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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Фонди соціального страхування» спрямована на формування у студентів 
системи базових знань з теорії соціального страхування для опанування механізму його 
організації та фінансового забезпечення. Вивчення цих питань забезпечує науково-теоретичну 
і методологічну основу для формування системи знань майбутніх спеціалістів щодо 
об’єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються у суспільстві. Навчальний курс 
націлений на вивчення кола питань щодо формування фінансових ресурсів у соціальних 
страхових фондах, види та форми їх використання у разі настання страхових випадків, 
управління окремими видами соціального страхування та особливостями їх розвитку. 
Оволодіння цією дисципліною дасть можливість студентам розуміти сутність соціального 
страхування, механізм нарахування та сплати внесків до Фондів соціального страхування, а 
також знати про обсяги соціального забезпечення, яке гарантує держава у разі настання 
страхового випадку. 
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Структура курсу 
 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Теоретичні основи 
формування фондів 
соціального страхування, 
їх сутність та значення. 

Знати економічну термінологію, вміти 
висвітлювати теоретичні засади 
функціонування фондів соціального 
страхування, з’ясувати їх роль та значення 
в системі соціального захисту. 

Тести, 
питання  

2 Єдиний соціальний 
внесок в структурі 
доходів  державних 
цільових фондів. 

Знати основні засади функціонування 
єдиного соціального внеску, його місця в 
системі доходів державних цільових фондів 
України. Вміти здійснювати розрахунки 
щодо нарахування ЄСВ. 

Питання, 
задачі 

3 Пенсійний фонд України: 
функції та завдання. 
Джерела формування 
доходів та напрями 
використання. 

Знати структуру, функції та завдання 
Пенсійного фонду України. Вміти розрізняти 
основні джерела  доходів та напрями 
використання коштів даного фонду. 
Навчитись здійснювати розрахунок різних 
видів пенсійних виплат, які актуальні на 
сьогодні в Україні. 

Тести, 
прикладні 
та 
ситуаційні 
задачі 

4 Особливості 
функціонування Фонду 
соціального страхування. 

Розуміти теоретичні основи 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності та принципи 
страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань. 
Знати джерела формування доходів і 
напрями використання коштів Фонду 
соціального страхування, а також завдання 
та функції Фонду. Вміти здійснювати 
розрахунки соціальних виплат в разі 
настання певних страхових випадків 
(хвороба, нещасний випадок на виробництві 
і т.п.). 

Задачі, 
питання  

5 Фонд 
загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування на випадок 
безробіття: функції, 
завдання, матеріальне 

Розуміти теоретичні основи 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок 
безробіття, вміти охарактеризувати доходи 
та витрати Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування на 

Питання, 
прикладні 
задачі, 
кейси 



 

3 
 

забезпечення. випадок безробіття. Здійснювати 
розрахунки соціальних виплат в разі 
настання певних страхових випадків 
(скорочення з посади, звільнення з роботи 
за власним бажанням і т.п.). 

6 Напрями покращення 
діяльності фондів 
соціального страхування 
в Україні. 

Ознайомлення із діючою практикою 
функціонування вітчизняних фондів 
соціального страхування, визначення 
основних недоліків їх роботи та пошуки 
шляхів вдосконалення діяльності із 
врахуванням досвіду іноземних країн. 

Питання, 
тести, 
ситуаційні 
задачі 
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нестабільності: матеріали Міжнародного форуму, 02-03 грудня 2019 р. Кременчук, 2019. С.39-41. 
12. Петрушка О.В., Биць В.В. WAGE SUBSTITUTION RATE AS ONE OF THE MAIN 

INDICATORS OF THE EFFICIENCY OF THE PENSION SYSTEM FUNCTIONING. Сучасний стан та 
перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку та права: збірник тез доповідей міжнародної 
науково-практичної конференції (Полтава, 14 листопада 2019 р.): у 10 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 3. 
С.18-19. 

13. Петрушка О.В., Шулюк Б.С. SOLIDAR AND ACCUMULATIVE PENSION SYSTEMS: 
CONSTRUCTION CRITERIA FOR AREAS OF REFORM. Стратегічні пріоритети розвитку економіки, 
фінансів, обліку та права в Україні та світі: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної 
конференції (Полтава, 3 жовтня 2019 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 5. С. 34-35. 

14. Петрушка О.В., Шулюк Б.С. ACCUMULATED PENSION INSURANCE:FEATURES OF 
IMPLEMENTATION IN UKRAINE. Економіка, облік, фінанси та право в умовах глобалізації: тенденції 
та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 
вересня 2019 р.): у 3 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2019. Ч. 1. С.35-37. 

15. Петрушка О.В., Шулюк Б.С. NECESSITY TO IMPLEMENT PENSION SAVINGS IN 
UKRAINE. Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти: 
матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 21 вересня 2019 р.). Дніпро: НО 
«Перспектива», 2019. С.84-86. 

16. Петрушка О.В., Шулюк Б.С. PROBLEMS OF FINANCIAL SUPPLY OF UKRAINIAN SOCIAL 
SECURITY FOUNDATIONS. Сучасні тенденції розвитку світової економіки: нові виклики та 
проблеми: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 квітня 2019 р.) / за 
ред. Деркач Т.В., Кобилянської А.В. Одеса : МГУ, 2019. С.202-203 

17. Петрушка О.В. НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРАКТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2(13). URL: 
http://pev.kpu.zp..ua 

18. Петрушка О.В., Сидор І.П. Корпоративні та індивідуальні пенсійні програми: особливості 
практичної реалізації. Регіональна економіка та управління. 2019. №3 (25). С.47-51. 

19. Петрушка О.В., Шулюк Б.С. DIRECTIONS FOR IMPROVING THE DEVELOPMENT OF THE 
SYSTEM OF PENSIONAL SUPPLY IN UKRAINE. Сучасні підходи до ефективного використання 
потенціалу економіки: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. 
Запоріжжя, 22 червня 2019 року). Східноукраїнський інститут економіки та управління. Запоріжжя: ГО 
«СІЕУ», 2019. С.82-84. 

20. Петрушка О.В. НАКОПИЧУВАЛЬНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ: ПРАКТИКА 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН. Приазовський економічний вісник. 2019. Випуск 2(13). URL: 
http://pev.kpu.zp..ua 

21. Petrushka O. V. Endogenous and exogenous risks of non-state pension funds activity. Новини 
науки ХХІ століття: матеріали ХХIV міжн.наук.- практ. інтерн.-конф. (м. Вінниця, 23 листопада, 
2018р.). Вінниця. 2018. С.69-71. 

22. Фонди соціального страхування: навчально-методичні матеріали. Тернопіль: Вектор, 
2018. 28 с. 

 

Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та 
екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв).  

http://pev.kpu.zp..ua/
http://pev.kpu.zp..ua/
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● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародна конференція) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 
(теми 1 – 3) – 10 балів за 

тему – макс. 30 балів. 
 

Модульна робота – макс. 70 
балів 

Опитування під час занять 
(теми 4 – 6) – 10 балів за 

тему – макс. 30 балів. 
 

Модульна робота – макс. 70 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 40 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів 
 

Розв’язування завдань під 
час тренінгу – макс. 20 

балів 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 
 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 
 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 
 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
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