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ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля 

Коротка назва університету / підрозділу 

дата (місяць / рік)    

НУ «Запорізька політехніка» 

10/2019 

Назва модулю / дисципліни Соціальне страхування 

Код: ППВС 12 

 

Викладачі Підрозділ університету 

Олійник Т.О., к.е.н, доцент Кафедра фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

Рівень навчання 

 (BA/MA) 

Рівень 

модулю/дисципліни  

(номер семестру) 

Тип модулю/дисципліни 

(обов’язковий / 

вибірковий) 

Перший (бакалаврський) 7-й вибіркова 

 

Форма навчання 

(лекції / лабораторні / 

практичні) 

Тривалість 

(тижнів/місяців) 
Мова викладання 

Лекції, практичні  14 Державна 

 

Зв'язок з іншими дисциплінами 

Попередні: «Статистика», «Страхові 

послуги», «Бухгалтерський облік», «Гроші 

та кредит» «Фінанси», «Фінанси 

підприємств» 

Супутні (якщо потрібно): «Банківська 

система», «Бюджетна система», 

Фінансовий менеджмент»,  «Страховий 

менеджмент» 

 

ECTS  

(Кредити модуля)  

Загальна кількість 

годин 
Аудиторні години Самостійна робота 

3 90 28 62 

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення 

дисципліни (модуля) 

Здобуття глибоких теоретичних знань та практичних навичок щодо організації 

соціального страхування, управління діяльністю фондами соціального страхування, 

розробки умов здійснення різних видів соціального страхування з урахуванням 

специфіки їх здійснення на сучасному етапі розвитку економіки України. Дисципліна 

«Соціальне страхування» 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. 

Оволодіння дисципліною «Соціальне страхування» дозволить опанувати 

теоретичні основи, сутність та принципи організації соціального страхування; засвоїти 

методологію розробки та впровадження  умов здійснення основних видів соціального 

страхування – пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіття, 

від нещасних випадків на виробництві, медичного; набути уміння з управління 

діяльністю фондів соціального страхування та давати рекомендації по удосконаленню 

руху і ефективності використання фінансових ресурсів. Програма та тематичний план 

дисципліни орієнтовані на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами форм, методів та 

важелів управління соціальним страхуванням як важливим напрямом соціального 

захисту населенняі.  
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Результати навчання в термінах 

компетенцій  

Методи навчання 

(теорія,  практичні) 

Контроль якості 

(письмовий екзамен, 

усний екзамен, 

залік) 

-  здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях; 

Практичні навички при 

виконанні практичних 

занять  
Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної   роботи 

Окреме оцінювання 

не проводиться 

- здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями 

 

- здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Самостійна робота   

студента під 

керівництвом викладача 

при виконанні  

індивідуальних завдань  

- знання законодавства у 

сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання 

фінансового ринку   

Теоретичні знання 

отриманні під час лекції, 

практичних занять, 

виконанні  самостійної 

роботи та консультацій 

Оцінюються під час 

практичних занять, 

самостійної та 

індивідуальної робіт, 

шляхом проведення 

модульного контролю 

знань та складанні 

заліку 

- здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне 

забезпечення для отримання та 

обробки даних у сфері фінансів, 

банківської справи та 

страхування; 

Практичні навички при 

виконанні практичних 

робіт та самостійної 

роботи 

Окреме оцінювання 

не проводиться, 

оцінюється за 

результатами 

практичних та 

самостійної робіт 

- здатність виконувати 

контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування.  

Теоретичні  та практичні 

знання отриманні під час 

лекцій, практичних робіт 

та консультацій, 

виконанні самостійної 

роботи 

Оцінюються під час 

складання заліку  

- здатність визначати, 

обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні 

рішення. 

Теоретичні  та практичні 

знання отриманні під час 

лекцій, практичних робіт 

та консультацій,  

Оцінюються під час 

складання заліку  
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Теми курсу 

Аудиторні заняття  
Час та завдання на 

самостійну роботу 

Л
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Завдання 

Змістовий модуль 1. Механізм функціонування системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України 

Тема 1. Сутність, принципи й роль 

соціального страхування     1  - 1   8 6 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 2. Державне регулювання 

соціального страхування     1  - 1  
 

8 6 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 3. Фінансове забезпечення 

соціального страхування    
2  - 2   12 8 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 4. Зарубіжний досвід у сфері 

соціального страхування 
2  - 2  

 
14 10 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 1 6  - 6  
 

42 30  

Змістовий модуль 2. Механізм функціонування окремих видів соціального страхування 

Тема 5. Страхування у зв’язку  з 

тимчасовою втратою 

працездатності 

1 - - 1  
 8 

6 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 6. Страхування на випадок 

безробіття 
2 - - 2  

 11 
7 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 7. Страхування від нещасних 

випадків на виробництві та 

професійного захворювання 

2 - - 2  
 11 

7 
Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 8. Пенсійне страхування 
2 - - 2   10 6 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Тема 9. Медичне страхування 
1 - - 1   8 6 

Засвоєння 

матеріалу 

лекцій 

Разом за змістовим модулем 2 
8 - - 8   48 32  

Усього годин 
14 - - 14   90 62  
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Стратегія оцінювання 
Вага, 

% 
Термін Критерії оцінювання 

завдання, тести, 

розв’язок задач за 

поточним оцінюваням 

25 

впродовж 

семестру 

теоретичне опитування та письмове 

оцінювання за кожною темою 

оцінка за самостійну 

роботу 
10 виконання самостійної роботи 

тестування під час 

рубіжного контролю 
50 

тестове оцінювання знань матеріалу 

лекцій 

розв’язок задач під час 

рубіжного контролю 
15 

письмове оцінювання за темами 

практичних робіт 

складання заліку 

60-100 

після 

модулю 

зараховано 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

1-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

Автор Р
ік

 

в
и

д
а
н

н

я
 

Назва 

інформація 

про 

видання 

Видавництво / 

онлайн доступ 

Обов’язкова література 

Безугла В.О.,  

Загірняк Д.М., 

Шаповал Л.П.  

2019 
Соціальне 

страхування 

навчальний 

посібник 

Київ: «Центр 

учбової літератури, 

368с, 

Внукова Н. М., 

Кузьминчук Н. В. 
2017 

Соціальне 

страхування: 

Кредитно-

модульний курс 

навчальний 

посібник 

Київ: «Центр 

учбової літератури, 

412с. 

Кириленко О. П., 

Толуб’як В. С. 
2016 

Соціальне 

страхування 
підручник Тернопіль : Екон. 

думка ТНЕУ, 516 с 

Кропельницька С. О., 

Солоджук Т. В. 
2012 

Соціальне 

страхування 

навчальний 

посібник 

[Вид. 2-ге, 

перероб. та 

доп.] 

К. : «Центр учбової 

літератури», 496 с. 

Мальований М.І., 

Бечко П.К.,  

Бечко В.П. 

2011 
Соціальне 

страхування 

навчальний. 

підручник 

[для студ. 

вищ. навч. 

зал.] 

Умань : Видавець 

«Сочінський», 476 с 

Додаткова література 

Архіпов А.П. 2014 
Соціальне 

страхування 

підручник та 

практикум 
К.: Юрайт,. 387с. 
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Благун І.Г.,  

Кушнірчук Ю.М., 

Підлипна Р.П 

2015 
Соціальне 

страхування  

навчальний 

посібник 

М-во внутр справ, 

Львів. держ. ун-т 

внутр. справ. – 

Львів : Сполом, 270 

с. 

Безкровний О.В., 

Аранчій В. І.,  

Лихопій В. І.  

2016 
Соціальне 

страхування  

навчальний 

посібник 

Полтав. держ. аграр. 

акад. – Полтава : 

ПДАА,. 220 с. 

Грирораш Г.В., 

Григораш Т.Ф., 

Олійник В.Я.та ін. 

2008 

Системи 

соціального 

страхування 

зарубіжний 

країн: 

навчальний 

посібник 
К.: ЦУЛ, - 144 с,. 

Завора Т.М. 2016 
Соціальне 

страхування 

навч.-метод. 

посіб. для 

практ. занять 

Полтава :ПолтНТУ,. 

319 с 

Калінеску Т. В., 

Романовська Ю. А., 

Антіпов О. М.  

2013 
Соціальне 

страхування 

навчальний 

посібник 

М-во освіти і науки, 

молоді та спорту 

України, Східноукр. 

нац. ун-т ім. В. 

Даля. – Луганськ : 

СНУ ім. В. Даля, 

514 с. с. 

Пікус Р.В.,  

Приказюк Н.В., 

Березіна С.Б.,  

Третяк Д.Д.  

2017 
Соціальне 

страхування 

навчальний 

посібник 

К.:ЦП «Компринт», 

250 с. 

Пилипенко П.Д., 

 Бурак В.Я.,  

Синчук С.М. 

2010 

Право 

соціального 

забезпечення 

підруч. [для 

студ. юрид. 

спец. вищ. 

навч. закл.] 

3- тє вид., 

перероб. і 

доп. 

К.: Видавничий Дім 

“Ін Юре”, 504 с. 

 


