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 ВСТУП 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Соціальне страхування» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра зі спеціальності 

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансові відносини, що 

виникають у процесі формування і використання фондів соціального страхування. 

Міждисциплінарні зв’язки: предмет «Соціальне страхування» вивчається 

після засвоєння студентами дисциплін: «Страхування», «Страхові послуги», 

«Фінанси» та забезпечує вивчення дисциплін: «Страховий менеджмент». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Концептуальні засади соціального страхування. 

2. Основи соціального страхування за видами. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета навчальної дисципліни – надання знань, необхідних для опанування 

механізму  страхування та фінансового забезпечення соціального страхування. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальне 

страхування» є: 

- 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. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми 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; 
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- 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, 

 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. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Змістовий модуль 1.  

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.  

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. 
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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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3. 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. 

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. 
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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. 

  

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. 
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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/. 

  

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання поточний, модульний та 

підсумковий контроль, контрольна робота. 

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



