
1. Назва модуля: Соціальне страхування
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.10_6
3. Тип модуля: за вибором 
4. Семестр: 6 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (ЕКТС – 3); аудиторні години

- 36 (лекцій - 18, практичних занять -18)
6. Лектор: Чвертко  Людмила  Андріївна  –  кандидат  економічних  наук,

доцент.
7. Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
- економічну сутність соціального страхування та його місце у соціальному

захисті населення України;
- механізм державного регулювання соціального страхування, його позитивні

моменти та наслідки;
-  принципи й умови здійснення окремих видів соціального страхування,  а

також  характеристику  соціальних  виплат  та  послуг,  що  надаються  за  рахунок
коштів страхових фондів;

- особливості управління соціальними страховими фондами;
- досвід держав з розвинутою ринковою економікою з метою його можливого

використання  в  Україні  за  умов  максимального  врахування  національних
особливостей;

вміти: 
- самостійно  виконувати  розрахунок  страхових  виплат  та  надання

соціальних послуг, управління рухом грошових коштів у системі страхових фондів і
здійснення державного фінансового контролю за їх цільовим використанням;

- на  основі  ґрунтовних  теоретичних  знань  визначати  напрями
удосконалення системи соціального страхування. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
- пререквізити: страхування;
10. Зміст  модуля:  Сутність,  принципи  і  роль  соціального  страхування.

Становлення  і  розвиток  соціального  страхування.  Державне  регулювання
соціального  страхування.  Управління  коштами  соціального  страхування.
Страхування  тимчасової  утрати  працездатності.  Медичне  страхування.
Страхування  від  нещасних  випадків  на  виробництві  та  від  професійного
захворювання.  Страхування  на  випадок  безробіття.  Державне  пенсійне
страхування.  Недержавне пенсійне страхування.  Зарубіжний досвід  соціального
страхування.  

11. Рекомендована література:
1. Безкровний О. В. Соціальне страхування: навч. посіб. / О. В. Безкровний,

В. І. Аранчій, В. І. Лихопій ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава : ПДАА, 2016. -
219 с. 

2. Безугла В. О. Соціальне страхування : навч. посіб. : рек. МОН України для
студ.  ВНЗ /  В.  О.  Безугла,  Д.  М. Загірняк,  Л.  П.  Шаповал.  – К. :  Центр учбової
літератури, 2011. – 335 с.

3. Внукова Н.М. Соціальне страхування :  навч. пос.:  рек. МОН України як
навч. пос. для студентів ВНЗ / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2009. –
348 с.

12. Форми  та  методи  навчання:  лекції,  практичні  заняття,  самостійна
робота

13. Методи та критерії оцінювання:



- поточний контроль (80%) –  усне опитування,  тестування,  індивідуальне
науково-дослідне завдання;

- підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання)
14. Мова навчання: українська


