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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) - здобути глибокі теоретичні 

знання та набути практичних навичок з організації соціального страхування, 

управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки умов здійс-

нення різних видів соціального страхування з урахуванням їх специфіки на су-

часному етапі розвитку економіки України. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- розуміння особливостей теоретичних основ, сутності та принципів орга-

нізації соціального страхування; 

- здатність досліджувати економічну сутність соціального страхування та 

визначати його місце у соціальному захисті населення України в умовах транс-

формаційних перетворень суспільства; 

- здатність застосовувати знання законодавства у сфері державного регу-

лювання соціального страхування, визначати його позитивні моменти та нас-

лідки; 

- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій 

для діагностики та моделювання умов здійснення основних видів соціального 

страхування — пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від 

безробіття, від нещасних випадків на виробництві, медичного; 

- здатність управляти діяльністю фондів соціального страхування та нада-

вати рекомендації з удосконалення руху і ефективності використання фінансо-

вих ресурсів; 

- здатність формувати теоретичні та практичні рекомендації щодо розробки 

напрямів удосконалення системи соціального страхування. 

Програмні результати навчання:  

- використовувати фундаментальні закономірності розвитку системи соціа-

льного страхування; 

- уміння визначати та систематизувати особливості соціального страхуван-

ня зарубіжних країн світу; 

- розуміти основні засади організації існуючих видів соціального страху-

вання - пенсійного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіт-

тя, від нещасних випадків на виробництві, медичного; 

- демонструвати знання теоретичних та практичних засад функціонування 

системи недержавного пенсійного страхування; 

- уміння формувати власне бачення проблеми та перспектив розвитку су-

часної системи соціального страхування у світі; 

- вміти здійснювати класифікацію систем соціального страхування зарубі-

жних країн; 



- вміти здійснювати розрахунки щодо порядку та розмірів сплати єдиного 

соціального внеску різноманітними суб’єктами господарювання; 

- застосовувати у професійній діяльності кількісні методи розрахунку роз-

мірів різних видів соціальних виплат та допомог, що виплачуються в Україні 

згідно чинного законодавства про  загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування; 

- вміти розробляти інвестиційну декларацію недержавного пенсійного фо-

нду; 

- обґрунтовувати формування стратегії розвитку недержавного пенсійного 

фонду. 

Короткий зміст курсу: 

Сутність, принципи і роль соціального страхування. Зарубіжний досвід у 

сфері соціального страхування. Державне регулювання соціального страхуван-

ня. Збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування.  Пенсійне страхування. Соціальне страхування з тимчасової втра-

ти працездатності. Страхування від нещасного випадку на виробництві та про-

фесійних захворювань. Соціальне страхування на випадок безробіття. Медичне 

страхування. Недержавне соціальне страхування. Удосконалення соціального 

страхування. 
 


