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Опис дисципліни 
Система соціального страхування є важливим і необхідним елементом соціально-

економічних відносин сучасної України. Вона становить собою механізм реалізації соціальної 
політики держави і дозволяє справедливо і ефективно акумулювати та цілеспрямовано 
розподіляти фінансові ресурси, забезпечувати допомогу працівникам, а також членам їхніх 
сімей у випадку настання відповідних соціальних ризиків. 

Дисципліна “Соціальне страхування” посідає важливе місце серед навчальних 
предметів, які формують фахівця соціальної сфери. Потреба у кваліфікованих фахівцях у 
сфері соціального страхування є очевидною як на макро, так і на макрорівні. Саме тому 
«Соціальне страхування» віднесено до циклу вибіркових дисциплін які вивчаються в 
університеті та орієнтоване на засвоєння слухачами сучасної державної системи соціального 
захисту населення, на підставі нових концепцій та програм Уряду. 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / 
сем.) 

Тема Результати навчання Завдан-
ня 

2/2 Тема 1.  Сутність, 

принципи і роль 

соціального страхування 

показувати глибинне знання та системне 
розуміння теоретичних концепцій, як із 
галузі соціальної роботи, так і з інших 
галузей соціогуманітарних наук. 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 2. Іноземний досвід 

у сфері соціального 

страхування 

оцінювати соціальні наслідки політики у 
сфері прав людини, соціальної інклюзії та 
сталого розвитку суспільства, розробляти 
рекомендації стосовно удосконалення 
нормативно-правового забезпечення 
соціальної роботи 

Тести, 
питання. 

4/4 Тема 3.  Державне 

регулювання соціального 

страхування 

розробляти критерії та показники 
ефективності професійної діяльності, 
застосовувати їх в оцінюванні виконаної 
роботи, пропонувати рекомендації щодо 
забезпечення якості соціальних послуг та 
управлінських рішень 

Тести, 
питання. 

4/4 Тема 4. Фінансове 

забезпечення соціального 

страхування 

застосовувати іноземні джерела при 
виконанні завдань науково-дослідної та 
прикладної діяльності, висловлюватися 

Тести, 
питання. 



іноземною мовою, як усно, так і письмово 

4/4 Тема 5. Страхування 

тимчасової витрати 

працездатності 

організовувати спільну діяльність фахівців 
різних галузей і непрофесіоналів,  
здійснювати їх підготовку до виконання 
завдань соціальної роботи, ініціювати 
командоутворення та координувати 
командну роботу 

Тести, 
питання,  

4/4 Тема 6. Страхування від 

нещасного випадку на 

виробництві та 

професійного 

захворювання 

 

самостійно будувати та підтримувати 
цілеспрямовані, професійні взаємини з 
широким колом людей, представниками 
різних спільнот і організацій, 
аргументувати, переконувати, вести 
конструктивні переговори, результативні 
бесіди, дискусії, толерантно ставитися до 
альтернативних думок 

Тести, 
питання. 

4/4 Тема 7. Медичне 

страхування 
виконувати рефлексивні практики в 
контексті цінностей соціальної роботи, 
відповідальності, у тому числі для 
запобігання професійного вигорання 

Тести, 
питання. 
 
 

4/4 Тема 8. Страхування на 

випадок безробіття 
оцінювати соціальні наслідки політики у 
сфері прав людини, соціальної інклюзії та 
сталого розвитку суспільства, розробляти 
рекомендації стосовно удосконалення 
нормативно-правового забезпечення 
соціальної роботи 

Тести, 
питання. 

2/2 Тема 9. Пенсійне 

страхування 
критично оцінювати результати наукових 
досліджень і різні джерела знань про 
практики соціальної роботи, формулювати 
висновки та рекомендації щодо їх 
впровадження 

Тести, 
кейси, 
питання. 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 
лікарняний).   

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 
використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати 
лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу.  

 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно, обговорення кейсів, тести 10 

Модуль 1 (теми 1-6) – питання, тести    20 

Модуль 2 (теми 7-12) – питання, кейси, тести 20 

Ессе (теми 1-12) – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (теми 1-12) – тести, кейси, питання 40 

 
 
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 

 
 


