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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Соціальне страхування» 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування» 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Соціальне страхування 

Викладач 

Лекції, семінарські заняття, консультації: Крушинська Алла Вікторівна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), старший викладач 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: alla.krushynska@univer.km.ua 

Профіль у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011362037076 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0523-3423 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=y_FUO1UAAAAJ 

Publons: https://publons.com/researcher/3153985 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Соціальне страхування»: rd4kzab. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Крушинська Алла Вікторівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до іспиту: напередодні   згідно із затвердженим розкладом. 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна «Соціальне страхування» спрямована на підготовку студентів, які 

повинні знати економічну природу соціального страхування, права та 

обов’язки суб’єктів соціального страхування, систему формування та 

використання фондів загальнообов’язкового соціального страхування, види 

матеріального забезпечення та соціальних послуг, вміти визначати страховий 

стаж, страхові внески тощо. 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011362037076
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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. 

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. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

 

Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальної дисциплін: «ППО 13 Економіка праці і соціально-трудові 

відносини», «ППО 14 Маркетинг», «ППО 15 Страхування», «ЗПВ 4.1 Етика 

ділового спілкування», «ЗПВ 4.2 Психологія спілкування».  

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 50 годин, 

лекційних - 20 годин, семінарських - 20 годин. 

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, 
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вивчення 

навчальної 

дисципліни 

лабораторні заняття із розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних 

ситуацій та використанням кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання 

самостійних (в т.ч. індивідуальних) робіт,іспит. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт, комп’ютерний клас. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема 

Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/6 

Сутність 

принципи і роль 

соціального 

страхування 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/6/10 

Фінансове 

забезпечення 

соціального 

страхування 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/4/8 

Страхування 

тимчасової втрати 

працездатності 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/2/6 

Страхування від 

нещасного 

випадку на 

виробництві та 

професійного 

захворювання 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

4/2/6 
Медичне 

страхування 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

4/2/6 

Страхування на 

випадок 

безробіття 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1 

2/4/8 
Пенсійне 

страхування 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Соціальне страхування» (розміщені у Google класі «Соціальне 

страхування»  (код приєднання: rd4kzab) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Соціальне страхування» (у Google класі «Соціальне 

страхування» (код приєднання: rd4kzab) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен усний.  Структура екзаменаційного білету – 2 теоретичних 

запитання, 5 тестових завдань, 1 задача. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

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 



 4 

навчальної 

дисципліни  

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. Соціальне страхування : підруч. / за ред. О.П. Кириленко та В.С. 

Толуб’яка. – Тернопіль: Екон. думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.  

10. Соціальне страхування: навчальний посібник/ Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, 

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

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, 

затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: в усній формі. 

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за кожною темою у Google класі «Соціальне страхування» (код приєднання: 

rd4kzab). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за 

участь у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання 

підприємницької діяльності». 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

Зворотній зв’язок 
1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158
http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf
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дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 
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Обліковий обсяг – 0,28 ум.др.арк. 

 


