




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» 
 

1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  

Дисципліна – «Cоціальне 

страхування» 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4 Галузь знань – 23 

Соціальна робота 

Статус дисципліни: 

обов’язкова  

 

Мова навчання – українська 

Кількість залікових модулів – 

4 

Спеціальність – 232 

Соціальне забезпечення 

Рік підготовки – 3  

 

Семестр – 6 

Кількість змістових модулів – 

2 

Освітньо-професійна 

програма – «Соціальне 

забезпечення» 

Лекції – 28 год. 

 

Практичні заняття – 28 год. 

Загальна кількість годин – 

120  

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Індивідуальна робота – 3 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

 

Самостійна робота – 53 год.  

Тижневих годин – 8, з них 

аудиторних – 4 год. 

Вид підсумкового контролю – 

екзамен 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

2.1. Мета вивчення 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.  

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Соціальне страхування» є: 

– з’ясування об’єктивної необхідності, сутності, функцій, принципів соціального 

страхування та його ролі в економічному розвитку держави; 

– засвоєння знань з державного регулювання соціального страхування; 

– розкриття особливостей пенсійного страхування, страхування від нещасних випадків 

на виробництві та професійного захворювання, страхування на випадок безробіття, 

страхування з тимчасової втрати працездатності та медичного страхування; 

– вивчення питань розвитку недержавного соціального страхування в Україні. 



2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує 

вивчення дисципліни: 

- здатність використовувати адміністративно-правові механізми призначення та 

контролю в системі соціального захисту населення; 

- здатність виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної допомоги 

для виконання завдань професійної діяльності. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни «Соціальне 

страхування»: «Фінансування соціального захисту населення» та «Правовий супровід 

клієнтів соціальних служб». 

 

2.5. Результати навчання: 

- використовувати базові знання про принципи державної соціальної політики та 

шляхи соціального забезпечення населення; 

- визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх виникнення, тенденції 

розвитку, наслідки, соціальний стан певних категорій населення;  

- приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту та підвищення 

соціальної безпеки. 

 

 

3. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади соціального страхування. 

Державне пенсійне страхування. 

 

Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування 

Необхідність та економічна сутність соціального страхування, його місце у системі 

економічних категорій. Причини, що обумовлюють необхідність системи соціального 

страхування. Вплив системи соціального страхування на збереження працездатності 

економічно активної частини населення. Складові системи соціального страхування. Функції 

соціального страхування. Принципи соціального страхування. Фінансовий механізм 

регулювання соціального страхування, його склад.  

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Суб’єкти та об’єкт 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. Страховий стаж і його роль у 

соціальному страхуванні. Страховий ризик та страховий випадок у соціальному страхуванні.  

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим соціальним 

страхуванням.   

 

Тема 2. Державне регулювання соціального страхування 

Необхідність та значення державного регулювання соціального страхування. Правова 

база соціального страхування в Україні. Основи законодавства України про 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Завдання та напрями державного 

регулювання загальнообов’язкового державного соціального страхування. Органи, які 

здійснюють державне регулювання у сфері соціального страхування. Державний нагляд за 

діяльністю фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
 

Тема 3. Державне пенсійне страхування 

Сутність та поняття загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. 

Пенсійна політика як складова соціальної політики держави. Пенсійне забезпечення. 

Функції, притаманні пенсійному страхуванню. 



Державне пенсійне страхування. Пенсія. Пенсійна виплата. Становлення та структура 

системи пенсійного страхування в Україні. Види пенсій у солідарній системі державного 

пенсійного страхування. Особливості призначення пенсії за віком на сучасному етапі. Пенсії 

по інвалідності: умови призначення і розміри. Особливості пенсійного забезпечення у 

зв’язку з втратою годувальника. Соціальні допомоги пенсіонерам та підстави їх призначення. 

Соціальна пенсія. Види пенсій у накопичувальній системі державного пенсійного 

страхування. Довічна пенсія з установленим періодом. Довічна обумовлена пенсія. Довічна 

пенсія подружжя. 
Органи управління коштами державного пенсійного страхування.  

 

Тема 4. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та інші збори до Пенсійного фонду України 

Суть єдиного внеску на загальнообов’язкове державного соціальне страхування. 

Адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Нарахування і сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Збори на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів 

господарських операцій. 

 

Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів соціального страхування в Україні. 

 

Тема 5. Страхування з тимчасової втрати працездатності 

Теоретичні основи загальнообов’язкового державного соціального страхування у 

зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Види матеріального забезпечення та надання 

соціальних послуг за страхуванням з тимчасової втрати працездатності. Допомога по 

тимчасовій непрацездатності: умови надання, тривалість виплати, порядок розрахунку. 

Допомога по вагітності та пологах.  

 

Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань 
Теоретичні основи загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату 

працездатності. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі настання 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Умови призначення 

страхових виплат. Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю у разі настання 

нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань. Одноразова допомога у 

випадку стійкої втрати професійної працездатності потерпілого. Щомісячна страхова 

виплата потерпілому. Виплата одноразової допомоги у разі смерті потерпілого. Щомісячні 

страхові виплати особам у разі втрати годувальника. Відшкодування витрат на поховання 

потерпілого. 

 

Тема 7. Страхування на випадок безробіття 

Теоретичні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття. Економічна сутність безробіття. Соціальна сутність безробіття. Суб’єкти 

загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Право на 

матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Види матеріального 

забезпечення на випадок безробіття. Умови призначення та виплати допомоги по безробіттю, 

в т. ч. одноразової її виплати для здійснення підприємницької діяльності. Характеристика 

інших виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття.  

 

Тема 8. Медичне страхування 

Сутність, значення і форми медичного страхування. Моделі організації охорони 

здоров’я. Об’єкт і суб’єкти медичного страхування. Принципи та особливості обов’язкового і 



добровільного медичного страхування. Основні завдання медичного страхування. 

Загальнообов’язкове державне медичне страхування. Перспективи розвитку обов’язкового 

медичного страхування в Україні та його організаційні схеми. Характеристика ринку 

добровільного медичного страхування в Україні. Страховий поліс. Порядок визначення 

розміру страхових премій і їх сплати. Організація роботи страхової компанії, пов’язана з 

настанням відповідальності за фактом страхового випадку. Шляхи підвищення ефективності 

медичного страхування в Україні. 

 

Тема 9. Недержавне соціальне страхування. 

Недержавне пенсійне страхування: економічна сутність та роль у системі соціального 

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

недержавного пенсійного страхування. 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. 

Недержавне страхування від нещасних випадків на виробництві. 

 

 
4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ДИСЦИПЛІНИ 

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

 

Тема 

Кількість годин 
Лекції Практ. 

заняття 

Індивід. 

робота 

Треніг, 

КПІЗ 

Самост. 

робота 

Контр. 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні засади соціального страхування. 

Державне пенсійне страхування 

Тема 1. Сутність, принципи та роль 

соціального страхування  

2 2 -  

 

 

4 

 

6 Тести, 

питання 

Тема 2. Державне регулювання 

соціального страхування  

2 2 - 5 Тести, 

питання 

Тема 3. Державне пенсійне 

страхування 

4 4 1 6 Питання, 

задачі,  

тести 

Тема 4. Єдиний соціальний внесок на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та інші збори 

до Пенсійного фонду України 

4 4 - 6 Питання, 

задачі,  

тести 

Змістовий модуль 2. Характеристика окремих видів соціального страхування в 

Україні 

Тема 5. Страхування з тимчасової 

втрати працездатності 

4 4 -  

 

 

 

4 

6 Питання, 

задачі 

Тема 6. Страхування від нещасних 

випадків на виробництві та 

професійних захворювань  

4 4 - 6 Питання, 

задачі, 

тести  

Тема 7. Страхування на випадок 

безробіття  

4 4 1 6 Питання, 

задачі, 

тести  

Тема 8. Медичне страхування  2 2 - 6 Тести, 

питання 

Тема 9. Недержавне соціальне 

страхування  

2 2 1 6 Тести, 

питання  

Разом 28 28 3 8 53  



5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНЕ 

СТРАХУВАННЯ» 

 

Практичне заняття № 1 

Тема 1: Сутність, принципи та роль соціального страхування  

Мета: висвітлити теоретичні засади соціального страхування, з’ясувати його роль та 

значення в системі соціального захисту населення. 

Питання для обговорення: 

1. Необхідність та економічний зміст соціального страхування. 

2. Значення соціального страхування в системі соціального захисту населення. 

3. Функції та принципи соціального страхування. 

4. Фінансовий механізм соціального страхування: суть, структура, характеристика 

складових. 

5. Види загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

6. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим 

соціальним страхуванням. 

 

Практичне заняття № 2 

Тема 2: Державне регулювання соціального страхування  
Мета: розкрити організаційно-економічні, методологічні та правові аспекти 

державного регулювання системи соціального страхування.  

Питання для обговорення: 

1. Необхідність, сутність та значення державного регулювання соціального 

страхування.  

2. Система органів державного регулювання соціального страхування. 

3. Правові засади державного регулювання соціального страхування. 

4. Завдання та напрями державного регулювання соціального страхування. 

5. Нагляд у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 

Практичне заняття № 3-4 

Тема 3: Державне пенсійне страхування  

Мета: висвітлити теоретичні основи загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування, охарактеризувати види пенсій у солідарній та накопичувальній підсистемах 

пенсійного страхування в Україні.  

Питання для обговорення: 

1. Теоретичні основи пенсійного страхування. 

2. Становлення та структура системи пенсійного страхування в Україні. 

3. Види пенсій у солідарній системі державного пенсійного страхування. 

4. Види пенсій у накопичувальній системі державного пенсійного страхування. 

5. Особливості управління коштами солідарної системи пенсійного страхування в 

Україні. 

 

Практичне заняття № 5-6 

Тема 4: Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування та інші збори до Пенсійного фонду України  

Мета: розкрити суть та значення єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та інших зборів до Пенсійного фонду України. 

Питання для обговорення: 

1. Суть єдиного соціального внеску.  

2. Платники єдиного соціального внеску: реєстрація та облік. 

3. База для нарахування єдиного соціального внеску. 

4. Ставки єдиного соціального внеску. 



5. Звітність платників єдиного соціального внеску. 

6. Відповідальність за порушення законодавства в сфері адміністрування єдиного 

соціального внеску. 

7. Види та порядок справляння зборів на обов’язкове державне пенсійне 

страхування з окремих видів господарських операцій. 

 

Практичне заняття № 7-8 

Тема 5: Страхування з тимчасової втрати працездатності  

Мета: розкрити теоретичні основи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності, з’ясувати види матеріального забезпечення 

та соціальних послуг за страхуванням з тимчасової втрати працездатності.  

Питання для обговорення: 

1. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності. 

2. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням з 

тимчасової втрати працездатності: 

2.1. Допомога по тимчасовій непрацездатності. 

2.2. Допомога по вагітності і пологах. 

2.3. Допомога на поховання. 

 

Практичне заняття № 9-10 

Тема 6: Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань  

Мета: розглянути завдання та принципи страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, з’ясувати види матеріального забезпечення та 

соціальних послуг, що надаються у разі настання нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань.  

Питання для обговорення: 

1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи та 

особливості. 

2. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання нещасних випадків 

на виробництві та професійних захворювань. 

3. Умови призначення страхових виплат. 

4. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкодування шкоди в наслідок 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. 

5. Контроль у сфері соціального страхуванням від нещасних випадків на виробництві 

та професійного захворювання. 

 

Практичне заняття № 11-12 

Тема 7: Страхування на випадок безробіття  

Мета: висвітлити теоретичні основи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування на випадок безробіття, дати характеристику видів матеріального забезпечення 

та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на 

випадок безробіття. 

Питання для обговорення: 

1. Теоретичні основи загальнообов’язкового державного соціального страхування на 

випадок безробіття.  

2. Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття. 

3. Умови, розмір та тривалість виплати допомоги з безробіття застрахованим особам. 

4. Порядок та умови виплати одноразової допомоги для організації безробітним 

підприємницької діяльності. 



5. Професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації безробітних. 

6. Забезпечення незастрахованих осіб. 

7. Заходи сприяння зайнятості внутрішньо переміщених осіб. 

 

Практичне заняття № 13 

Тема 8: Медичне страхування  

Мета: розкрити теоретичні основи системи медичного страхування, дати оцінку 

стану медичного страхування в Україні. 

Питання для обговорення: 

1. Система медичного страхування. 

2. Обов’язкове медичне страхування. 

3. Характеристика ринку добровільного медичного страхування в Україні. 

4. Перспективи розвитку обов’язкового медичного страхування в Україні та його 

організаційні схеми. 

 

Практичне заняття № 14 

Тема 9: Недержавне соціальне страхування  

Мета: висвітлити поняття недержавного соціального страхування, розглянути види 

недержавних пенсійних фондів, а також механізм здійснення пенсійних виплат. 

Питання для обговорення: 

1. Необхідність та значення недержавного пенсійного страхування. 

2. Поняття та види недержавних пенсійних фондів. 

3. Види та механізм здійснення пенсійних виплат недержавними пенсійними 

фондами. 

4. Державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення. 

5. Недержавне страхування від нещасного випадку на виробництві. 

 

 

6. КОМПЛЕКСНЕ ПРАКТИЧНЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Соціальне страхування» 

виконується самостійно кожним студентом на основі сформованих вихідних даних, 

оформлених у вигляді завдань та ситуаційних завдань. КПІЗ охоплює усі основні теми 

дисципліни «Соціальне страхування». Метою виконання КПІЗ є оволодіння навичками 

розрахунків сум страхових внесків, пенсійних виплат, соціальних допомог та штрафних 

санкцій. При виконанні КПІЗ студент може використовувати обчислювальну та комп’ютерну 

техніку. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту із 

дисципліни «Соціальне страхування». 

Питання для підготовки комплексного практичного індивідуального завдання 

1. Гіпотетично змоделюйте сім’ю та її доходи, які мають включати соціальні 

виплати, а також різні категорії витрат. 

2. Визначте, який стаж, вік та інші елементи були у дорослих членів родини. 

3. З огляду на умови в першому завданні КПІЗ визначити базу нарахування ЄСВ. 

4. Охарактеризувати різні способи відшкодування ЄСВ (50-100%), зробити це з 

огляду досвіду роботи ФОП. 

5. Визначте свою (батьків, когось з родини, або будь-кого гіпотетично) майбутню 

пенсію, опишіть розрахунки і які чинники впливали на її розмір. 

6. Розрахуйте соціальні виплати у разі настання тимчасової втрати працездатності 

когось з членів гіпотетичної родини. 

7. Розрахуйте соціальні виплати у разі нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності когось з членів 

гіпотетичної родини. 



Задачі 

1. Задача 

Працівник хворів з 15.04.2022 р. по 25.04.2022 р. У розрахунковому періоді нарахована 

зарплата становила 82500 грн. Страховий стаж – 9 років. Розрахувати суму лікарняних, яку 

належить відшкодувати працівнику. 

 

2. Задача 

Працівник звільнився з роботи 25 січня 2022 року. Страховий стаж 7 років. Його заробіток за 

останні 6 місяців склав 65200 грн. Середня заробітна плата в регіоні, де проживає і працював 

чоловік за відповідний рік – 8420 грн. Визначити суму допомоги по безробіттю у перші 90 

календарних днів з моменту призначення допомоги. 

 

3. Задача 

У зв’язку зі скороченням штату на підприємстві 17 листопада  2021 року з роботи було 

звільнено Нестерука В.С. та Приймака П.Л., що мають страховий стаж 8 р . і 6 р. відповідно. 

Ї х заробітна плата протягом останніх 6 місяців становила: Нестерука В.С. – 64000 грн., 

Приймака П.Л. – 55300 грн. Середня заробітна плата в регіоні за відповідний рік – 9420 грн. 

Визначте розмір допомоги по безробіттю, яку отримають дані працівники за 180 днів. 

 

4. Задача 

Працівниця Сидор І.С. працює на підприємстві з 2015 року і має загальний трудовий стаж 7 

років. 10 червня 2022 року вона захворіла і перебувала на лікарняному листку по 17 червня 

2022 року. З 20 червня 2022 року вона йде у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Нарахована сума зарплати за розрахунковий період становила 181000 грн. Визначити суму 

лікарняних, які отримає Сидор І.С. 

 

5. Задача 

Потерпілому 12.05.2022 р. встановлено МСЕК стійку втрату професійної працездатності – 

40%. Середня заробітна (дохід) перед настанням страхового випадку складала – 9900 грн. 

Визначити, якою буде сума одноразової допомоги. Чи встановлено обмеження щодо розміру 

одноразової допомоги внаслідок нещасного випадку? 

 

6. Задача 

Потерпілому встановлено стійку втрату працездатності 70% та І групу інвалідності. 

Середньомісячний заробіток перед настанням страхового випадку складав 6350 грн., а пенсія 

у зв’язку з інвалідністю 2027 грн. Розрахувати розмір щомісячної страхової виплати. 

 

7. Задача 

Після закінчення місяця підприємством отримані дані про нараховану заробітну плату 

працівникам підприємства та особам, які виконують роботи на умовах цивільно-правових 

договорів, а також дані про суми премій з надання одноразової допомоги та інших виплат. 

Згідно із зазначеними даними нараховано: 

- основної заробітної плати – у сумі 30000 грн., в т.ч. заробітна плата працюючих на 

підприємстві інвалідів становить – 6000 грн. 

- заробітної плати за договорами цивільно-правового характеру – 15000 грн.; 

- премії за виробничі показники – 3000 грн. 

Розрахувати суму єдиного соціального внеску, яку повинно сплатити підприємство за 

звітний період. 

 

8. Задача 

Протягом звітного періоду (ІІ квартал 2022 р.) приватний підприємець Іванов І.І. отримав 

сукупний дохід в сумі 350000 грн. Він перебуває на спрощеній системі оподаткування та є 



платником єдиного податку (2 група). Обчислити яку суму авансового платежу по ЄСВ 

повинен сплатити підприємець за звітний період. 

 

9. Задача 

Громадянка звернулася за призначенням пенсії за віком 9 лютого 2022 року. Наявна 

інформація про заробіток із системи персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ) за 211 

місяців (липень 2004 р. –  с і ч ен ь 2022 р.). Стаж громадянки 30 років 5 місяців 10 днів. 

Сума коефіцієнтів заробітної плати складає 196,33821. Середня заробітна плата на одну 

застраховану особу в цілому по Україні за 2019-2021 рр. – 10846,37 грн. Обчислити розмір 

пенсії за віком. 

 

10. Задача 

Сірко Л.М. є одночасно найманим працівником та фізичною особою-підприємцем. 

Роботодавець сплатив за Сірка Л.М. у січні 2022 року єдиний соціальний внесок у розмірі 

1980 грн. Як ФОП (2 група платника єдиного податку) Сірко Л.М. має 4 найманих 

працівників, заробітна плата кожного за місяць становить 6500 грн. Визначити мінімальну 

суму нарахованого єдиного соціального внеску, яку має сплатити Сірко Л.М. як ФОП за 

січень 2022 року. 

 

 

7. САМОСТІЙНА РОБОТА  

 

Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності 

студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, 

поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів 

тощо. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:  

 організації самостійної навчальної діяльності; 

 самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 

 праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною 

літературою; 

 конспектування літературних джерел; 

 роботи з довідковою літературою; 

 опрацьовування статистичної інформації; 

 написання рефератів з проблем курсу. 

 

№ 

з/п 

Тематика К-сть 

годин 

1. Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування  6 

2. Тема 2. Державне регулювання соціального страхування  5 

3. Тема 3. Державне пенсійне страхування 6 

4. Тема 4. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та інші збори до Пенсійного фонду України 

6 

5. Тема 5. Страхування з тимчасової втрати працездатності 6 

6. Тема 6. Страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань  

6 

7. Тема 7. Страхування на випадок безробіття  6 

8. Тема 8. Медичне страхування  6 

9. Тема 9. Недержавне соціальне страхування  6 

Всього: 53 

 



8. ТРЕНІНГ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема тренінгу – “Обов’язкове медичне страхування в Україні: передумови та 

перспективи впровадження”. 

Мета проведення тренінгу – закріпити подані на лекціях теоретичні аспекти здійснення 

медичного страхування та з’ясувати основні переваги, недоліки та перешкоди на шляху 

впровадження обов’язкового медичного страхування в Україні. 

Форма проведення – організація дебатів між студентами. 

Порядок проведення тренінгу: 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового 

завдання, мети та порядку проведення дебатів між студентами із аргументами за і проти 

впровадження, поділ студентів за функціональними ролями. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів 

та проведенні дебатів між двома проблемними групами із вказаною проблематикою.  

3. Обговорення результатів, обмін думками. Визначення основних аргументів за і 

проти, а також прийняття колективного рішення та рекомендацій. 

4. Підведення підсумків.  

 

 
9. ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯТА МЕТОДИ ДЕМОНСТРУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

 

У процесі вивчення дисципліни «Соціальне страхування» використовуються наступні 

засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

 - поточне тестування; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - розв’язування задач; 

- 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 «Соціальне 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 

5-9) – 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: 

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. 

1-9 

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).  

1-9 

3. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності). 

1-9 

4. 
Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для 

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

1-9 
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