
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
 

          Мета курсу — надання студентам 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» в структурно-логічній схемі базується 
на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка  і 
макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Економіка 
підприємства», «Підприємницькі ризики», «Підприємництво і малий бізнес», вона 
інтегрується з вивченням дисциплін: «Теорія держави і права», «Соціально-трудові 
відносини». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування 
студентом дисциплін: «Підприємницьке право», «Аналіз конкурентоспроможності», 
«Потенціал і розвиток підприємства», «Стратегія підприємства». 
         Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: знання, вміння і навички: теоретичних основ, сутності та 
принципів організації соціального страхування; методології розробки та 
впровадження умов здійснення основних видів соціального страхування – 
пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіття, від 
нещасних випадків на виробництві, медичного; з управління діяльністю фондів 
соціального страхування та надання рекомендацій по удосконаленню руху і 
ефективності використання фінансових ресурсів.          
Програмні результати навчання: 
знати: економічну природу соціального страхування, його функції та принципи; 
права та обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового соціального страхування; 
систему формування та використання фондів загальнообов’язкового соціального 
страхування; види матеріального забезпечення та соціальних послуг; проводити 
розрахунки матеріального забезпечення; сутність соціального ризику та його 
класифікацію; особливості розвитку соціального страхування; організаційну 
структуру соціального страхування та його функції; особливості діяльності 
соціальних фондів; характерні риси суб’єктів соціального страхування; методи 
державного регулювання соціального страхування;  особливості правового 
забезпечення соціального страхування в Україні; тенденції розвитку соціального 
страхування в світі та його вплив на розвиток соціального страхування в Україні; 
уміти: орієнтуватися в законодавчо-нормативних актах, що регулюють відносини у 
загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні;  аналізувати сучасний 
стан соціального захисту населення; розраховувати матеріальне забезпечення за 
видами страхування; узагальнювати тенденції і закономірності розвитку 
вітчизняного та іноземного; загальнообов’язкового державного соціального 
страхування; формувати цілісне бачення організаційної структури соціального 
страхування; орієнтуватися в особливостях діяльності соціальних фондів;; 
використовувати знання зі соціального страхування для особистого захисту від 
соціальних ризиків;  використовувати знання зі соціального страхування для 
вирішення професійних завдань; 
володіти: знаннями сучасної економічної теорії та концепції страхування, 
фінансового менеджменту і теорії економічних ризиків, світового досвіду з теорії та 
практики організації управління страхуванням та наданням страхових послуг, 



практичними навичками страхового менеджменту на національному страховому 
ринку.         
 Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ. Сутність, принципи й 
роль соціального страхування. Іноземний досвід у сфері соціального страхування. 
ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ ТА НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ. Страхування  тимчасової  
втрати працездатності. Медичне страхування. Страхування від нещасних випадків 
на виробництві та від професійного  захворювання Страхування на випадок 
безробіття. Пенсійне страхування. Недержавне соціальне страхування. Напрямки 
вдосконалення соціального страхування в Україні. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 69 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


