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Опис дисципліни 
Дисципліна «Соціальне страхування» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо організації соціального 

страхування, розробки умов здійснення різних видів соціального страхування на основі 

ефективного застосування базових концепцій соціального страхування. 

Головним завданням курсу є оволодіння методологією дослідження соціального 

страхування та механізму його державного регулювання, набуття вмінь критично аналізувати 

ефективність соціального страхування за видами: пенсійного, на випадок тимчасової 

непрацездатності, від безробіття, від нещасних випадків на виробництві та професійного 

захворювання, медичного; виокремлювати невирішені проблеми у сфері соціального 

страхування з подальшим обґрунтуванням напрямів їх розв’язання. 
 

 

Структура курсу 
Години 

(лек. / 

практ.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

 

2 / 2 

1. Сутність, принципи та 

роль соціального 

страхування 

Вміти пояснювати базові основи здійснення 

соціального страхування, вирізняти його роль та 

значення в системі соціального захисту населення 

Тести, 

питання 

 

2 / 2 

2. Державне регулювання 

соціального страхування  

Розуміти організаційно-економічні аспекти 

державного регулювання соціального страхування в 

Україні. Знати правові основи побудови системи 

соціального страхування на вітчизняних теренах 

Тести, 

питання 

 

4 / 4 

3. Державне пенсійне 

страхування  

 

Розуміти порядок здійснення   

загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, знати види пенсій та інших виплат, 

передбачених солідарною та накопичувальною 

системою державного пенсійного страхування. 

Питання, 

задачі, тести 



Вміти на практиці  розраховувати різні види пенсій 

 

 

 

4 / 4 

4. Єдиний соціальний 

внесок на 

загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування та інші збори 

до Пенсійного фонду 

України  

Розуміти суть та значення єдиного соціального 

внеску, знати порядок його нарахування та 

особливості сплати. Вміти на практиці 

розраховувати розмір єдиного соціального внеску 

для різних груп платників. Знати види та порядок 

справляння зборів на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з окремих видів господарських 

операцій 

Питання, 

задачі, 

тести  

 

 

 

4 / 4 

5. Страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності  

Розуміти особливості здійснення 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Знати види матеріального забезпечення та 

соціальних послуг за страхуванням з тимчасової 

втрати працездатності. Вміти розраховувати обсяг 

допомоги по тимчасовій непрацездатності, по 

вагітності і пологах та допомоги на поховання 

Питання, 

задачі 

 

 

4 / 4 

6. Страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних захворювань  

 

Розуміти особливості здійснення 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань. Знати види 

матеріального забезпечення та соціальних послуг, 

які надаються у разі настання нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань. Вміти 

визначати обсяг матеріального забезпечення у разі 

настання нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань 

Питання, 

задачі, 

тести  

 

 

 

4 / 4 

7. Страхування на випадок 

безробіття  

Розуміти основи й особливості 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття. Знати види 

матеріального забезпечення та соціальних послуг за 

страхуванням на випадок безробіття. Вміти 

розраховувати розмір та тривалість виплати 

допомоги з безробіття застрахованим особам 

Питання, 

задачі, 

тести 

 

 

2 / 2 

8. Медичне страхування  Розуміти як здійснюється медичне страхування, 

володіти інформацією щодо стану обов’язкового 

медичного страхування в Україні. Оцінювати 

тенденції добровільного медичного страхування в 

Україні 

Тести, 

питання 

 

 

2 / 2 

9. Недержавне соціальне 

страхування  

Розуміти механізм здійснення недержавного 

соціального страхування, а саме недержавного 

пенсійного страхування, та розраховувати пенсійні 

виплати із різних видів недержавних пенсійних 

фондів. Розуміти механізм здійснення недержавного 

страхування від нещасного випадку на виробництві 

Тести, 

питання 

 

 

Літературні джерела 
1. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 липня 2014 р. № 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-

%D0%BF#Text. 

2. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 



5.10.2000 р. №2017-III (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-

14. 

3. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19. 

4. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (зі змінами та доповненнями). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text. 

5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : 

Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

6. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5.11.1991 р. №1788-XII (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12. 

7. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 р. №1057-IV (зі змінами 

та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15. 

8. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон 

України від 02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14. 

9. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 р. 

№1105-XIV(зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14. 

10. Болотіна Є. В., Шубна О. В., Бившева Л. О., Колесникова Г. М. Проблеми розвитку пенсійного 

забезпечення в Україні в контексті соціального захисту. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1 (63). 

С. 162–170.  

11. Вальчук О. І. Етапи формування публічної політики в системі державного соціального 

страхування України. Публічне управління і адміністрування в Україні. 2021. Вип. 21. С. 7–10. 

12. Гітіс Т. П., Чемерис Є. Т., Антонова В. І., Носаньова А. С. Дослідження сучасного рівня 

соціального захисту населення в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (59). С. 116–122. 

URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5383/1/19.pdf. 

13. Державні соціальні стандарти та гарантії у 2021-2022 рр. / Міністерство соціальної політики 

України. https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html. 

14. Жайворонок І. Р., Кулініч Т. В. Особливості побудови і функціонування пенсійних систем в 

розвинених країнах світу. Інвестиції: практика та досвід. 2019. № 24. С. 106–113. 

15. Зеленко Н. М., Зеленко В. А. Аналіз ринку недержавного пенсійного страхування в Україні: 

соціально-економічний вимір. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та 

проблеми розвитку. 2019. Т. 1. № 2. С. 126–134. 

16. Зеленська М. В., Завада О. Г. Роль загальнообов’язкового державного соціального страхування 

в державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 123–129. 

17. Ієрусалимов В., Фесенко А., Марчак Д. Дослідження: аналіз ефективності підтримки 

застрахованих осіб Фондом соціального страхування України. URL: https://kse.ua/wp-

content/uploads/2022/08/Doslidzhennya_funktsii---FSSU.pdf. 

18. Квасницька Р. С., Доценко І. О. Соціальне страхування : навч. посіб. Кам’янець-Подільський: 

Друкарня “Рута”, 2019. 356 с. 

19. Кнейслер О. В., Шупа Л. З. Медичне страхування в Україні: реалії функціонування та 

перспективи розвитку : монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 2018. 192 с. 

20. Лаврик О. Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. 

Економічний аналіз. 2021. № 2. Т. 3. С. 107–113.  

21. Малишко Є. О. Аналіз сучасного стану та розвитку системи пенсійного забезпечення в Україні. 

Інфраструктура ринку. 2020. № 45. С. 233–241. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2020/45_2020_ukr/39.pdf. 

22. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 

№ 16/98-ВР (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-

%D0%B2%D1%80#Text. 

23. Татарин Н. Б., Чепіль Ю. Б., Дунець І. А. Система недержавного пенсійного забезпечення як 

спосіб інвестування: проблемні аспекти та шляхи вдосконалення. Молодий вчений. 2022. № 4 (104). 

С. 110–114. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/1105-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14


24. Чічкань М. В. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування як основа сучасної системи 

соціального захисту в Україні. Право і суспільство. 2021. № 1. С. 106–110. 

25. Чічкань М. В. До питання про загальнообов’язкове державне соціальне страхування як гарантію 

права на соціальний захист в Україні. Юридичні гарантії забезпечення прав громадян на працю і 

соціальний захист : тези доп. та наук. повідомлень учасників X Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків 

9 жовтня 2020 р. / уклад.: О. М. Ярошенко, Н. Г. Орлова, О. В. Соловйов ; за ред. О. М. Ярошенка. 

Харків: Право, 2020. С. 522–524. 

26. Якимова Н. С. Світова практика функціонування систем страхування по безробіттю в умовах 

трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-2 (56). 

С. 125–131. 

27. Hala L. Results of analysis and forecasting of the main financial indicators of the health insurance 

market development in Ukraine. EUREKA: Health Sciences. 2019. № 6. P. 72–82. URL: https://journal.eu-

jr.eu/health/article/view/1061/1061. 

28. Lisovska O. Health insurance in the Ukrainian insurance market. Theoretical and empirical scientific 

research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the International 

Scientific and Practical Conference, July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & 

European Scientific Platform. Vol. 1. Р. 26–28. 

29. Petrushka O. V. Endogenous and exogenous risks of non-state pension funds activity. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/32332/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%20%D

0%B2%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%2023.11.18%20%28pdf.io%29.pdf. 

30. Zhayvoronok I., Chernyahivska V., Bilyk O., Charkina A., Farynovych I. Strategy for improving the 

quality of life in countries with economies in transition. International Association of Engineering and 

Management Education (IAEME). 2020. Р. 523–531. 

 
 

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. 

 

Оцінювання 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

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 

5-9) – 5 балів за 

тему = 25 балів. 

2. Модульна 

контрольна 

робота = 75 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. Задача = 20 балів. 

3. Тести (всього 5 

тестів по 4 бали) = 

20 балів. 

 



Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


