 

 

10. Методи контролю                                                                     

Контроль знань студентів здійснюється за принципами кредитно-модульної 

системи і складається з поточного, модульного та підсумкового контролю. 

Заходи поточного контролю (тестові завдання, розв’язання задач, опитування 

за темами лекційного матеріалу та питаннями, що виносяться на самостійне 

опрацювання, доповіді та реферати) проводяться під час аудиторних занять. 

Модульний контроль проводиться під час тижнів модульного контролю 

згідно з графіком навчального процесу у формі тестування. Завдання для 

контрольного заходу модульного контролю мають комплексний характер і 

побудовані таким чином, щоб оцінити засвоєння матеріалу усіх тем, що були 

викладені протягом змістового модулю. 
 

 

11. Розподіл балів, що отримують студенти 

 

Вид занять Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Сума 

Т1 

 

Т2 

 

Т3 Т4 Т5 Т6  

Лекції  1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 10 

Практичні заняття  1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 10 

Поточн. контроль:       

80 

опитування 2 2 2 2 2 2 

операт. письмовий 

контроль (тестовий) 
4 4 4 4 4 4 

розв’язування задач 4 4 4 4 4 4 

Модульний контроль 20 

Усього 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

12. Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Соціальне страхування» для студентів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». 

2. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Соціальне страхування» для студентів денної та заочної форм навчання за 

спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». 

3. Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Соціальне страхування» для студентів заочної форми навчання за 

спеціальністю 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». 

 

 

13. Рекомендована література 

 

Законодавчі та нормативно-правові документи 
 

1. Господарський кодекс : Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436.  

2. Ліцензійні умови провадження страхової діяльності : Розпорядження 

Держфінпослуг № 40 від 28.08.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0805-03. 

3. Податковий кодекс : Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755. 

4. Положення про державний реєстр фінансових установ : Розпорядження 

Держфінпослуг № 41 від 28.08.2003 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http ://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0797-03. 

5. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-V. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://zakon4.rada.gov.ua/laws. 
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6. Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг : Положення, затверджене Указом Президента України 

від 23.11.2011 № 1070/2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http 

://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1070/2011. 

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг : Закон України № 2664-ІІІ від 12.07.01 із змінами та доповненнями: 

станом на 31.01.2009. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. 

8. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 № 85/96-ВР. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96. 

9. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування № 16/98-ВР від 14 січня 1998 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 1998. – № 23. – Ст.121. 

10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI // Відомості 

Верховної Ради України. – 2011. – № 2 – 3. – Ст.11. 

11. Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: 

постанова КМУ від 8 лютого 1995 р. № 100 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http ://www.rada.gov.ua 

12. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового 

забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням: постанова КМУ від 26 вересня 2001 р. № 1266 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.rada.gov.ua 

13. Про затвердження Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії 

застрахованих осіб: постанова КМУ від 2 березня 2011 р. № 178 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http ://www.rada.gov.ua 

14. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» вiд 09.07.2003 № 1058-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http ://www.rada.gov.ua 

15. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими похованням» вiд 18.01.2001 № 2240-III [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http ://www.rada.gov.ua 

16. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття» вiд 02.03.2000 № 1533-III [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http ://www.rada.gov.ua. 

17. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності» вiд 23.09.1999 № 1105-

XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.rada.gov.ua. 
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Базова  

18.  Безугла В. О. Соціальне страхування : навчальний посібник /                      

В. О. Безугла, Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. – К. : Центр навчальної літератури, 

2009. – 339 с. 

19. Безугла В. О. Страхування : навчальний посібник / В. О. Безугла,                      

І. І. Постіл, Л. П. Шаповал. – К. : Центр учбової літератури, 2008. − 582 с. 

20. Говорушко Т. А. Страхові послуги : підручник / Т. А. Говорушко. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – 376 с. 

21. Завора Т. М. Соціальне страхування : навчальний посібник для 

практичних занять / Т. М. Завора.  – 2-ге вид., змін. й доп. – Полтава : ПолтНТУ, 

2016. – 319 с. 

22. Кропельницька С. О. Соціальне страхування : навчальний  посібник /           

С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 

336 с. 

23. Мних М. В. Страхування в Україні : Сучасна теорія і практика : 

підручник / М. В. Мних. – К. : Знання України, 2006. – 284 с. 

24. Супрун А. А. Страховий менеджмент / А. А. Супрун, Н. В. Супрун. – 

Львів : Магнолія, 2006, 2011. – 301 с. 

 

Інформаційні ресурси 

25.  Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://smida.gov.ua 

26. Аналітичні матеріали Державного комітету статистики України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http ://www.ukrstat.gov.ua/ 

27. Законодавча база України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :               

http ://zakon1.rada.gov.ua/ 

28. Ліга страхових організацій. – Офіційний сайт. – [Електронний ресурс] – 

Режим доступу : http ://uainsur.com/. 

29. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг України. – Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http ://www.dfp.gov.ua/. 
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