
1

���������

	
���
�������

����	
��������
������������	

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни

“СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”
(для  спеціалістів)



2

Бігдаш В. Д. Навчальна програма дисципліни “Соціальне страхування”
(для спеціалістів). — К.: МАУП, 2005. — 16 с.

Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально!тематичний
план, програмний матеріал до вивчення дисципліни “Соціальне страхування”,
питання для самоконтролю, методичні вказівки до виконання контрольної ро!
боти для студентів заочної форми навчання, теми контрольних робіт, а також
список рекомендованої літератури.

Підготовлено доцентом кафедри банківської і страхової справи
В. Д. Бігдашем

Затверджено на засіданні кафедри  банківської і страхової справи
педагогіки (протокол № 4 від 26.10.05)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

© Міжрегіональна Академія управління
персоналом (МАУП), 2005



3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна “Соціальне страхування” належить до про!
грами фахової підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
слухачів Міжрегіональної Академії управління персоналом освітньо!
кваліфікаційного рівня спеціаліста денної, вечірньої й заочної форм
навчання.

Мета вивчення дисципліни — здобути глибокі теоретичні знання
та набути практичних навичок з організації соціального страхування,
управління діяльністю фондів соціального страхування, розробки
умов здійснення різних видів соціального страхування з урахуванням
їх специфіки на сучасному етапі розвитку економіки України.

Завдання дисципліни:
• опанування теоретичних основ, сутності та принципів організації

соціального страхування;
• ознайомлення з методологією розробки та впровадження умов

здійснення основних видів соціального страхування — пенсій!
ного, на випадок тимчасової втрати працездатності, від безробіт!
тя, від нещасних випадків на виробництві, медичного;

• формування уміння управляти діяльністю фондів соціального
страхування та надавати рекомендації з удосконалення руху і
ефективності використання фінансових ресурсів.

Предмет дисципліни — відносини, що виникають у процесі фор!
мування, розподілу та використання фондів соціального страхуван!
ня.

Методичною основою дисципліни “Соціальне страхування” є су!
часні економічні теорії та концепції соціального страхування, фінан!
сового менеджменту і теорії економічних ризиків, світовий досвід з
теорії та практики організації соціального страхування і надання ма!
теріального забезпечення та соціальних послуг, розробки провідних
вчених і працівників соціального страхування країн зі сталою ринко!
вою економікою, які максимально адаптовані до реальних умов роз!
витку національної економіки, а також теоретичні і практичні досяг!
нення вітчизняної практики соціального страхування.



4

НАВЧАЛЬНО�ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
вивчення дисципліни

“СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”

№ Назва теми
пор.

1 Сутність, принципи і роль соціального страхування
2 Зарубіжний досвід у сфері соціального страхування
3 Державне регулювання соціального страхування
4 Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою

працездатності
5 Медичне страхування
6 Страхування від нещасного випадку на виробництві

і професійного захворювання
7 Страхування на випадок безробіття
8 Пенсійне страхування
9 Недержавне соціальне страхування

10 Напрями вдосконалення соціального страхування
в Україні

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ
до вивчення дисципліни

“СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ”

Тема 1. Сутність, принципи і роль соціального страхування

1. Історичні витоки, сутність і необхідність соціального страху!
вання.

2. Основні визначення, принципи та функції соціального страху!
вання.

3. Соціальне страхування у системі соціального захисту населення.
4. Основні види соціального страхування і соціального забезпе!

чення, їх зміст.

Література [1; 8; 11–21; 28; 30; 34]

Тема 2. Зарубіжний досвід у сфері соціального страхування

1. Історія становлення соціального захисту.
2. Міжнародні норми і принципи соціального страхування.
3. Організаційно правові форми соціального страхування.
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4. Роль держави у вирішенні соціальних проблем.
5. Особливості функціонування окремих видів соціального стра!

хування в економічно розвинених країнах світу.

Література [2; 4; 6; 7; 14; 16–18; 29; 31; 32; 37]

Тема 3. Державне регулювання соціального страхування

1. Соціальна політика держави у період реформ та завдання со!
ціального страхування.

2. Організаційно!правові форми та види соціального забезпечен!
ня в Україні.

3. Правові та організаційні принципи побудови загальнообов’яз!
кової державної системи соціального страхування.

4. Участь держави в організаційному та фінансовому управлінні
системами соціального страхування.

Література [1–8; 14; 16–18; 28; 30–34; 36, 37]

Тема 4. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності

1. Сутність і необхідність соціального страхування у зв’язку з тим!
часовою втратою працездатності та витратами, зумовленими з
народженням і похованням.

2. Управління соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності.

3. Організаційно!правові умови соціального страхування у зв’яз!
ку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовле!
ними народженням і похованням.

4. Фінансові аспекти соціального страхування у зв’язку з тимча!
совою втратою працездатності та витратами, зумовленими з
народженням і похованням.

Література [1; 4; 19–21; 30; 34; 36]

Тема 5. Медичне страхування

1. Зміст та історичні передумови виникнення соціальної страху!
вання на випадок хвороби.

2. Еволюція систем охорони здоров’я у різних державах.
3. Визначення, мета, форми, завдання державного соціального

медичного страхування.
4. Суб’єкти та об’єкти відносин, їх права і обов’язки.
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5. Фінансові питання державного соціального медичного страху!
вання.

Література [16; 20; 21; 29–33; 35; 36]

Тема 6. Страхування від нещасного випадку на виробництві
і від професійного захворювання

1. Сутність, необхідність і принципи соціального страхування від
нещасного випадку на виробництві.

2. Законодавство України про загальнодержавне соціальне стра!
хування від нещасного випадку на виробництві і професійного
захворювання.

3. Управління соціальним страхуванням від нещасних випадків на
виробництві і професійного захворювання.

4. Організаційно!правові умови соціального страхування від нещас!
ного випадку на виробництві і професійного захворювання.

5. Фінансові аспекти соціального страхування від нещасних ви!
падків на виробництві і професійного захворювання.

Література [1; 3; 5; 6; 12; 19–21; 28; 30–33; 35–37]

Тема 7. Страхування на випадок безробіття

1. Соціально!економічні передумови страхування на випадок без!
робіття.

2. Законодавчі засади загальнообов’язкового державного соціаль!
ного страхування на випадок безробіття в Україні.

3. Управління соціальним страхуванням на випадок безробіття.
4. Організаційно!правові умови соціального страхування на випа!

док безробіття.
5. Матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні

послуги.

Література [1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37]

Тема 8. Пенсійне страхування

1. Пенсійне забезпечення у світовій практиці.
2. Нормативно!правові акти, що регулюють державне пенсійне

забезпечення в Україні.
3. Пенсійний фонд України: основні функції, завдання, структу!

ра, система управління фондом.
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4. Організаційно!правові умови надання пенсії.
5. Фінансові питання пенсійного забезпечення.

Література [1; 3; 7; 8; 16; 19–21; 28; 30–37]

Тема 9. Недержавне соціальне страхування

1. Взаємозв’язок соціального й особистого страхування.
2. Основні принципи і положення особистого страхування.
3. Нормативно!правові засади недержавного соціального страху!

вання в Україні.
4. Сутність і діяльність недержавних пенсійних фондів і страхо!

вих компаній.
5. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного соціально!

го страхування.

Література [1–3; 16; 19–21; 28; 30–33; 35–37]

Тема 10. Напрями вдосконалення соціального страхування
в Україні

1. Аналіз стану системи соціального страхування в Україні.
2. Підходи до реформування системи соціального страхування.
3. Напрями реформування пенсійного страхування в Україні.
4. Пріоритетні шляхи вдосконалювання соціального страхування.

Література [1–3; 16; 19–21; 28–30; 32–37]

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Зміст понять “соціальний захист” і“соціальне страхування”.
2. Сутність понять “соціальний ризик”, “соціальний страховий

випадок”.
3. Основні принципи соціального страхування.
4. Стан системи соціального страхування в Україні.
5. Суб’єкти соціального страхування.
6. Розвиток соціального партнерства.
7. Об’єкти соціального страхування.
8. Міжнародні норми і принципи соціального страхування та їх

еволюція.
9. Міжнародні вимоги до захисту соціально!трудових прав гро!

мадян.
10. Механізми самоврядування в системі соціального страхування.
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11. Джерела, засоби і форми залучення і нагромадження коштів
соціального страхування.

12. Принципи і напрями реформування системи соціального стра!
хування за кордоном.

13. Шляхи реформування системи соціальної допомоги.
14. Нагляд і роль держави в системі соціального страхування.
15. Суб’єкти державного регулювання соціального страхування

в Україні та їх функції.
16. Методи і заходи державного регулювання соціального страху!

вання в Україні.
17. Законодавство України про загальнообов’язкове державне соці!

альне страхування.
18. Економічне обґрунтування норм соціального страхування. Прин!

ципи розрахунків страхових внесків на соціальне страхування.
19. Фонд соціального страхування, його функції та обов’язки.
20. Вимоги вітчизняного законодавства щодо соціального страху!

вання від нещасного випадку на виробництві.
21. Страхові ризики та страхові випадки обов’язкового страхуван!

ня від нещасного випадку на виробництві.
22. Особливості визначення обставин страхових випадків при стра!

хуванні від нещасного випадку на виробництві та професійно!
го захворювання.

23. Страхові виплати працівнику при страхуванні від нещасного
випадку.

24. Страхові виплати утриманцям працівника в разі страхування
від нещасного випадку.

25. Недержавне страхування від нещасного випадку.
26. Принципи формування та нормативи страхових тарифів соці!

ального страхування від нещасного випадку на виробництві.
27. Принципи визначення ступеня втрати працездатності.
28. Управління соціальним страхуванням від нещасного випадку

на виробництві.
29. Становище і перспективи розвитку соціального страхування від

нещасного випадку на виробництві.
30. Державна соціальна система охорони здоров’я, її особливості,

джерела фінансування.
31. Медичне страхування: форми та особливості організації і про!

ведення.
32. Суб’єкти загальнообов’язкового медичного страхування.
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33. Права і обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового медичного
страхування і їх взаємодія.

34. Принципи загальнообов’язкового державного соціального ме!
дичного страхування.

35. Визначення розмірів страхових платежів у соціальному медич!
ному страхуванні.

36. Програми у сфері державного соціального медичного страху!
вання.

37. Контроль у системі медичного страхування.
38. Джерела формування коштів при соціальному медичному стра!

хуванні, порядок їх надходження та використання.
39. Еволюція систем пенсійного забезпечення.
40. Основні тенденції розвитку пенсійного забезпечення за кордо!

ном.
41. Пенсійний Фонд України: повноваження, завдання, функції.
42. Принципи визначення розміру “трудових” пенсій.
43. Пенсії за віком.
44. Реформування у сфері пенсійного забезпечення.
45. Умови виплати пенсій в солідарній системі.
46. Умови виплати пенсій в накопичувальній системі.
47. Види пенсій та особливості їх призначення.
48. Пенсії по інвалідності.
49. Пенсія за вислугу років.
50. Пенсії в разі втрати годувальника.
51. Соціальні пенсії.
52. Соціальне пенсійне страхування робітників і службовців.
53. Види доходів і трудової діяльності, що зараховуються до пен!

сійного стажу та обсягу пенсійного забезпечення.
54. Нагляд у сфері державного соціального страхування у зв’язку з

тимчасовою втратою працездатності.
55. Умови подання і тривалість страхової виплати допомоги по ва!

гітності та пологах.
56. Забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним

страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
57. Права й обов’язки суб’єктів страхування у зв’язку з тимчасо!

вою втратою працездатності.
58. Страхові випадки, умови подання допомоги у зв’язку з тимчасо!

вою непрацездатністю і тривалість її виплати.
59. Підстави для відмови в наданні допомоги у зв’язку з тимчасовою

непрацездатністю.
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60. Право на допомогу на поховання та її розмір.
61. Організаційно!правові умови здійснення загальнообов’язкового

державного соціального страхування України на випадок безро!
біття.

62. Розвиток ринку праці та зайнятість населення, удосконалення
трудових відносин.

63. Страхові випадки при страхуванні на випадок безробіття.
64. Особи, які підлягають і які не підлягають страхуванню на випа!

док безробіття.
65. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страху!

вання України на випадок безробіття та його функції з управ!
ління страхуванням на випадок безробіття.

66. Джерела коштів фонду страхування на випадок безробіття та їх
використання.

67. Розмір і порядок сплати страхових внесків при страхуванні на
випадок безробіття.

68. Програми забезпечення зайнятості як превентивний інструмент
соціального страхування.

69. Розмір і види страхової допомоги по безробіттю.
70. Умови і тривалість виплати допомоги по безробіттю.
71. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення

на випадок безробіття або/та скорочення їх тривалості.
72. Порівняльний аналіз соціального та особистого недержавного

страхування.
73. Вимоги чинного законодавства щодо недержавного соціального

страхування в Україні.
74. Напрями вивчення й формування попиту на недержавне соці!

альне страхування.
75. Недержавне медичне страхування за кордоном.
76. Недержавне медичне страхування в Україні.
77. Основні принципи і положення здійснення недержавного осо!

бистого страхування.
78. Недержавне страхування від нещасних випадків.
79. Недержавне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою праце!

здатності.
80. Недержавне страхування як засіб зменшення ризику безробіття.
81. Недержавне пенсійне забезпечення та шляхи його здійснення.
82. Сутність діяльності недержавних пенсійних фондів.
83. Професійні та корпоративні пенсійні системи.
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84. Добровільне пенсійне страхування на умовах його здійснення
страховими компаніями.

85. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного пенсійного
забезпечення.

86. Державний нагляд і контроль у сфері недержавного особистого
страхування.

87. Принципи реформування системи соціального страхування
в Україні.

88. Шляхи реформування системи пенсійного забезпечення.
89. Шляхи реформування системи соціальної допомоги (розвиток

адресної допомоги).
90. Роль держави при реформуванні системи соціального страху!

вання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Загальні вимоги до контрольної роботи
Контрольна робота повинна відображати окремі теоретико!прак!

тичні проблеми соціального страхування. Контрольну роботу студен!
ти виконують письмово у формі реферату, в якому необхідно розв’я!
зати конкретні ситуації.

При виконанні контрольної роботи студенти повинні:
1) уточнити завдання, визначити необхідні джерела для роботи над

ним;
2) виявити тенденції розвитку процесів, що випливають із завдан!

ня, теоретично їх обґрунтувати та оцінити;
3) висвітлити завдання, пояснити та інтерпретувати;
4) сформулювати заключні висновки з рекомендаціями щодо по!

дальшого розвитку процесу (явища).
Номер питання контрольної роботи студент вибирає за двома

останніми цифрами номера своєї залікової книжки за таким принци!
пом:

1) якщо дві останні цифри залікової книжки не перевищують  циф!
ри “30”, то номер теми контрольної роботи відповідає двом
останнім цифрам залікової книжки;

2) якщо дві останні цифри залікової книжки більше цифри “30”,
але менше “60”, номер теми контрольної роботи відповідає
різниці двох останніх цифр залікової книжки і “30” (наприк!
лад, якщо дві останні цифри залікової книжки “33”, то номер
питання контрольної роботи 33 – 30 = 3);
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3) якщо дві останні цифри залікової книжки більше цифри “60”,
але менше “90”, номер теми відповідає різниці двох останніх
цифр залікової книжки і “60” (наприклад, якщо дві останні циф!
ри залікової книжки “83”, то номер питання контрольної робо!
ти 83 – 60 = 23);

4) якщо дві останні цифри залікової книжки більше цифри “90”,
номер теми відповідає різниці двох останніх цифр залікової книж!
ки і “90” (наприклад, якщо дві останні цифри залікової книжки
“97”, то номер питання контрольної роботи 97 – 90 = 7);

5) якщо дві останні цифри залікової книжки “00”, то номер теми
контрольної роботи відповідає темі 30.

Контрольна робота обов’язково повинна містити:
1) зміст контрольної роботи;
2) висвітлення (із посиланнями на використану літературу) виб!

раної теми;
3) висновки (стан проблеми та перспективи розвитку);
4) список використаної літератури.
Контрольна робота має бути викладена логічно та технічно правиль!

но оформлена. Робота виконується чітким і розбірливим почерком у зо!
шиті або на аркушах паперу формату 210 × 297 мм, допускаються друко!
ваний (через 1,5 інтервалу) або комп’ютерний (1,5 інтервалу, гарнітура
Times New Roman!14) варіанти. Сторінки мають бути пронумеровані і
мати береги (ліворуч 30 мм, праворуч — 15, угорі і знизу — по 20 мм).

Обсяг контрольної роботи — не більше 15–20 сторінок. Наприкінці
роботи ставляться підпис і дата виконання.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
1. Історичні витоки, сутність і необхідність соціального страху!

вання.
2. Соціальне страхування у системі соціального захисту населення.
3. Основні види соціального страхування і соціального забезпе!

чення, їх зміст.
4. Міжнародні норми і принципи соціального страхування.
5. Проблеми розвитку соціального страхування у країнах Цент!

ральної та Західної Європи, Америки та Азії.
6. Роль держави у вирішенні соціальних проблем.
7. Соціальна політика української держави в період реформ і зав!

дання соціального страхування.
8. Правові та організаційні принципи побудови загальнообов’яз!

кової державної системи соціального страхування в Україні.
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9. Участь держави в організаційному та фінансовому управлінні
системами соціального страхування: зарубіжний та вітчизняний
досвід.

10. Сучасні форми організації соціального захисту за кордоном.
11. Законодавство України про загальнообов’язкове державне соці!

альне страхування та його завдання.
12. Функції, завдання та організаційна структура фондів соціаль!

ного страхування.
13. Рівень організації страхування в разі тимчасової втрати праце!

здатності.
14. Проблеми розвитку страхування у зв’язку з тимчасовою втра!

тою працездатності.
15. Сутність і необхідність соціального медичного страхування.
16. Основні моделі медичного страхування у світі.
17. Російська модель обов’язкового медичного страхування.
18. Зарубіжний досвід соціального страхування від нещасних ви!

падків на виробництві.
19. Стан соціального страхування від нещасних випадків на вироб!

ництві.
20. Принципи і критерії диференціації розмірів страхових внесків

при страхуванні від нещасних випадків на виробництві.
21. Види матеріального забезпечення та соціальні послуги при стра!

хуванні від нещасних випадків на виробництві.
22. Стан організації та страхування на випадок безробіття в Україні.
23. Проблеми розвитку страхування на випадок безробіття в Ук!

раїні.
24. Стан і напрями реформування пенсійного забезпечення в Ук!

раїні.
25. Пенсійне забезпечення по старості, інвалідності, в разі втрати

годувальника і допомога сім’ї.
26. Добровільне особисте страхування як елемент соціального за!

хисту громадян і доповнення до загальнообов’язкового держав!
ного соціального страхування.

27. Пенсійні плани та схеми недержавних пенсійних фондів.
28. Напрями розвитку взаємодії недержавного та соціального стра!

хування в Україні.
29. Сучасне становище організації соціального страхування в Ук!

раїні.
30. Проблеми та напрями реалізації механізму соціального страху!

вання в Україні.
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