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1. Опис навчальної дисципліни 

1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування 

2. Код і назва спеціальності – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – спеціалізація не передбачена 

4. Назва дисципліни – Соціальне страхування 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 14.2 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 

– перший  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 

– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – четвертий 

10. Семестр – восьмий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   

 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 2) денна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – 40 

 % від загального обсягу – 44,44 

 лекційні заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 семінарські заняття (годин) – 20 

 % від обсягу аудиторних годин – 50 

 самостійна робота (годин) – 50 

 % від загального обсягу – 55,56 

 тижневих годин:   

 аудиторних занять – 2,4 

 самостійної роботи – 2,9 

 3) заочна форма навчання:   

 аудиторні заняття (годин) – - 

 % від загального обсягу – - 

 лекційні заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 семінарські заняття (годин) – - 

 % від обсягу аудиторних годин – - 

 самостійна робота (годин) – - 
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 % від загального обсягу – - 

 тижневих годин:  - 

 аудиторних занять – - 

 самостійної роботи – - 

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ЗПВ 4.1. Етика ділового спілкування 

ЗПВ 4.2. Психологія спілкування 

ППО 13. Економіка праці і соціально-

трудові відносини;  

ППО 14. Маркетинг; 

ППО 15. Страхування. 

 

 2) супутні дисципліни – ППО 14.3. Медичне страхування;  

ППО 15.1. Фінанси страхових організацій; 

ППВ 14.1. Страхові послуги; 

 3) наступні дисципліни – не передбачено 

14. Мова вивчення дисципліни – українська. 

    

 

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).. 

ЗК 13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, усвідомлювати його цінності та 

необхідність сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, 

у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

СК 06. Здатність застосовувати сучасні інформаційні системи та програмне 

забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

СК 08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Результати 

навчання 

ПР 04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної 

та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР 05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси 

суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР 11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 

функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій 

сфері діяльності. 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 
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ПР 24. Знати та розуміти вимоги до збереження навколишнього середовища, 

дотримання безпеки життєдіяльності та охорони праці у професійній 

діяльності. 

ПР 28. Визначати особливості формування фінансів країн Європейського 

Союзу та функціонування міжнародних фінансових організацій у сфері 

банківської та страхової діяльності. 

 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, методи 

і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) відтворювати теоретичні засади організації соціального страхування і його вихідні 

категорії; 

1.2) характеризувати сутність, мету і принципи соціального страхування; 

1.3) знати сутність, завдання і принципи обов’язкового соціального страхування; 

1.4) описувати структуру системи організації соціального страхування в Україні; 

1.5) відтворювати  системи, які обслуговують обов’язкове соціальне страхування; 

1.6) усвідомлювати особливості системи фінансування соціального страхування в умовах 

реформування; 

1.7) називати принципи організації системи соціального страхування; 

1.8) пам'ятати особливості діяльності суб’єктів соціального страхування. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) тлумачити ключові поняття, сутність та зміст поняття соціального страхування; 

2.2) науково аргументувати доцільність та механізм здійснення соціального страхування; 

2.3) розуміти особливості добровільного медичного страхування; 

2.4) пояснювати специфіку системи організації охорони здоров’я та його страхування; 

2.5) розкривати сутність системи фінансування соціальної сфери; 

2.6) інтерпретувати  особливості діяльності суб’єктів соціального страхування в Україні; 

2.7) обґрунтовувати необхідність функціонування добровільного медичного страхування. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, застосувати 

ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) оперувати основними категоріями страхового соціального захисту; 

3.2) визначати та конкретизувати чинники, які впливають на розмір страхового тарифу; 

3.3) розраховувати розмір соціальної виплати; 

3.4) будувати методику розрахунку страхового тарифу при добровільному медичному 

страхуванні; 

3.5)  здійснювати відбір ризиків для  страхування здоров’я особи та трудових колективів; 

3.6) використовувати зарубіжний досвід організації соціального страхування для 

запровадження його в Україні; 

3.7) передбачати нові напрями та тенденції розвитку соціального страхування в Україні на 

основі аналізу нормативних документів. 

4. Аналіз 
(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між фактами 

і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати діяльність фондів соціального страхування і пропонувати заходи, 

спрямовані на їх поліпшення; 
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4.2)  порівнювати моделі обов’язкового соціального страхування країн Центральної та 

Східної Європи; 

4.3) оцінювати типи джерел фінансування та розподіл фінансових коштів у системі 

обов’язкового медичного страхування; 

4.4) порівнювати теоретичні положення організації соціального захисту з фактичним 

становищем в країні; 

5. Синтез 
(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати необхідність контролю якості надання соціальних послуг в умовах 

кризи; 

5.2) враховувати методику розрахунку страхового тарифу при добровільному медичному 

страхуванні при форсуванні та виборі медичного пакету страхової компанії; 

5.3) обґрунтовувати потребу у варіантах оплати послуг медичного страхування. 

5.4) розглядати медичне страхування як необхідну складову системи організації охорони 

здоровя в Україні; 

5.5) поєднувати елементи державного соціального захисту з приватним (обов’язкові  та 

добровільні елементи) для формування повного соціального захисту особи. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати напрями соціального страхування і пропонувати заходи, спрямовані на їх 

поліпшення; 

6.2) робити висновки про фактори впливу на формування попиту і пропозиції на послуги 

соціального страхування; 

6.3) здійснювати перевірку оцінки ризиків при оформленні договору добровільного 

медичного страхування; 

6.4) забезпечувати оцінку та  контроль за діяльністю суб’єктів соціального страхування; 

6.5) здійснювати аналіз та оцінювати рівень фінансування страхувальників. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) проводити фінансовий аналіз систем обов’язкового соціального страхування; 

7.2) генерувати альтернативи розвитку окремих напрямів розвитку соціального 

страхування; 

7.3) складати різні пакети медичного страхування і пропонувати заходи, спрямовані на їх 

поліпшення; 

7.4) впроваджувати  новації у соціальному напрмямку страхового ринку України на основі 

аналізу зарубіжного досвіду; 

7.5) проектувати зміни до медичної та пенсійної реформи в Україні, пропонувати шляхи 

активізації  пенсійного та  медичного страхування серед населення. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування 

Поняття та необхідність загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі 

ЗДСС). Функції ЗДСС: формування грошових фондів, з яких покриваються витрати, пов’язані з 

утриманням непрацездатних осіб, та осіб, які не беруть участі в трудовому процесі; забезпечення 

чисельності та структури трудових ресурсів; сприяння вирівнюванню життєвого рівня різних 

соціальних груп населення не залучених до трудового процесу. Принципи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 

Види загальнообов’язкового державного соціального страхування. Страховий ризик. 

Страхові випадки. Об’єкти ЗДСС. 
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Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування: страховики, 

страхувальники, застраховані особи. Особи, які підлягають ЗДСС. Страховий стаж. 

Умови надання соціальних послуг та матеріального забезпечення особам за ЗДСС. 

Підстави припинення виплат і надання соціальних послуг за ЗДСС. 

Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням. 

 

Тема 2. Фінансове забезпечення соціального страхування 

Необхідність і значення єдиного соціального внеску. Принципи збору та ведення обліку 

єдиного внеску. Платники єдиного внеску. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного 

внеску. Розмір єдиного внеску та пропорції його розподілу за видами загальнообов'язкового 

державного соціального страхування. Орган, що здійснює збір та веде облік єдиного внеску, його 

повноваження та відповідальність. Склад, порядок ведення та використання даних Державного 

реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Порядок здійснення 

державного нагляду за збором та веденням обліку єдиного внеску. 

Суб’єкти, які приймають участь у сплаті єдиного внеску, їх права та обов’язки. Облік 

платників єдиного внеску, що здійснюється Пенсійним фондом за погодженням з фондами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Порядок нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску. Розрахунок розміру єдиного 

внеску для кожної категорії платників та пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Порядок обчислення та сплата єдиного внеску. Валюта розрахунку єдиного внеску, 

документи на підставі яких здійснюється нарахування, порядок зарахування єдиного внеску в 

органах Державного казначейства України, розрахункове обслуговування територіального 

органу Пенсійного фонду, базовий звітний період. 

Добровільна участь у сплаті єдиного внеску, що здійснюється на підставі договору про 

добровільну участь. 

Операції зі страховими коштами, акумульованими на рахунках Пенсійного фонду. 

Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального страхування. (далі - 

Державний реєстр). Структура реєстрів страхувальників, застрахованих та захист їх інформації, 

призначення посвідчення застрахованої особи, а також повноваження фондів 

загальнообов'язкового державного соціального страхування. Заходи впливу та стягнення. 

 

Тема 3. Страхування тимчасової втрати працездатності  

Необхідність, сутність та значення страхування тимчасової витрати працездатності (далі 

СТВП). Суб’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. Фонд 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Право громадян на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими похованням. Механізм  використання права громадян 

на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

Фонд соціального страхування з тимчасової витрати працездатності його функції. 

Використання коштів фонду. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за ЗДСС у 

зв’язку ТВП та витратами, зумовленими похованням. Розмір допомоги при тимчасовій втраті 

працездатності працівника.  

 

Тема 4. Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання  

Необхідність та сутність страхування від нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання. Гарантії забезпечення прав застрахованим при страхуванні від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.  

Суб’єкти об’єкти страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання. Особи, які підлягають обов’язковому страхуванню від нещасного випадку на 
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виробництві та професійного захворювання. Страхові експерти з охорони праці, їх права та 

функції. Добровільне страхування від нещасного випадку. 

Основні терміни: об’єкти страхування, страховий ризик, страховий випадок, нещасний 

випадок на виробництві та професійне захворювання. 

Соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. Профілактика нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання. 

Обов’язки Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійного захворювання. Система фінансування та джерела коштів Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання. 

Страхові виплати. Порядок визначення розміру страхових виплат. Порядок визначення 

ступеня втрати працездатності потерпілим. 

Порядок розгляду справ про страхові виплати. Відмова у страхових виплатах і наданні 

соціальних послуг. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг. Порядок і строки 

проведення страхових виплат. 

Звітність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійного захворювання. Взаємовідносини органів соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійного захворювання з медичними установами.  

 

Тема 5. Медичне страхування 

Необхідність, сутність, завдання, форми організації медичного страхування в Україні. 

Становлення та історичний розвиток медичного страхування. Суб’єкти медичного страхування 

та їх характеристика. 

Принципи та  форми медичного страхування. Обов'язкове та добровільне медичне 

страхування: порівняльна характеристика форм. Види особистого медичного страхування. 

Принципи  медичного страхування: загальні та специфічні.  

Складові медичного захисту. Медичні пакети при особистому медичному страхуванні.  

Відмінності при здійсненні виплат  при різних видах медичного страхування. Порівняння 

оподаткування страхових договорів при різних видах медичного страхування. 

Галузеві особливості медичного страхування. Найбільш популярні види медичного 

страхування в умовах сучасної України. 

Страхові медичні послуги для туристів. Види страхування туристів. Концептуальні підходи 

до функціонування системи охорони здоров’я в Україні. 

Добровільне медичне страхування. Сутність та види добровільного медичного страхування 

(ДМС). Види добровільного медичного страхування. Страхування здоров'я на випадок хвороби. 

Безперервне страхування здоров'я. Різновиди програм добровільного медичного страхування. 

Універсальний поліс медичного страхування. Спеціалізовані страхові поліси. Класифікація  

ДМС. Типи ДМС: безповоротне та поворотне. 

Організаційні аспекти медичного страхування в країнах світу. 

 

Тема 6. Страхування на випадок безробіття 

Необхідність та сутність страхування на випадок безробіття. Основні терміни: об’єкт 

страхування на випадок безробіття; часткове безробіття; страховий випадок; втрата роботи з 

незалежних причин; підходяща робота; страховий стаж. 

Суб’єкти страхування на випадок безробіття. Особи, які підлягають страхуванню на 

випадок безробіття. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні 

послуги. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття його функції. 

Види матеріального забезпечення та соціальних послуг соціального страхування на 

випадок безробіття. Умови та тривалість виплати допомоги по безробіттю. 

Припинення, відкладання виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття та 

скорочення їх тривалості. Забезпечення незастрахованих осіб. Виплата недоодержаної суми 

матеріального забезпечення на випадок безробіття у разі смерті безробітного. 
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Тема 7. Пенсійне страхування 

Необхідність та значення пенсійного страхування. Принципи державного пенсійного 

страхування. Структура системи пенсійного страхування в Україні: солідарна система 

державного пенсійного страхування; накопичувальна система пенсійного страхування; система 

недержавного пенсійного страхування. 

Суб’єкти системи пенсійного страхування. Особи, які підлягають державному пенсійному 

страхуванню. Право громадян України на отримання пенсійних виплат та соціальних послуг. 

Соціальні виплати непрацездатним громадянам. Види пенсійних виплат соціальних 

послуг. 

Пенсії за віком у солідарній системі. Умови призначення пенсії за віком. Мінімальний 

розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки часу її призначення. 

Пенсії за інвалідністю в солідарній системі. Умови призначення пенсії за інвалідністю. 

Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за інвалідністю. Розмір пенсії за 

інвалідністю. 

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника в солідарній системі. Умови призначення пенсії. 

Період, на який призначається пенсія. Розмір пенсії. 

Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. Види пенсійних виплат з 

коштів Накопичувального фонду. Порядок укладання та оплати договору страхування довічної 

пенсії. Види довічних пенсій. Умови і порядок отримання одноразової виплати. 

Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування. Джерела формування коштів 

накопичувального фонду та їх використання. Пенсійні активи Накопичувального фонду. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 
 

4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

те-

ми 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Сутність, принципи і 

роль соціального 

страхування 

10 2 2 - - 6 – – – – – – 

2. Фінансове 

забезпечення 

соціального 

страхування 

18 2 6 - - 10 – – – – – – 

3. Страхування 

тимчасової втрати 

працездатності 

14 4 2 - - 8 – – – – – – 

4. Страхування від 

нещасного випадку 

на виробництві та 

професійного 

захворювання 

10 2 2 - - 6 – – – – – – 

5. Медичне 

страхування 

12 4 2 - - 6 – – – – – – 

6. Страхування на 

випадок безробіття 

12 4 2 - - 6 – – – – – – 

7. Пенсійне 

страхування 

14 2  4 - - 8 – – – – – – 

 Всього годин:       – – – – – – 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами та 

обсягом годин, передбачених тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в підрозділі 1.2 

навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять  визначаються в 

підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

4.3.1. Самостійна робота із навчальної дисципліни «Соціальне страхування» для 

бакалаврів складається з двох окремих завдань: письмових робіт по 7 темах та одного 

індивідуального завдання, обраного із переліку тем наукових робіт. Теми наукових робіт і 

методичні рекомендації до виконання індивідуальних робіт, наведено у підрозділі 1.5 навчально-

методичних матеріалів із навчальної дисципліни «Соціальне страхування»  для підготовки на 

другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальністю 072 

Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

Письмова робота та індивідуальне завдання виконується у межах годин, відведених для 

самостійної роботи навчальним планом. 

4.3.2. Самостійна робота студентів оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї 
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програми кількості балів, виділених для такого виду робіт. 

 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдові презентації. 

На семінарських заняттях відбувається: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- розв’язування розрахункових та ситуаційних завдань, вирішення тестових завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння 

матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі іспиту в усній формі та письмовій  

з розв’язуванням задач і вирішення тестових завдань. 
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6. Схема нарахування балів 

6.1. Нарахування студентам балів за результатами навчання здійснюється за схемою, 

наведеною на рис. 

 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 

 

  

     

 До 100 балів   

     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 

 Заочна (дистанційна) 

форма навчання 

 

      

До 10 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 До 5 балів – 

за результатами  

навчання під час лекцій 

 

      

До 40 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 До 25 балів – 

за результатами  

навчання під час 

семінарських 

(практичних, 

лабораторних) занять 

 

      

До 20 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 До 40 балів – 

за результатами  

самостійної роботи 

 

      

       

 До 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

 
6.2. Обсяг балів, здобутих студентом під час лекцій, семінарських занять,  самостійної 

роботи студентів та виконання індивідуальних завдань визначаються в навчально-методичних 

матеріалах з цієї дисципліни. 
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7. Рекомендовані джерела 

7.1. Основні  джерела 
1. Баєва О.В.Страхова медицина і медичне страхування: навч. посіб. / О.В.Баєва. — К.: ВД 

«Персонал», 2013. — 432 с. 

2. Говорушко Т. А. Страхові послуги: Підручник. − К.: Центр учбової літератури, 2011. − 

375с. 
3. Головніна О. Г. Основи соціальної економіки: підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. 

Київ: Центр учбової літератури, 2013. 648 с. 

4. Дерега В. В. Соціальна і гуманітарна політика: навч.  посіб. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. 

Петра Могили, 2012. 178 с. 

5. Державне фінансове забезпечення соціальної сфери: кол. моногр.; за ред. д-ра філософії, 

проф., акад. АЕН України, засл. економіста України Т. М. Кір'ян, д-ра екон. наук, проф. 

Ю. В. Пасічника ; Нац. акад. наук. України, НДІ праці і зайнятості населення, Черкас. 

держ. технол. ун-т. - Черкаси : Чабаненко Ю. [вид.], 2012. 397 с. 

6. Кропельницька С.О. Соціальне страхування.: навч. посібник. - К.: Центр навчальної 

літератури, 2013 – 336 с. 

7. Мальований М. І. Фінансові аспекти функціонування системи соціального захисту 

населення в Україні: Монографія. Умань: СПД Сочінський, 2016. 496 с. 

8. Радиш Я. Ф. Медичне страхування : навч. посіб. / Я. Ф. Радиш. – К. : НАДУ, 2005. – 88 

с. 

9. Салига С. Я., Гельман В. М., Кирилов Л. І. Теоретичні основи фінансового забезпечення 

соціальної сфери: монографія. Запоріжжя : КПУ, 2010. 52 с. 

10. Соціальне страхування : підруч. / за ред. О.П. Кириленко та В.С. Толуб’яка. – Тернопіль: 

Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.  

11. Соціальне страхування: навчальний посібник/ Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк,     С.Б. 

Березіна, Д.Д. Третяк. – К.:ЦП «Компринт», 2017. – 250 с. 

 

7.2. Допоміжні  джерела 

1. Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" [Електронний 

ресурс] — Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/ laws/show/2801%12 

2. 10. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у 

зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням” 

від 18.01.2001 р. № 2240-III. 

3. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування” від 08.07. 2010 р. № 2464-VI. 

4. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” від 21.03. 1991 

р. N 875-XII.26. Закон України “Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей” від 02.06.2005 р. № 2623-IV. 

5. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 

22.10.1993 р. № 3551-XII. 

6. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 р. №796-XII. 

7. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» від 

09.07.2003 р. № 1058-IV. 

8. Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 р. № 1788-XII. 

9. Закон України від 05.11.2000 р. N2017-III “Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії” / Відомості ВВРУ. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во. – 2000. 

– № 48. – C. 409. 

10. Закон України від 19.06.2003 р. N 966-IV “Про соціальні послуги” / Відомотсті ВРУ. – 

Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во. – 2003 – № 45. – C. 358. 

11. Конституція України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/конституція%20україни. – 22.04.2012 р. 
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12. Закон України "Про освіту" [Електронний ресурс]. — Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060%12 

13. Закон України “Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування” від 14.01.1998 р. № 16/98-ВР. 

14. Указ Президента України від 10.05.06 N 359/2006 “Про основні напрями вдосконалення 

системи соціальних виплат населенню”. [Електронний ресурс] /Законодавство України. 

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу до ресурсу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=359%2F2006. 

15. Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-XII. 

16. Закон України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам” від 16.11.2000 р. № 2109-III. 

17. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям” від 

01.06.2000 р. № 1768-III. 

18. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам” від 18.05.2004 р. № 1727-IV. 

19. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття” від 02.03.2000 р. № 1533-III. 

20. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 

втрату працездатності” від 23.09.1999 р. № 1105-XIV. 

21. Базилевич В. Д. Страхова справа : підручник / В. Д. Базилевич,  

К.С. Базилевич. — К. : Знання, 2011. — 203 с. 

22. Базилевич В. Д. Страхування: підручник / В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 2012. – 1019 с.  

23. Базилевич В. Д. Страхування: підручник / В. Д. Базилевич. – К.: Знання, 2012. – 1019 с.  

24. Бюджетна система: підручник / І. В. Алєксєєв та ін. Львів: Видавництво Львівської 

політехніки, 2019. 400 с. 

25. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України, 

2010. - №50-51. - ст.572. 

26. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник. / А.Г. Загородній 

, Г.Л. Вознюк [2-е вид].  Львів: Бескит Біт, 2002. – 104 с. 

27. Піхоцька О. М., Фурдичко Л. Є., Синютка Н. Г. Бюджетна система: навчальний 

посібник. Львів: ТНЕУ, 2019. 328 с. 

28. Податковий кодекс України  від 23 грудня 2010 року // Офіційний вісник України. – 

2010 - №92. - ст. 3248. 

29. Страхові послуги: підручник. У 2 ч. Ч. 2 / [Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Моташко Т.П., 

Лобова О.М., Нечипоренко В.І., Тлуста Г.Ю., Шолойко А.С. та ін.]; За ред. В.Д. 

Базилевича – К.: Логос, 2014. – 544 с. 

30. Страхування: лабораторний практикум. / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста, 

А.С.Шолойко, О.М. Лобова. — К.: Логос, 2014. — 208 с. 

31. Страхування: Підручник: [Керівник авт. кол. і наук. ред. С. С. Осадець, д-р, екон. наук, 

проф.]  К.: КНЕУ, 2002.  528 с. 

32. Страхування: Теорія та практика: навч.-метод. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, 

Л. В. Временно та ін.; за заг. ред. проф. Н. М. Внукової. – X.: Бурун Книга, 2011. –376 

с. 

33. Ткаченко Н. В. Страхування: навч. посіб. для самостійної роботи студентів / Н. В. 

Ткаченко. – К.: Ліра-К, 2010. – 375 с. 

34. Фисун І. В. Страхування: навч. посіб. / І. В. Фисун, Г. М. Ярова. – К.: ЦУЛ, 2011.– 232 

с. 

35. Шахов В.В. Страхование: Учебник для вузов./ В.В. Шахов –М.: Страховой полис, 

ЮНИТИ 

36. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Бюджетна система: Практикум: Навчальний 

посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2019. 400 с. 
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7.3. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу - http:// www.rada.gov.ua 

2. Державний служба статистики України. [Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua 

4. Офіційний сайт Європейської організації страхування та пенсійного забезпечення (EIOPA) 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://eiopa.europa.eu 

5. Офіційний сайт Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nfp.gov.ua. 

6. Закон України «Про страхування» : від 07.03.1996 р., № 85/96-ВР // ВВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-

%D0%B2%D1%80/ed20120701 

7. Національна стратегія реформування системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-

2020 років // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf 

8. Сайт Державної служби статистики України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ukrstat.gov.ua  

9. Сайт Міністерства охорони здоров’я України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://moz.gov.ua/article/news/jak-pracjuvatime-nacionalna-sluzhba-zdorovja-ukraini 

10. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nfp.gov.ua  

11. Сайт Ліги страхових організацій України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://uainsur.com/ 

http://www.nfp.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20120701
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80/ed20120701
http://uoz.cn.ua/strategiya.pdf
http://moz.gov.ua/article/news/jak-pracjuvatime-nacionalna-sluzhba-zdorovja-ukraini
https://www.nfp.gov.ua/
http://uainsur.com/
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Розробник програми:  

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, економічної теорії та 

фінансів, кандидат економічних наук, доцент  

_______________________ Н. П. Захаркевич 

11 жовтня 2016 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, економічної теорії та фінансів  

18 жовтня 2016 року, протокол № 3. 

Завідувач кафедри _____________________ В. П. Синчак 

19  жовтня  2016 року  

 

Декан факультету управління та економіки _______________ І. Б. Ковтун 

22 листопада 2016 року 

 

 

Погоджено методичною радою університету 24 листопада 2016 року, 

протокол № 4. 

Голова методичної ради _________________ В.Т.Савицький 

25 листопада 2016 року  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг програми – 0,72 ум.др.арк. 
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Оновлення програми:  

 Викладач дисципліни – старший викладач кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування.  

_______________________ Алла КРУШИНСЬКА 

27 жовтня 2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

27 жовтня 2020 року, протокол № 3. 

Завідувач кафедри _____________________ Віктор СИНЧАК 

27 жовтня 2020 року 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг оновлення програми – 0,05 ум. др. арк. 

 


