


 



Опис навчальної дисципліни 

7 семестр 

Найменування 

показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 6 Обов’язкова 

Загальна кількість 

 годин – 180 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

контактних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4 

8 год. 4 год. 

Практичні 

8 год. 8 год. 

Самостійна робота 

44 год. 48 год 

Вид контролю: екзамен 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Соціальне страхування та 

пенсійне забезпечення» є підготовка здобувачів спеціальності 232 Соціальне 

забезпечення до свідомого, активного та вмілого використання принципів та 

технологій соціального страхування та пенсійного забезпечення, формування 

в них системи базових знань з питань соціального забезпечення громадян 

через механізм соціального страхування та пенсійного забезпечення. 

 



2. Матриця компетентностей, програмних результатів навчання,  

методів навчання, методів контролю з навчальної дисципліни «Соціальне страхування та пенсійне забезпечення»  

Компетентності, які 

формуються з 

посиланням на шифр 

відповідно до освітньої 

програми 

Програмні результати 

навчання з посиланням на 

шифр відповідно до 

освітньої програми 

Методи навчання  

 

Методи 

контролю  

 

Здатність застосовувати 

знання у практичних 

ситуаціях (за ЗК 3 ОПП); 

знання та розуміння 

предметної області та 

розуміння професійної 

діяльності (за ЗК 5 ОПП); 

здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

знаннями. (за ЗК 7 ОПП). 

 

Знання і розуміння 

Вміння застосовувати 

статистичну, методичну та 

нормативну базу системи 

соціального захисту 

населення (за ПРН 4 ОПП); 

використовувати 

механізми призначення 

фінансової соціальної 

допомоги, пенсій  

(за ПРН 5 ОПП); 

застосовувати базові 

знання про основи 

словесний метод 

(лекція, дискусія, 

співбесіда); практичний 

метод (практичні 

заняття); наочний 

метод (метод 

ілюстрацій і метод 

демонстрацій); 

проблемний виклад 

матеріалу, частково-

пошукові та 

дослідницькі методи, 

усне та письмове 

опитування, 

тестові завдання, 

реферати, 

презентації,  

спостереження 

за навчальною 

діяльністю 

здобувачів, 

метод 

самоконтролю, 

екзамен 



нормативно-правової бази 

стосовно соціальної 

роботи та соціального 

забезпечення (за 

ФК 2 ОПП); здатність до 

організації та управління 

процесами в соціальному 

страхуванні та 

пенсійному забезпеченні 

забезпечення населення 

(за ФК 20 ОПП); 

економічної допомоги 

об’єктам соціального 

захисту. 

(за ПРН 6 ОПП); 

застосовувати засоби 

соціально-правової 

політики в сфері 

соціального захисту, базові 

знання з юриспруденції та 

законодавства України в 

галузі соціального 

забезпечення (за ПРН 8 

ОПП); 

застосовувати нормативно-

правову базу в захисті 

соціальних груп населення  

(за ПРН 16 ОПП). 

презентації, кейс-стаді, 

ділові ігри, робота з 

навчально-методичною 

літературою 

(конспектування, 

тезування, анотування, 

рецензування, 

складання реферату); 

відеометод у 

сполученні з новітніми 

інформаційними 

технологіями та 

комп'ютерними 

засобами навчання 

(дистанційні, 

мультимедійні, 

веборієнтовані;  

 



3. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього зокрема усього зокрема 

л пр - с.р. л пр - с.р. 

8 семестр 

Тема 1. Єдиний 

соціальний внесок у 

структурі доходів 

державних 

соціальних фондів 

18 2 2 - 14 20 1 2 - 16 

Тема 2. Соціальне 

страхування від 

нещасних випадків на 

виробництві та 

професійних 

захворювань. 

21 3 3 - 15 20 2 3 - 16 

Тема 3. Соціальне 

страхування з 

тимчасової втрати 

працездатності 

21 3 3 - 15 20 1 3 - 16 

Разом за 8 семестр: 60 8 8 - 44 60 4 8 - 48 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

4.1. Теми лекційних занять 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількість 

годин 

ден зао

ч 



1 Суть єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

2 1 

2 Основні аспекти соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 

3 2 

3 Основні напрями соціального страхування з тимчасової 

втрати працездатності. 

3 1 

Разом за 8 семестр 8  4 

 

4.2. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

7 семестр ден зао

ч 

1 Реєстрація та облік платників єдиного соціального 

внеску. Порядок обкладання заробітної плати єдиним 

соціальним внеском на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування за видами виплат. 

2 2 

2 Економічна сутність та роль Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. 

3 3 

3 Тимчасова втрата працездатності  3 3 

Разом 8 8 

 

4.3. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

7 семестр ден зао

ч 

1 Ставки єдиного соціального внеску. Порядок сплати 14 16 



єдиного соціального внеску. Звітність платників єдиного 

соціального внеску. Відповідальність за порушення 

законодавства про єдиний соціальний внесок. 

2 Необхідність соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань. 

15 16 

3 Організаційні засади загальнообов’язкового державного 

соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою 

працездатності та витратами, зумовленими народженням 

та похованням. 

15 16 

Разом 44 48 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Результати навчання студентів із вивчення навчальної дисципліни 

визначаються у балах, які виставляються згідно з критеріями оцінювання. 

Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення 

навчальних занять (лекційні, практичні) та самостійної роботи. Для студентів 

заочної форми бали розподіляються пропорційно годинам у навчальному 

плані, відведеним на навчальні заняття та самостійну роботу.  

Оцінювання результатів навчання студентів у процесі лекційного 

заняття виставляється за такими критеріями: присутність здобувача на 

лекції (1 бал), складання її конспекту та активна участь у процесі лекції (3 

бали).  

Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними 

критеріями:  

5 бали - здобувач у повному обсязі опрацював програмний матеріал, 

основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує 

набутими знаннями у вирішенні завдань, робить аргументовані висновки, 

може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших, здатний 

презентувати власне розуміння питання.  



3 бали - здобувач володіє навчальним матеріалом, формулює нескладні 

висновки, може узагальнювати набуті знання і частково застосовувати їх у 

вирішенні завдань, аргументація на достатньому рівні. 

1 бал - здобувач загалом самостійно відтворює програмний матеріал, 

може дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є 

істотні прогалини, є певні неточності як у відтворенні матеріалу, так і у 

висновках, аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні 

завдань на низькому рівні.  

Самостійна робота здобувачів вищої освіти оцінюється у 76 б. (денна 

форма навчання) та 79 б. (заочна форма навчання). 

Результати поточного контролю рівня знань студентів очної та заочної 

форм навчання (кількість отриманих балів) обов’язково доводяться 

викладачем у наприкінці кожного заняття до відома всіх студентів і 

виставляються в «Журналі обліку поточної успішності та відвідування 

занять» та є підставою для одержання допуску до підсумкового контролю.  

Шкала оцінювання: національна та накопичувальна 100-бальна 

За 100-бальною шкалою За національною шкалою 

90 – 100 балів відмінно 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно 

0 – 25 балів неприйнято 

 

Допуск до підсумкового контролю з навчальної дисципліни становить 

60 балів, визначається як сумарна мінімальна кількість балів, яку має набрати 

здобувач вищої освіти для отримання позитивної оцінки «задовільно», крок 

шкали – 1. При цьому межа незадовільного навчання становить 59 балів.  

Здобувачі вищої освіти, які за поточним оцінюванням у семестрі мають 

результат навчання з дисципліни 60 балів і вище, можуть, за бажанням, бути:  



– звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 

60-80 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 

навчальної дисципліни;  

– звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання 

81-100 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 

навчальної дисципліни, - за відсутності пропусків занять з усіх предметів 

семестру без поважних причин (до 10%), але за обов’язкового надання в 

деканат виконаних самостійних завдань з відповідної дисципліни;  

– допущені до складання екзамену (у деканат обов’язково надається 

аркуш відповіді здобувача). 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю (денна форма навчання, 8 семестр) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 3 1 5 1 26 1 

Т 2 3 1 5 1 25 1 

Т 3 3 1 5 1 25 1 

Разом 9 3 15 3 76 3 

 

Розподіл балів, що присвоюється здобувачам, із розподілом за темами за 

результатами поточного контролю (заочна форма навчання, 7 семестр) 

 

Тема 

Лекції Практичні 

заняття 

Самостійна 

робота 

Max Min Max Min Max Min 

Т 1 2 1 5 1 27 1 

Т 2 2 1 5 1 26 1 

Т 3 2 1 5 1 26 1 

Разом 6 3 15 3 79 3 

 



Перелік екзаменаційних питань. 

1. Суть єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

2. Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального 

страхування. Посвідчення застрахованої особи в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

3. Платники єдиного соціального внеску, іх реєстрація та облік. 

4. Порядок обкладання заробітної плати єдиним соціальним внеском на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування за видами виплат.  

5. Виплати в грошовій та натуральній формі. 

6. Ставки єдиного соціального внеску.  

7. Нарахування та утримання єдиного соціального внеску.  

8. Порядок сплати єдиного соціального внеску.  

9. Звітність платників єдиного соціального внеску. Відповідальність за 

порушення законодавства про єдиний соціальний внесок.  

10. Сплата єдиного соціального внеску підприємцями на спрощеній системі. 

11. Нагляд у сфері державного соціального страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності. 

12. Умови подання і тривалість страхової виплати допомоги по вагітності та 

пологах. 

13. Забезпечення за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. 

14. Права й обов’язки суб’єктів страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. 

15. Страхові випадки, умови подання допомоги у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю і тривалість її виплати. 

16. Підстави для відмови в наданні допомоги у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю. 

17. Право на допомогу на поховання та її розмір. 



18. Організаційно-правові умови здійснення загальнообов’язкового 

державного соціального страхування України на випадок безробіття. 

19. Страхові випадки при страхуванні на випадок безробіття. 

20. Особи, які підлягають і які не підлягають страхуванню на випадок 

безробіття. 

21. Розмір і порядок сплати страхових внесків при страхуванні на випадок 

безробіття. 

22. Розмір і види страхової допомоги по безробіттю. 

23. Умови і тривалість виплати допомоги по безробіттю. 

24. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення на випадок 

безробіття або/та скорочення їх тривалості. 

25. Основні принципи і положення здійснення недержавного особистого 

страхування. 

26. Принципи реформування системи соціального страхування в Україні. 

27. Роль держави при реформуванні системи соціального страхування. 

28. Функції соціального страхування як складової соціальної політики 

29. Система соціальних гарантій населення: соціальні нормативи та джерела 

фінансування соціальних гарантій 

30. Захист прав споживачів соціальних послуг. 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання для поточного та підсумкового контролю, екзамен, 

реферати, есе, презентації результатів виконаних завдань та досліджень, 

студентські презентації та виступи  на наукових заходах, інші види 

індивідуальних та групових завдань. 

7. Рекомендована література  

Основна 

1. Безкровний О. В. Соціальне страхування : навч. посіб. В. І. Аранчій, В. 

І. Лихопій; Полтав. держ. аграр. акад. Полтава: ПДАА, 2016., 219 c. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%9E$


2. Завора Т. М. Соціальне страхування : навч. посіб. для практ. Занять. 

Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. 2-ге вид., змін. й допов. Полтава : 

ПолтНТУ, 2016. – 319 c. 

3. Закон України «Про зайнятість населення». ст.243. 

4. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії». 

5. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування». Офіційний вісник України. С. 126. – Ст. 1770. 
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