




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ» 

 

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна – «Фонди 

соціального страхування» 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань – 23 

Соціальна робота 

Статус дисципліни – 

обов’язкова  

Мова навчання – українська 

Кількість залікових модулів – 

4 

Спеціальність – 232 

Соціальне забезпечення 

Рік підготовки – 4  

 

Семестр – 8 

Кількість змістових модулів – 

2 

Освітньо-професійна 

програма – «Соціальне 

забезпечення» 

Лекції – 48 год. 

 

Практичні заняття – 48 год. 

Загальна кількість годин – 

150 

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Індивідуальна робота – 6 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 12 год. 

 

Самостійна робота – 36 год.  

Тижневих годин – 18,75, з 

них аудиторних – 12 год. 

Вид підсумкового контролю – 

екзамен 

 

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Дисципліна «Фонди соціального страхування» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організації діяльності фондів 

соціального страхування з огляду на специфіку їх функціонування, ефективного 

застосування базових концепцій, що пояснюють механізми управління такими соціальними 

інституціями.  

Головним завданням курсу є оволодіння методологією критичного аналізу 

функціонування фондів соціального страхування та оцінки ефективності формування їх 

фінансових ресурсів із одночасним виокремленням невирішених проблем з подальшим 

обґрунтуванням напрямів їх розв’язання, набуття навиків щодо управління діяльністю 

фондів соціального страхування з метою покращення надання ними соціальних послуг і 

реалізації соціальної політики держави. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фонди соціального страхування» є: 

– вивчення сутності, функціонального призначення, принципів організації фондів 

соціального страхування; 

– знання і розуміння особливостей формування доходів державних фондів 

соціального страхування в Україні, значення єдиного соціального внеску у структурі доходів 

державних соціальних фондів; 



– знання основних засад і механізмів функціонування Пенсійного фонду України, 

Фонду соціального страхування України та Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття; 

– вміння аналізувати джерела доходів та використання коштів фондів соціального 

страхування; 

– вивчення питань розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні;  

– дослідження іноземного досвіду у сфері функціонування фондів соціального 

страхування та окреслення напрямків вдосконалення їх діяльності в Україні. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

- здатність до виявлення особливостей функціонування фондів соціального 

страхування та використання механізмів управління ресурсами фондів у контексті 

пенсійного страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання, страхування на випадок безробіття, страхування з тимчасової втрати 

працездатності; 

- здатність використовувати сучасні інноваційні прийоми та спеціальні методи для 

розрахунку обсягів виплат із фондів соціального страхування при настанні страхових 

випадків з метою здійснення перманентного моніторингу використання коштів цих фондів, 

та застосовувати набуті знання в процесі розробки програм недержавного соціального 

страхування з метою підвищення результативності соціальної політики держави. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни «Фонди соціального 

страхування»: «Правовий супровід клієнтів соціальних служб», «Соціальна допомога» та 

«Соціальне страхування». 

 

2.5. Результати навчання: 

- вміння аналізувати та об’єктивно оцінювати ефективність функціонування фондів 

соціального страхування та вміти використовувати механізми управління ресурсами фондів 

у контексті пенсійного страхування, страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійного захворювання, страхування на випадок безробіття, страхування з тимчасової 

втрати працездатності;  

- демонструвати уміння застосовувати сучасні інноваційні прийоми та спеціальні 

методи для розрахунку обсягів виплат із фондів соціального страхування при настанні 

страхових випадків з метою здійснення перманентного моніторингу використання коштів 

цих фондів, та вміти використовувати набуті навички в процесі розробки програм 

недержавного соціального страхування з метою підвищення результативності соціальної 

політики держави. 

 

 

 

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Організація та правова регламентація функціонування фондів 

соціального страхування. Пенсійний фонд України 

 

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

значення 

Призначення та роль фондів соціального страхування, їх місце в системі державних 

цільових фондів. Економічний зміст фондів соціального страхування. Реалізація соціального 

захисту населення через соціальне страхування. Загальна характеристика фондів соціального 



страхування. Генезис та розвиток фондів соціального страхування в Україні. Управління 

соціальними позабюджетними фондами. Нормативно-правова база регулювання діяльності 

фондів соціального страхування в Україні. 

 

Тема 2. Особливості функціонування фондів соціального страхування у 

зарубіжних країнах 

Історія становлення і розвитку фондів соціального страхування. Основні етапи 

розвитку системи обов’язкового соціального страхування за кордоном. Модель Бісмарка і 

план Беверіджа. Чотири фундаментальні принципи системи Бісмарка. Система страхування 

та принципи Беверіджа. Типологія зарубіжних систем соціального страхування. 

Північноєвропейський механізм фінансування соціальних видатків. Континентальний 

механізм фінансування соціальних видатків. Особливості організації соціального 

страхування Швеції. Пенсійна система Чилі. Соціальні технології США. Системи 

соціального страхування Німеччини, Англії, Франції. Концептуальні аспекти формування та 

напрями використання фондів соціального страхування. Організація медичного страхування 

та особливості її вияву в зарубіжних країнах. 
 

Тема 3. Особливості формування доходів державних фондів соціального страхування в 

Україні 

Фінансове забезпечення функціонування державних фондів соціального страхування. 

Доходи фондів соціального страхування: економічний зміст, види. Обов’язкові та 

добровільні внески та пожертвування. Цільові надходження з бюджету. Кредити. Доходи від 

розміщення тимчасово вільних коштів. Єдиний соціальний внесок у структурі доходів 

державних соціальних фондів. Прогнозування обсягів фінансового забезпечення державних 

фондів соціального страхування. Суб’єкти управління коштами фондів соціального 

страхування. Ефективність перерозподілу коштів через систему державних фондів 

соціального страхування в Україні. 

 

Тема 4. Пенсійний фонд України 

Пенсійний фонд України: розвиток, завдання, структура, функції, права. Головні 

управління ПФУ в областях: завдання, функції, права та обов’язки. Управління ПФУ: 

основні завдання, функції, права та обов’язки. Перелік послуг, які надаються органами 

Пенсійного фонду. Реєстр застрахованих осіб. Електронна пенсійна справа. Основи 

бюджетного процесу в ПФУ. Джерела формування доходів бюджету Пенсійного фонду 

України. Характеристика видатків бюджету Пенсійного фонду. Проблеми хронічного 

дефіциту бюджету Пенсійного фонду України, шляхи їх вирішення. Фінансове 

адміністрування та менеджмент в діяльності центральних та територіальних органів ПФУ. 

Проблеми реформування державного пенсійного страхування в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Функціонування інших фондів соціального страхування в Україні, 

вдосконалення їх діяльності 

 

Тема 5. Фонд соціального страхування України 

Створення Фонду соціального страхування України. Структура Фонду, завдання, 

функції та права його працівників. Особливості управління Фондом соціального страхування 

України. Основні напрямки діяльності Фонду соціального страхування України. Джерела 

формування доходів бюджету Фонду соціального страхування України. Видатки бюджету 

Фонду соціального страхування України. Управління фінансовими ресурсами Фонду 

соціального страхування України. Організаційно-контрольна діяльність органів фонду 

соціального страхування. Проблеми та перспективи розвитку Фонду соціального 

страхування України.   

 



Тема 6. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття 

Державна політика у сфері зайнятості населення. Органи, що забезпечують 

формування та реалізацію державної політики у сфері зайнятості населення. Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття: завдання, 

функції, права. Структура Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. Особливості управління Фондом загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття. Джерела формування бюджету 

Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок 

безробіття. Видатки бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття. Управління фінансовими ресурсами Фонду 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.  

 

Тема 7. Недержавні пенсійні фонди 

Недержавне пенсійне страхування: економічна сутність та роль у системі соціального 

страхування. Суб’єкти та об’єкти недержавного пенсійного страхування. Система 

недержавного пенсійного страхування. 

Недержавні пенсійні фонди та їх види. Структура недержавного пенсійного фонду. 

Адміністратор недержавного пенсійного фонду. Управління активами недержавного 

пенсійного фонду. Зберігачі пенсійного фонду. Пенсійні активи, їх склад та використання. 

Види та механізм здійснення пенсійних виплат недержавними пенсійними фондами. 

Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

 

Тема 8. Вдосконалення діяльності фондів соціального страхування в Україні 

Проблеми вітчизняної практики функціонування фондів соціального страхування. 

Основні проблеми вітчизняної пенсійної системи. Напрями реформування пенсійного 

страхування. Цілі пенсійної реформи. Вдосконалення діяльності Пенсійного фонду України. 

Єдиний соціальний внесок та проблеми його адміністрування в Україні. Напрями 

реформування соціального страхування в Україні та вдосконалення діяльності Фонду 

соціального страхування України. Напрями розвитку соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. Вдосконалення діяльності Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. Посилення механізму регулювання 

соціального захисту на випадок безробіття. Впровадження державних соціальних стандартів 

у сфері медичного обслуговування населення. 

 

 

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ» 

 

 

Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практ.  

заняття 

Індивід. 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

Самост. 

робота 

Контр. 

заходи 

Змістовий модуль 1. Організація та правова регламентація функціонування фондів 

соціального страхування. Пенсійний фонд України. 

Тема 1. Теоретичні основи 

формування фондів соціального 

страхування, їх сутність та значення 

6 6 1  

 

 

 

 

6 

4 Тести, 

питання 

Тема 2. Особливості 

функціонування фондів соціального 

страхування у зарубіжних країнах 

6 6 - 4 Тести, 

питання 

Тема 3. Особливості формування 6 6 1 4 Тести, 



доходів державних фондів 

соціального страхування в Україні  

питання 

Тема 4. Пенсійний фонд України 6 6 1 5 Тести, 

питання 

Змістовий модуль 2. Функціонування інших фондів соціального страхування в 

Україні, вдосконалення їх діяльності. 

Тема 5. Фонд соціального 
страхування України 

6 6 1  

 

 

 

 

6 

5 Тести, 

питання 
Тема 6. Фонд 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування України на 

випадок безробіття 

6 6 1 5 Тести, 

питання 

Тема 7. Недержавні пенсійні фонди 6 6 1 5 Тести, 

питання 
Тема 8. Вдосконалення діяльності 
фондів соціального страхування в 
Україні 

6 6 - 4 Тести, 

питання 

Разом 48 48 6 12 36  

 

 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ» 

 

Практичне заняття 1 

Тема1: Теоретичні основи формування фондів соціального страхування, їх сутність та 

значення 

Мета: висвітлити теоретичні основи формування фондів соціального страхування, 

визначити їх місце в системі державних цільових фондів.  

Питання для обговорення: 

1. Фонди соціального страхування в системі державних цільових фондів. 

2. Значення фондів соціального страхування та особливості їх функціонування. 

3. Генезис та розвиток фондів соціального страхування в Україні. 

4. Нормативно-правова база регулювання діяльності фондів соціального страхування 

в Україні. 

 

Практичне заняття 2 

Тема 2: Особливості функціонування фондів соціального страхування у зарубіжних країнах 

Мета: розкрити організаційно-економічні, методологічні та правові аспекти 

функціонування фондів соціального страхування у зарубіжних країнах. 

Питання для обговорення: 

1. Історія становлення та розвитку фондів соціального страхування.  

2. Модель Бісмарка і план Беверіджа. 

3. Типологія зарубіжних систем соціального страхування. 

4. Концептуальні аспекти формування та напрями використання фондів соціального 

страхування. 

 

Практичне заняття 3 

Тема 3: Особливості формування доходів державних фондів соціального страхування в 

Україні 



Мета: розкрити особливості формування доходів державних фондів соціального 

страхування в Україні, розкрити значення єдиного соціального внеску у структурі доходів 

державних соціальних фондів. 

Питання для обговорення: 

1. Фінансове забезпечення функціонування державних фондів соціального 

страхування. Економічний зміст та види доходів, що формують бюджети фондів соціального 

страхування. 

2. Характеристика доходів фондів соціального страхування. 

3. Єдиний соціальний внесок у структурі доходів державних соціальних фондів. 

4. Прогнозування обсягів фінансового забезпечення державних фондів соціального 

страхування. 

5. Управління коштами фондів соціального страхування. 

 

Практичне заняття 4 

Тема 4: Пенсійний фонд України 

Мета: розкрити особливості функціонування Пенсійного фонду України, 

охарактеризувати склад доходів та видатків Пенсійного фонду України. 

Питання для обговорення: 

1. Пенсійний фонд України: розвиток, завдання, функції, права. 

2. Головні управління ПФУ в областях: завдання, функції, права та обов’язки. 

3. Управління ПФУ: основні завдання, функції, права та обов’язки.  

4. Основи бюджетного процесу в ПФУ. 

5. Доходи бюджету Пенсійного фонду України.  

6. Видатки бюджету Пенсійного фонду України.  

7. Фінансове адміністрування та менеджмент в діяльності центральних та 

територіальних органів ПФУ. 

8. Проблеми реформування державного пенсійного страхування в Україні. 

 

Практичне заняття 5 

Тема 5: Фонд соціального страхування України 

Мета: висвітлити особливості розвитку та управління Фонду соціального 

страхування України, з’ясувати джерела формування доходів і напрями використання 

коштів Фонду соціального страхування.  

Питання для обговорення: 

1. Основи функціонування Фонду соціального страхування України. 

2. Правління Фонду соціального страхування України. 

3. Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України. 

4. Основні завдання і функції Фонду соціального страхування України та його 

робочих органів. 

5. Права, обов’язки та відповідальність Фонду соціального страхування України. 

6. Джерела формування та напрямки використання коштів Фонду соціального 

страхування України.  

 

Практичне заняття 6 

Тема 6: Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 

випадок безробіття 

           Мета: висвітлити особливості розвитку та управління Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування на випадок безробіття, дати характеристику доходів 

і видатків Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття. 

Питання для обговорення: 

1. Державна політика у сфері зайнятості населення.  



2. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття: завдання, функції, права. 

3. Структура Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. 

4. Особливості управління Фондом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

5. Доходи бюджету Фонду страхування на випадок безробіття. 

6. Видатки бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. 

 

Практичне заняття 7 

Тема 7: Недержавні пенсійні фонди 

Мета: висвітлити значення та особливості розвитку недержавних пенсійних фондів 

в Україні, розглянути види недержавних пенсійних фондів, а також механізм здійснення 

ними пенсійних виплат. 

Питання для обговорення: 

1. Система та суб'єкти недержавного пенсійного забезпечення. 

2.  Організаційно-функціональна структура недержавного пенсійного фонду. 

3.  Адміністратор недержавного пенсійного фонду. 

4.  Управління активами недержавного пенсійного фонду. 

5.  Зберігачі пенсійних внесків. 

6.  Пенсійні схеми та пенсійні виплати в системі недержавного пенсійного 

забезпечення. 

7.  Розвиток недержавного пенсійного забезпечення в Україні. 

 

Практичне заняття 8 

Тема 8: Вдосконалення діяльності фондів соціального страхування в Україні 

Мета: розкрити перспективи розвитку та напрями вдосконалення діяльності фондів 

соціального страхування в Україні. 

Питання для обговорення: 

1. Проблеми функціонування Пенсійного фонду України та реформування вітчизняної 

пенсійної системи. 

2. Вдосконалення діяльності Фонду соціального страхування України: 

- основні напрями розвитку страхування з тимчасової втрати працездатності; 

- проблеми та перспективи розвитку соціального страхування від нещасних випадків 

на виробництві. 

3. Напрями вдосконалення діяльності Фонду загальнообов’язкового державного 

соціального страхування на випадок безробіття. 

 

 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Фонди соціального 

страхування» виконується самостійно кожним студентом. Метою виконання КПІЗ є 

засвоєння теоретичних та організаційних засад функціонування фондів соціального 

страхування в Україні, а також набуття практичних навиків аналізу ефективності їх 

діяльності. При виконанні КПІЗ студент може використовувати обчислювальну та 

комп’ютерну техніку. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів 

залікового кредиту із дисципліни «Фонди соціального страхування». 

КПІЗ охоплює усі основні теми дисципліни «Фонди соціального страхування» та 

складається із описової та аналітичної частин. Аналітична частина передбачає формування 

студентом аналітичних таблиць та рисунків, здійснення розрахунків. При написанні КПІЗ 



студент повинен показати знання матеріалу теми, виявити вміння аналізувати статистичні 

дані щодо діяльності  фондів соціального страхування та стисло й чітко формулювати 

відповідні власні висновки. Не дозволяється дослівно переписувати текст, надруковані 

джерела. За якістю КПІЗ викладач оцінює те, як засвоєні основні питання теми, які недоліки 

має студент у знанні і яка допомога студентові необхідна. Тому зроблені за змістом КПІЗ 

зауваження і рекомендації викладача потрібно врахувати під час подальшого вивчення курсу 

та під час підготування до іспитів. 

Завдання 1. 

Порівняйте систему фондів соціального страхування в Україні із системою фондів 

соціального страхування однієї із зарубіжних країн (на вибір). Вкажіть її переваги та 

недоліки. Визначте можливі шляхи вдосконалення системи фондів соціального страхування 

в Україні із застосуванням описаного зарубіжного досвіду.  

Завдання 2. 

Проведіть аналіз доходів та видатків бюджету Пенсійного фонду України за останніх 

3 роки. На основі проведеного аналізу обґрунтуйте власні висновки. 

Завдання 3. 

Проведіть аналіз доходів та видатків бюджету Фонду соціального страхування 

України за останніх 3 роки. На основі проведеного аналізу обґрунтуйте власні висновки. 

Завдання 4.  

Проведіть аналіз доходів та видатків бюджету Фонду загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття за останніх 3 роки. На 

основі проведеного аналізу обґрунтуйте власні висновки. 

Завдання 5. 

Проведіть аналіз основних показників функціонування недержавних пенсійних 

фондів в Україні за останніх 3 роки. На основі проведеного аналізу обґрунтуйте власні 

висновки. 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «ФОНДИ СОЦІАЛЬНОГО 

СТРАХУВАННЯ» 

№ 

з/п 

Тематика К-сть 

годин 

1. Тема 1. Теоретичні основи формування фондів соціального 

страхування, їх сутність та значення 

4 

2. Тема 2. Особливості функціонування фондів соціального страхування 

у зарубіжних країнах 

4 

3. Тема 3. Особливості формування доходів державних фондів 

соціального страхування в Україні  

4 

4. Тема 4. Пенсійний фонд України 5 

5. Тема 5. Фонд соціального страхування України 5 

6. Тема 6. Фонд загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття 

5 

7. Тема 7. Недержавні пенсійні фонди 5 

8. Тема 8. Вдосконалення діяльності фондів соціального страхування в 
Україні 

4 

Разом: 36 

 

 

8. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Порядок проведення тренінгу: 



1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою 

тренінгового заняття. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі 

студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття.  

3. Практична частина шляхом виконання завдань. 

4. Підведення підсумків. Обговорення результатів виконання завдань у групах, 

обмін думками. 

Тематика тренінгу 

«Вдосконалення діяльності Пенсійного фонду України у контексті реалізації пенсійної 

реформи» 
Студенти формують 3 робочі групи. Для кожної групи видається завдання у рамках 

заявленої теми. Студенти працюють у групах, обговорюючи проблемні питання та 

формулюючи колективні думки та висновки. Дозволяється користуватись додатковими 

матеріалами, у тому числі ресурсами Інтернет. Після завершення роботи у групах, студенти 

по черзі озвучують колективні висновки та власні міркування. Студенти із інших 

проблемних груп можуть задавати питання, дискутувати та доповнювати опонентів. 

Оцінюється кожен студент індивідуально, враховуючи оригінальність, здатність 

працювати у команді, переконувати та відстоювати власну думку, наводити влучні 

аргументи, робити відповідні висновки. 

 

 
9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни «Фонди соціального страхування» використовуються 

наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

 - поточне тестування; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 
Політика оцінювання 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних 

завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і 

електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, 

закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

 

 
10. КРИТЕРІЇ, ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 



Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фонди соціального 

страхування» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 

для екзамену: 

Заліковий  

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 

Разом  

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час занять (теми 

1-4) – 10 балів за 

тему = 40 балів. 

2. Модульна 

контрольна робота 

= 60 балів 

1. Усне 

опитування під 

час занять (теми 

5-8) – 5 балів за 

тему = 20 балів. 

2. Модульна 

контрольна 

робота = 80 балів 

1. Участь у тренінгах = 

30 балів. 

2. Виконання КПІЗ = 

40 балів. 

3. Захист КПІЗ = 30 

балів 

1. Письмова 

робота (2 

питання по 30 

балів) = 60 балів. 

2. Тести (всього 

10 тестів по 4 

бали) = 40 балів 

 

Шкала оцінювання: 

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 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 

 

 

11. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ ДИСЦИПЛІНА 

 

№ з/п Найменування Номер теми 

1. 
Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, ноутбук, 

проєкційний екран. 

1-8 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  

Стандартне програмне забезпечення базових 

інформаційних технологій: MS Office (Word, Excel, 

PowerPoint, Microsoft Visio). 

Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet 

Explorer, Google Chrome,Viber тощо).  

1-8 

3. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для 

організації дистанційного навчання (за необхідності). 

1-8 

4. 
Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для 

проведення занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-8 
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