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дисципліни 
Соціальне страхування  

Кафедра  менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Курс та семестр 6 

Форма контролю Залік  

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Крушинська Алла Вікторівна, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, 

(http://old.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad). 

Семінарські заняття, консультації:  

Крушинська Алла Вікторівна, доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, 

(http://old.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad). 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни —  вивчення специфіки, видів та 

завдань соціального страхування у державній та недержавній сферах, в 

тому числі медичного страхування, недержавного пенсійного 

страхування тощо. 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

Загальні компетентності: 

ЗК 03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Здатність планувати та управляти часом.  

ЗК 09. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 02. Здатність розуміти нормативно-правову базу стосовно сфери 

соціального забезпечення.  

СК 04. Здатність використовувати механізми призначення виплат та 

надання соціальних послуг та застосування засобів контролю в системі 

соціального забезпечення населення.  

СК 06. Здатність планувати та звітувати в системі соціального 

забезпечення, у тому числі шляхом застосовувати сучасні інформаційні 

системи та програмне забезпечення для отримання й обробки даних у 

сфері соціального забезпечення.  

СК 07. Здатність застосовувати методики індивідуального обрахунку 

адресної соціальної допомоги, методики індивідуального обрахунку 

призначеної субсидії, соціальної допомоги соціально незахищеним та 

малозахищеним категоріям, допомоги по безробіттю, допомоги з 

тимчасової втрати працездатності та складати й аналізувати фінансову 

звітність.  

СК 11. Здатність оцінювати якість соціальних послуг. 

СК 12. Здатність до організації та управління процесами в соціальному 

забезпеченні.  



СК 16. Здатність визначати соціальні ризики та підбирати механізми 

для їх подолання чи мінімізації, надавати консультації та висновки 

щодо можливостей призначення та отримання окремих видів 

соціального забезпечення. 

Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

ПР 03. Застосовувати методи збору інформації: аналіз документів, 

опитування та спостереження. 

ПР 04. Вміння застосовувати статистичну, методичну та нормативну 

базу системи соціального захисту населення. 

ПР 06. Застосовувати базові знання про основи економічної допомоги 

об’єктам соціального забезпечення, здійснювати комплексний аналіз 

та оцінку ситуацій з урахуванням економічних, соціальних та 

юридичних факторів. 

ПР 07. Використовувати базові знання про принципи державної 

соціальної політики та шляхи соціального забезпечення населення. 

ПР 08. Застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері 

соціального захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства 

України в галузі соціального забезпечення.  

ПР 10. Визначати умови соціально-економічної підтримки різних 

категорій населення, досліджувати ситуації, факти, та проблеми 

соціального забезпечення з метою пояснення, прогнозування та 

реагування на існуючі проблеми у сфері соціального забезпечення. 

ПР 11. Визначати соціальні проблеми та потреби і причини їх 

виникнення, тенденції розвитку, наслідки, соціальний стан певних 

категорій населення. 

ПР 12. Аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки 

населення та здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Сутність принципи і роль соціального страхування 

Фінансове забезпечення соціального страхування 

Страхування тимчасової втрати працездатності 

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання 

Медичне страхування 

Страхування на випадок безробіття 

Пенсійне страхування 

 

 

Рекомендую обрати цю дисципліну, адже крім класичних знань про соціальне страхування, Ви отримаєте знання 

про медичне страхування та  недержавне пенсійне страхування тощо. Це Вам дасть можливість у подальшому 

користуватися цими знаннями не лише як застрахований клієнт страхових компаній, але й мати додаткове 

джерело заробітку як страховий агент.  Викладатиме викладач- практик.  


