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Назва курсу СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 

Адреса викладання курсу м.Львів,  пр.Свободи, 18 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 

07 «Управління та адміністрування»;  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Викладач (-і) Приймак Ірина Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

iryna.pryymak@lnu.edu.ua 

+380673767728 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Щопонеділка, 16.30-18.00 год.(кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, пр.Свободи, 18). 

За попереднім узгодженням в день проведення лекціних/практичних занять. Онлайн-консультації в системі 

Microsoft Teams 

Сторінка курсу http://econom.lnu.edu.ua/course/sotsialne-strahuvannya 

Moodle: http://e-learning.lnu.edu.ua/course/view.php?id=3639  

Інформація про курс Дисципліна «Соціальне страхування» є вибірковою дисципліною з циклу професійної та практичної підготовки за 

спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, яку викладають у 7 семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

Коротка анотація курсу Соціальне страхування є невід’ємною складовою сучасної системи соціального захисту населення, що покликане 

забезпечити матеріальну підтримку та соціальні послуги громадянам у разі виникнення таких соціальних ризиків, як 

тимчасова непрацездатність через хворобу чи нещасний випадок, інвалідність, народження дитини, безробіття, старість 

тощо. Кожен працівник, який опинився в складній життєвій ситуації, має можливість отримати матеріальну допомогу чи 

послуги за рахунок коштів, закумульованих фондами соціального страхування та страховими компаніями 

Опанувавши курс «Соціальне страхування», здобувач першого рівня вищої освіти повинен знати сутність соціального 

страхування, права та обов’язки його суб’єктів, механізм формування та використання фінансових ресурсів соціального 

страхування, порядок проведення кожного виду загальнообов’язкового державного соціального страхування (страхування 

від нещасних випадків на виробництві, страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, страхування на 

випадок безробіття, пенсійного страхування), види матеріального забезпечення та соціальних послуг, на які мають право 

застраховані особи та члени їхніх сімей, вміти розраховувати розмір страхового стажу, страхових внесків (єдиного 
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соціального внеску), страхових виплат і пенсій. Також здобувач має володіти базовою термінологією, вміти визначати 

проблеми функціонування соціального страхування, формувати та обґрунтовувати власну думку щодо шляхів вирішення 

цих проблем в умовах економіки України. 

Мета та цілі курсу Метою вивчення курсу є формування комплексних знань і практичних навичок з організації соціального страхування, 

управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов проведення різних видів соціального страхування 

з урахуванням їхньої специфіки в Україні 

Література для вивчення 

дисципліни 

Базова 

1.  Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 

14.01.1998 р. № 16/98-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#Text   

2. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. №1058-ІV. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15#Text  

3. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 23.09.1999 р. №1105. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14#Text  

4. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 003.2000 р. № 

1533-III. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14#Text  

5.  Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 09.07.2003 р. №1057- ІV. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15/  

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 

08.07.2010 р. № 2464-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17#Text  

7. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 

07.2011№ 3668-VI URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3668-17#Text 

8. Приймак І. Оцінка діяльності Пенсійного Фонду України в умовах дефіциту фінансових ресурсів. Формування 

ринкової економіки в Україні. Львів, 2013, Вип.29. Ч. 2, С.99-105  

9. Приймак І., Вишивана Б.М. Недержавне пенсійне забезпечення в системі соціального захисту населення. Світ 

фінансів. 2019. Вип. 3. С. 121–138. URL: http://sf.tneu.edu.ua/index.php/sf/article/download/1250/1253 

10. Плиса В.Й. Страхування. [Підручник] / В.Й. Плиса – К.: Каравела, 2010. – 472с. 

11. Юрій С.І. Соціальне страхування / С.І. Юрій, М.П. Шаварина, Н.В. Шаманська. – К.:Кондор, 2004. – 462 с. 

12. Внукова Н.М. Соціальне страхування / Н.М. Внукова, Н.В. Кузьминчук // Навчальний посібник. – Київ. – Кондор, 

2006. – 348 с. 

Додаткова 

1. Про соціальні послуги: Закон України від 19.06.2003р. №966-ІV 

2. Про відпустки: Закон України від 01.04.1995 р. № 138-ІV 

3. Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012р. № 5067-VI 

4. Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі 

категорії застрахованих осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 р. № 178 URL : 

5. Перелік видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на 
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загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 р. № 

1170 

6. Про порядок визначення заробітку для обчислення пенсії та надбавки до пенсії: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2003р. №1151 

7. Про порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим 

державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09. 2001 р.  

Інформаційні ресурси 

1. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL : https://www.pfu.gov.ua/  

2. Офіційний сайт Фонду соціального страхування України. URL: http://www.fssu.gov.ua/ 

3. Офіційний сайт Державної служби зайнятості України. URL: https://www.dcz.gov.ua/   

4. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики України. URL: https://www.msp.gov.ua/ 

5. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua/  

Обсяг курсу Для очної форми навчання 120 год.: 48 год аудиторних (32 год. лекцій,16 год. практичних занять) та 72 год. самостійної 

роботи, 4 кредити ECTS; 

Для заочної форми навчання 120 год.:14 год. аудиторних (10 год. лекцій, 4 год. практичних занять ) та 106 год. 

самостійної роботи, 4 кредити ECTS. 

Очікувані результати 

навчання 

За результатами вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти мають  

знати:  

- економічну сутність, функції, структуру та суб’єктів соціального страхування, а також його роль у соціальному 

захисті населення; 

- механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування України; 

- особливості моделей соціального страхування низки зарубіжних країн; 

- структуру та організацію діяльності фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- особливості державного регулювання соціального страхування в Україні; 

- законодавчу та нормативну базу соціального страхування з різних видів соціального забезпечення в залежності від 

страхового випадку; 

- джерела формування та напрями використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

- порядок розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

- механізм функціонування загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності; 

- особливості організації загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами зумовленими похованням; 

- порядок укладення договорів добровільного медичного страхування; 

- механізм організації загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; 

- порядок розрахунку середньої заробітної плати для обчислення виплат за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням; 

- принципи, структуру та особливості побудови пенсійної системи України; 
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- види пенсій, порядок їхнього розрахунку, а також особливості пенсійного забезпечення окремих категорій громадян 

(суддів, державних службовців, наукових працівників тощо); 

- механізм функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні та особливості укладення договорів 

пенсійного страхування. 

вміти:  

-  застосовувати на практиці положення законодавчих та нормативних актів, які регулюють відносини у сфері соціального 

страхування, відслідковувати зміни у законодавчій базі соціального страхування; 

- розраховувати суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування; 

- аналізувати структуру бюджетів фондів соціального страхування та виділяти проблеми їх виконання;  

- розраховувати розмір окремих видів матеріального забезпечення для осіб, які постраждали внаслідок нещасного 

випадку на виробництві; 

- розраховувати розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами; 

- обчислювати розмір основних видів матеріального забезпечення для осіб, які стоять на обліку в центрі зайнятості як 

безробітні; 

- виділяти проблеми функціонування вітчизняної системи соціального страхування та пропонувати шляхи їхнього 

вирішення. 

Формат курсу Очний / заочний 

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Макроекономіка», «Фінанси», «Страхування», 

«Податкова система». 

Навчальні методи та техніки, 

які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентації 

Лекції 

Дискусії/панельні дискусії 

Аналіз проблемних ситуацій 

Кейси 

Необхідні обладнання Проектор 

Ноутбук 

Роздатковий матеріал 

Навчально-методичні рекомендації 



Критерії оцінювання (окремо 

для кожного виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №81/2 від 26.02.2020р.) 

Максимально можлива кількість балів за семестровий залік здобувача вищої освіти становить 100 балів, з яких: 

- 20 балів модульний контроль; 

- 80 балів поточний контроль (виконання індивідуальних завдань, підготовка рефератів, доповідей та презентацій, 

розв’язування задач та практичних кейсів, тестові завдання). 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку – 20% від визначених балів за даний вид роботи. Перескладання (модулів, контрольних 

робіт) відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, довідки про стан здоров’я). Здобувачі 

зобов’язані дотримуватися усіх строків встановлених для виконання письмових робіт, передбачених курсом.  

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час модульного контролю заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати, доповіді презентації мають мати коректні текстові посилання на використані джерела 

інформації. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахуванння 

викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов’язковим. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин ) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі.  

Питання до заліку  Необхідність та економічний зміст соціального страхування. 

 Становлення і розвиток системи соціального страхування. 

 Поняття, види та принципи загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

 Формування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні. 

 Фонд соціального страхування як орган управління загальнообов’язковим державним соціальним страхування. 

 Механізм державного регулювання соціального страхування. 

 Система нормативно-правового забезпечення соціального страхування. 

 Організація нагляду та контролю у вітчизняній системі соціального страхування.  

 Джерела формування та напрями використання коштів соціального страхування.  

 Єдиний внесок як основне джерело формування коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

  Нетрадиційні джерела фінансування соціальної сфери.  

 Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та їхній облік.  

 Порядок нарахування та утримання єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

  Механізм сплати та адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

  Поняття, принципи та суб’єкти соціального страхування тимчасової втрати працездатності. 

  Доходи Фонду соціального страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та напрями їхнього використання. 

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

та витратами зумовленими похованням. 

  Порядок відкриття, заповнення та закриття листка непрацездатності. 

  Страхування від нещасного випадку на виробництві: сутність, завдання та особливості. 

  Формування та використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування.  



  Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі настання нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання.  

 Порядок розгляду справ про страхові виплати 

 Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.  

 Економічна необхідність медичного страхування.  

 Форми медичного страхування та їх організаційні основи 

 Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхи його вдосконалення.  

 Характеристика сучасного стану ринку праці в Україні.  

 Поняття та принципи страхування на випадок безробіття.  

 Формування та використання коштів соціального на випадок безробіття.  

 Матеріальне забезпечення на випадок безробіття. 

 Порядок надання дотацій роботодавцю для працевлаштування безробітних. 

 Сутність, структура та становлення пенсійної системи України.  

 Суб’єкти та принципи функціонування солідарної системи пенсійного страхування.  

  Кошти загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.  

 Пенсії в солідарній системі пенсійного страхування.  

 Особливості організації та суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування.  

 Пенсії в накопичувальній системі пенсійного страхування 

 Реформування пенсійної системи України.  

 Необхідність та значення недержавного соціального страхування.  

 Недержавне пенсійне страхування.  

 Добровільне страхування від нещасних випадків.  

 Проблеми соціального страхування в Україні.  

 Напрями реформування вітчизняної системи соціального страхування  

Опитування  Усна, письмова та електронна форми опитування 

  



ДОДАТОК 

Схема курсу (очна/заочна форма навчання) 

 
Тиж. / 

дата / год. 

(очна 

/заочна 

форма 

навчання) 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Матеріали Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год. 

(очна/заочна 

форма 

навчання) 

Термін 

виконання 

Тиж. 1  

3 год. /  

1 год.  

Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального 

страхування 

1. Необхідність та економічний зміст соціального 

страхування 

2. Становлення і розвиток системи соціального 

страхування 

3. Поняття, види та принципи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

4. Суб’єкти та об’єкти загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 

5. Формування системи загальнообов’язкового 

державного соціального страхування в Україні. 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

робота в групах 

Презентація 

базових 

елементів з 

використанням 

демонстраційних 

матеріалів, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 10-12 

 

Підготувати 

доповіді та 

опрацювати 

базовий закон 

6 год./ 

10 год. 

 

1 тиждень 

Тиж. 2. 

3 год. / 

1 год. 

 

Тема 2. Управління соціальним страхуванням в 

Україні 
1. Фонд соціального страхування як орган управління 

загальнообов’язковим державним соціальним 

страхування 

2. Механізм державного регулювання соціального 

страхування 

3. Система нормативно-правового забезпечення 

соціального страхування 

4. Організація нагляду та контролю у вітчизняній 

системі соціального страхування 

Лекція -

дискусія, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 10-12 Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготовка 

презентації, 

тести 

6 год./ 

10 год. 

 

2 тиждень 



Тиж. 3. 

3 год./ 

1 год. 

 

Тема 3. Іноземний досвід у сфері соціального 
страхування 

1. Огляд систем соціального страхування зарубіжних 

країн.  

Класифікація моделей соціального захисту населення 

2. Зарубіжний досвід медичного страхування 

3. Світовий досвід страхування на випадок безробіття 

4. Особливості організації національних систем 

пенсійного забезпечення 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

11-12 Підготовка 

презентації, 

тести, 

індивідуальне 

завдання 

 6 год./ 

9 год. 

 

3 тиждень  

Тиж. 4-5. 

6 год./ 

2 год. 

 

Тема 4. Фінансове забезпечення соціального 
страхування в Україні 

1. Джерела формування та напрями використання 

коштів соціального страхування 

2. Єдиний внесок як основне джерело формування 

коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

3. Нетрадиційні джерела фінансування соціальної 

сфери 

4. Платники єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування та їхній облік 

5. Порядок нарахування та утримання єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

6. Механізм сплати та адміністрування єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування 

Лекція - 

дискусія, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

навчально-

методичні 

матеріали, 

практичні задачі 

та кейси 

1, 6, 10 

 

Опрацювати 

базовий закон, 

підготовка 

презентації, 

розв’язування 

практичних 

задач та кейсів 

8 год./ 

12 год. 

 

4-5  тиждень 

Тиж. 6-7 

6 год./ 

1 год. 

 

Тема 5. Страхування на випадок тимчасової 

втрати працездатності 
1. Поняття, принципи та суб’єкти соціального 

страхування тимчасової втрати працездатності 

2. Доходи Фонду соціального страхуванням у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності та напрями 

їхнього використання 

3. Забезпечення за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами зумовленими 

похованням 

4. Порядок відкриття, заповнення та закриття листка 

непрацездатності 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3 

 

Опрацювати 

відповідні 

розділи 

рекомендованої 

літератури, 

розв’язування 

практичних 

кейсів та задач 

7 год./ 

10 год. 

 

6-7 тиждень 



Тиж. 8-9. 

6 год./ 

2 год. 

. 

Тема 6. Страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань 
1. Страхування від нещасного випадку на виробництві: 

сутність, завдання та особливості. 

2. Формування та використання коштів 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

3. Матеріальне забезпечення та соціальні послуги у разі 

настання нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання 

4. Порядок розгляду справ про страхові виплати 

5. Профілактика нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань 

Лекція, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

 

 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3, 10-12 

 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготовка 

презентації, 

розв’язування 

тестів і задач 

7 год./ 

10 год. 

 

8-9 тиждень 

Тиж. 10. 

3 год./ 

1 год. 

. 

Тема 7. Медичне страхування 
1. Економічна необхідність медичного страхування 

2. Форми медичного страхування та їх організаційні 

основи 

3. Оцінка сучасного стану медичного страхування в 

Україні та шляхи його вдосконалення 

Лекція - 

дискусія, 

самостійна 

робота, дискусія, 

групова робота 

 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 3, 10-12 

 

Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготовка 

презентації, 

підготовка до 

дискусії, тести 

7 год./  

10 год. 

10 тиждень 

Тиж. 11-

12 

6 год./ 

2 год. 

. 

Тема 8. Страхування на випадок безробіття 

1. Характеристика сучасного стану ринку праці в Україні 

2. Поняття та принципи страхування на випадок 

безробіття 

3. Формування та використання коштів соціального на 

випадок безробіття 

4. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття 

5. Порядок надання дотацій роботодавцю для 

працевлаштування безробітних 

Лекція-дискусія, 

презентація , 

групова робота, 

розв’язування 

практичних 

кейсів 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

1, 4, 10-12 Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготовка 

презентації, 

підготовка до 

дискусії, тести, 

розв’язати 

задачі 

10 год./ 

10 год. 

11-12 тиджень 

Тиж. 13-

15. 

8 год./ 

2 год. 

 

Тема 9. Загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування 

1. Сутність, структура та становлення пенсійної системи 

України 

2. Суб’єкти та принципи функціонування солідарної 

системи пенсійного страхування  

3. Кошти загальнообов’язкового державного пенсійного 

страхування 

4. Пенсії в солідарній системі пенсійного страхування 

5. Особливості організації та суб’єкти накопичувальної 

Лекція-дискусія, 

студентська 

лекція, 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

2, 7-8, 10-12 Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготовка 

презентації, 

підготовка до 

дискусії, тести, 

розв’язати 

задачі та кейси 

10 год./ 

14 год. 

13-15 тиждень 



системи пенсійного страхування. Пенсії в 

накопичувальній системі пенсійного страхування 

6. Реформування пенсійної системи України 

 

Тиж. 16. 

4 год./ 

1год. 

. 

Тема 10. Розвиток недержавного соціального 

страхування в Україні 

1. Необхідність та значення недержавного соціального 

страхування 

2. Недержавне пенсійне страхування 

3. Добровільне страхування від нещасних випадків.  

4.Проблеми соціального страхування в Україні 

5. Напрями реформування вітчизняної системи 

соціального страхування 

Лекція-дискусія, 

панельна 

дискусія 

Презентація, 

Навчально-

методичні 

матеріали 

5, 9, 10-12 Опрацювати 

рекомендовану 

літературу, 

підготовка 

презентації, 

підготовка до 

дискусії, тести, 

тези 

8 год./ 

11 год. 

 

16 тиждень 

48 год. / 

14 год.  
   72 год/ 

106 год. 

Залік 

 


