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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування та отримання студентами 

поглиблених теоретичних знань для опанування механізму організації, управління, 

фінансового забезпечення соціального страхування.  

Завдання, які необхідно розв’язати, під час вивчення дисципліни: проаналізувати 

сутність та роль соціального страхування, розглянути механізми управління діяльністю 

фондів соціального страхування, засвоєння умов страхування на випадок втрати 

працездатності та безробіття, медичного та пенсійного страхування, страхування від 

нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань та вивчення порядку 

розрахунків матеріального забезпечення та фінансування соціальних послуг.  

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати сучасне уявлення про 

послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах 

ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.  

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабо

раторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

Модуль 1  

Система соціального страхування та пенсійного забезпечення України: принципи, 

засади і механізми функціонування 

Основні поняття 

та категорії 

соціального 

страхування та 

пенсійного 

забезпечення. 

2/4 

Володіти 

основними 

поняттями та 

категоріями 

соціального 

страхування та 

пенсійного 

забезпечення, 

застосовувати їх у 

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 

Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно до п. 

5.1–5.7 

«Положення про 

екзамени та заліки 

в Національному 

університеті 
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професійній 

діяльності. 

біоресурсів і 

природокористува

ння України» від 

27.02.2019 р.  

Іноземний 

досвід у сфері 

соціального 

страхування. 

2/4 

Знати історичну 

ретроспективу 

формування та 

розвитку інституту 

соціального 

страхування та 

пенсійного 

забезпечення. 

Орієнтуватися у 

кращих практиках 

соціального 

страхування. 

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 

Державне 

регулювання 

соціального 

страхування. 

4/8 

Знати фінансовий 

механізм 

регулювання 

соціального 

страхування; 

розуміти фінансові 

та організаційні 

засади 

загальнообов’язков

ого державного 

соціального 

страхування. 

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 

Модуль 2  

Види загальнообов’язкового державного соціального страхування та недержавне 

пенсійне страхування 

Страхування від 

нещасних 

випадків на 

виробництві та 

професійного 

захворювання. 

2/4 

Знати алгоритм 
страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійного 
захворювання. 

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 
Оцінювання 

здобувачів 

відбувається 

відповідно до п. 

5.1–5.7 

«Положення про 

екзамени та заліки 

в Національному 

університеті 

біоресурсів і 

природокористува

ння України» від 

27.02.2019 р.  

Матеріальне 

забезпечення та 

соціальні 

послуги за 

загальнообов’яз

ковим 

державним 

соціальним 

страхуванням на 

випадок 

безробіття. 

2/4 

Орієнтуватися у 

питаннях 

матеріального 

забезпечення та 

видів соціальних 

послуг за 

загальнообов’язков

им державним 

соціальним 

страхуванням на 

випадок безробіття. 

Знати нормативно-

правову базу 

реалізації 

громадянами права 

на отримання 

матеріального 

забезпечення та 

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 
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соціальних послуг 

на випадок 

безробіття.  

Правові умови 

реалізації 

громадянами 

права на 

пенсійне 

забезпечення в 

Україні 

відповідно до 

реформи 2017 

року. 

2/4 

Орієнтуватися у 

правових умовах 

реалізації 

громадянами права 

на пенсійне 

забезпечення в 

Україні відповідно 

до реформи 2017 

року. Знати 

нормативно-

правову базу 

реалізації 

громадянами права 

на пенсійне 

забезпечення в 

Україні.  

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 

Пенсіонування 

внутрішньо 

переміщених 

осіб в Україні як 

новий виклик 

для пенсійної 

системи. 

1/2 

Знати процедуру та 

нормативно-

правову базу 

пенсіонування 

внутрішньо 

переміщених осіб в 

Україні. 

Питання, 

обговорення, 

кейси, 

brainstorming, 

робота над 

виконанням 

завдань в 

Elearn 

Всього за семестр 70 

Екзамен 30 

Загальна оцінка за семестр 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів, встановлених 

викладачем, без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, довідка від 

лікаря). 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Очікується, що роботи студентів будуть самостійними, 

міститимуть самостійний аналіз та міркування. При підготовці 

усіх видів робіт слід пам’ятати про академічну доброчесність. 

Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 

джерел, списування, втручання у роботу інших студентів 

становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. У разі виявлення ознак 

порушення здобувачем вищої освіти академічної 

доброчесності (обману, фальсифікації, фабрикації, списування) 

робота буде анульована, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. На здобувача накладатимуться стягнення відповідно до 

пункту 5.2. «Положення про академічну доброчесність у 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України».  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються.  
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Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є важливою складовою навчання та 

обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекційні та 

практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати 

викладача про неможливість відвідати заняття особисто або 

через старосту академічної групи. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, міжнародне стажування у рамках 

академічної мобільності) навчання може відбуватись в он-лайн 

формі за погодженням із керівником курсу. Однак, студенти у 

будь-якому випадку зобов’язані дотримуватися усіх термінів, 

визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених 

курсом.  

Політика щодо 

виставлення балів: 

Враховуються бали, набрані на поточному оцінюванні, 

практичних та самостійних роботах та бали підсумкових 

модульних контрольних робіт. При цьому обов’язково 

враховуються присутність на заняттях та активність студента 

під час практичних занять; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування ґаджетами (смартфонами, 

smart-годинниками, планшетами та ін.) під час занять з метою, 

не пов’язаною з навчанням; порушення академічної 

доброчесності; несвоєчасне виконання поставлених завдань і т. 

ін.  

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів 

заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно 

зараховано 74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


