
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.  
 Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як Страхування, 
Фінанси, Макроекономіка, Теорія економічних ризиків, Банківська система, 
Бюджетна система тощо. 
         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. Історичні витоки, сутність та необхідність 
соціального страхування. Основні визначення, принципи та функції 
соціального страхування. Соціальне страхування у системі соціального захисту 
населення. Основні види соціального страхування і соціального забезпечення та 
їх зміст. Іноземний досвід у сфері соціального страхування. Історія становлення 
соціального захисту. Міжнародні норми і принципи соціального страхування.  
Організаційно правові форми соціального страхування. Роль держави у 
вирішенні соціальних проблем. Особливості функціонування окремих видів 
соціального страхування у економічно розвинених країнах світу. Соціальна 
політика держави у період реформ та завдання соціального страхування.  
Організаційно-правові форми та види соціального забезпечення на Україні.  
Правові та організаційні принципи побудови загальнообов’язкової державної 
системи соціального страхування. Участь держави в організаційному та 
фінансовому управлінні системами соціального страхування. 
ВИДИ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО 
СТРАХУВАННЯ ТА НЕДЕРЖАВНЕ СТРАХУВАННЯ. Страхування  тимчасової  
втрати працездатності. Сутність та необхідність соціального страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, що пов’язані з 
народженням та похованням. Управління соціальним страхуванням у зв’язку з 
тимчасовою втратою працездатності. Організаційно-правові умови здійснення 
соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, що пов’язані з народженням та похованням. Фінансові аспекти 
здійснення соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, що пов’язані з народженням та похованням. 
Медичне страхування. Зміст та історичні передумови виникнення соціальної 
страхування на випадок хвороби. Еволюція систем охорони здоров’я у різних 
державах. Визначення, мета, форми, завдання державного соціального 
медичного страхування. Суб’єкти та об’єкти відносин, їх права та обов’язки.  
Фінансові питання державного соціального медичного страхування. 
Страхування від нещасних випадків на виробництві та від професійного  
захворювання Сутність, необхідність та принципи соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві. Управління соціальним страхуванням від 
нещасних випадків на виробництві та від професійного захворювання.  
Організаційно-правові умови здійснення соціального страхування від нещасних 
випадків на виробництві та від професійного захворювання. Фінансові аспекти 
здійснення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 
від професійного захворювання. Страхування на випадок безробіття. 
Соціально-економічні передумови виникнення страхування на випадок 
безробіття. Законодавчі засади загальнообов’язкового державного соціального 
страхування на випадок безробіття в Україні. Управління соціальним 
страхуванням на випадок безробіття. Організаційно-правові умови здійснення 
соціального страхування на випадок безробіття. Матеріальне забезпечення на 
випадок безробіття та соціальні послуги. Пенсійне страхування. Пенсійне 
забезпечення у світовій практиці. Нормативно-правові акти, що регулюють 
державне пенсійне забезпечення в Україні. Пенсійний фонд України: основні 



функції, завдання, структура, система управління фондом. Організаційно-
правові умови надання пенсії. Фінансові питання пенсійного забезпечення. 
Недержавне соціальне страхування. Взаємозв'язок соціального й особистого 
страхування. Основні принципи і положення особистого страхування.  
Нормативно-правові засади недержавного соціального страхування в Україні.  
Сутність та діяльність недержавних пенсійних фондів та страхових компаній.  
Державний нагляд та контроль у сфері недержавного соціального страхування. 
Напрямки вдосконалення соціального страхування в Україні. Аналіз стану 
системи соціального страхування в Україні. Напрямки реформування 
пенсійного страхування в Україні. Пріоритетні шляхи вдосконалювання 
здійснення соціального страхування. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


