МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНІТАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до практичних занять з дисципліни
«Соціальне страхування»
для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
зі спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»
усіх форм навчання

Черкаси 2020

УДК 364.3 (07)
М54

Затверджено Вченою радою факультету
гуманітарних технологій,
протокол № 6 від 06.02.2020 р.,
згідно з рішенням кафедри соціального забезпечення,
протокол № 1 від 28.08.2019 р.

Упорядник

Губар О. Є., к.е.н., доцент кафедри соціального забезпечення
ЧДТУ

Рецензент

Манн Р. В., д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки та
підприємництва ЧДТУ

М54

Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Соціальне
страхування» для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» зі
спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання
[Електронний ресурс] / [упоряд. Губар О. Є.] ; М-во освіти і науки України,
Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2019. – 31 с. – Назва з титульного
екрана.

У виданні містяться рекомендації щодо виконання практичних робіт з дисципліни
«Соціальне страхування». Наведено завдання до виконання практичних робіт та
самостійного вивчення дисципліни, вимоги щодо їх виконання, тематику наукових
рефератів, доповідей, питання до підсумкового контролю та список рекомендованої
літератури та інформаційних джерел.
Для студентів спеціальності 232 Соціальне забезпечення усіх форм навчання.
УДК 364.3 (07)

Навчальне електронне видання
локального використовування
Друкований примірник
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
до практичних занять з дисципліни
«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»
для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр»
зі спеціальності 232 Соціальне забезпечення
усіх форм навчання
Упорядник
Губар Олександра Євгенівна
В авторській редакції
ЗМІСТ
2

Вступ………………………………………………………………………………….
1.
Рекомендації до проведення практичного заняття №1…………………….
2.
Рекомендації до проведення практичного заняття №2……………………..
3.
Рекомендації до проведення практичного заняття №3……………………..
4.
Рекомендації до проведення практичного заняття №4……………………..
5.
Рекомендації до проведення практичного заняття №5……………………..
6.
Рекомендації до проведення практичного заняття №6……………………...
7.
Рекомендації до проведення практичного заняття №7……………………...
8.
Рекомендації до проведення практичного заняття №8……………………..
9.
Рекомендації до проведення практичного заняття №9……………………..
10. Рекомендації до проведення практичного заняття №10……………………
11. Теми для доповідей/рефератів………………………………………………..
12. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи для студентів
заочної форми навчання……………………………………………………………..
12.1. Підготовка до виконання контрольної роботи……………………………...
12.2. Оформлення контрольної роботи……………………………………………..
12.3. Порядок зарахування контрольної роботи……………………………………
12.4. Варіанти контрольної роботи…………………………………………………
13. Питання до підсумкового контролю…………………………………………
Перелік рекомендованої літератури та інформаційних джерел………………......
Додатки……………………………………...……………………………………......

3

4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
13
14
16
16
17
17
17
20
24
31

ВСТУП
Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного
мислення і системи спеціальних знань щодо механізму організації та
фінансового забезпечення системи соціального страхування.
Завдання дисципліни: вивчення сутності та ролі соціального страхування;
механізму управління фондами соціального страхування; умов страхування на
випадок втрати працездатності, безробіття, медичного, пенсійного страхування;
набуття вмінь розрахунків матеріального забезпечення та фінансування
соціальних послуг за видами страхового захисту.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти отримують
теоретичні знання та практичні навички, необхідні для розуміння економічної
сутності системи соціального страхування.
Результати навчання (відповідно до Освітньо-професійної програми
«Соціальне забезпечення» (бакалаврський рівень вищої освіти)).
Змістом компетенцій вивчення дисципліни є отримання студентами
теоретичних знань та практичних навичок, необхідних для розуміння сутності
системи соціального захисту та соціального забезпечення. У результаті
опанування програми дисципліни студент повинен:
– використовувати механізми призначення фінансової соціальної допомоги,
пенсій (ПРН 5);
– застосовувати засоби соціально-правової політики в сфері соціального
захисту, базові знання з юриспруденції та законодавства України в галузі
соціального забезпечення (ПРН 8);
– знати основи системи загальнообов'язкового державного соціального
страхування України та організацію систем соціального страхування
окремих зарубіжних країн;
– знати основну термінологію та понятійний апарат соціального
страхування;
– знати нормативно-правову основу загальнообов'язкового державного
соціального страхування України;
– знати принципи та структуру органів управління державними фондами
соціального страхування;
– вміти виконувати необхідні розрахунки з визначення розмірів допомог за
різними видами соціального страхування.
А також студенти мають навчитися застосовувати отримані знання та
вміння на практиці, в т.ч. проводити аналіз економічної ефективності діяльності
системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні
та розробляти пропозиції щодо її вдосконалення.
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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1
Тема: Cутність, принципи та роль соціального страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з економічних основ та принципів соціального страхування
шляхом дискусій, вирішення завдань логічного змісту.
План заняття
1. Обговорення питань
1.1. Економічна сутність, принципи та функції соціального страхування.
1.2. Система загальнообов’язкового державного соціального страхування
в Україні (надалі – ЗДСС).
1.3. Законодавча основа загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
1.4. Роль соціального страхування в фінансовій системі держави.
1.5. Макроекономічна роль соціального страхування.
2. Дискусія на тему: «Соціальне страхування – це особливий вид
соціального захисту населення, заснований на страхових принципах».
3. Завдання логічного змісту
1.1. Наведіть аргументи соціального та економічного значення, які
підтверджують тезу: «Механізм соціального страхування є найбільш
ефективним засобом мінімізувати та компенсувати наслідки соціальних
ризиків».
1.2. Дайте порівняльну оцінку основних засад соціального страхування
та інших видів страхування. Які характерні особливості притаманні саме
соціальному страхуванню?
Питання для поточного контролю знань
1. Зміст понять «соціальний захист», «соціальне страхування»,
«соціальний ризик».
2. Економічна сутність, принципи та функції соціального страхування.
3. Соціальне страхування як складова системи соціального захисту
населення.
4. Система соціального страхування в Україні.
5. Принципи організації системи соціального страхування в Україні.
6. Суб’єкти соціального страхування та їх роль в організації системи.
7. Правові основи системи соціального страхування в Україні.
8. Фінансовий механізм соціального страхування.
9. Макроекономічна роль соціального страхування.
10. Роль соціального страхування в фінансовій системі держави.
Рекомендовані джерела: підручники 1,2,3,4,6,7,8,9;
інструктивні документи: 4,5, 6; ресурси мережі інтернет.
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нормативні
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №2
Тема: Становлення і розвиток соціального страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з економічних передумов еволюції системи соціального
захисту населення на страхових засадах дискусій, вирішення завдань логічного
змісту.
План заняття
1. Обговорення питань
1.1. Генеза соціального страхування за стародавніх часів.
1.2. Об’єктивні економічна та соціальні передумови виникнення системи
соціального страхування.
1.3. Становлення системи соціального страхування в Німеччині (модель
Бісмарка).
1.4. Становлення системи соціального страхування в Великобританії
(Модель Бевериджа).
1.5. Становлення системи соціального страхування в Україні.
2. Дискусія на тему: «Об’єктивні економічні та соціальні передумови
впровадження системи соціального страхування в Україні».
3. Завдання логічного змісту
1.1. Наведіть аргументи, що підтверджують ефективність системи
соціального страхування Уільяма Бевериджа.
1.2. Наведіть аргументи, що підтверджують ефективність системи
соціального страхування Отто фон Бісмарка.
1.3. Наведіть аргументи, що підтверджують доцільність впровадження в
Україні модель соціального страхування Отто фон Бісмарка.
Питання для поточного контролю знань
1. Об’єктивні економічна та соціальні передумови виникнення системи
соціального страхування.
2. Становлення системи соціального страхування в Німеччині.
3. Організаційні особливості системи соціального страхування Отто фон
Бісмарка.
4. Становлення системи соціального страхування в Великобританії.
5. Організаційні особливості системи соціального страхування Уільяма
Бевериджа.
6. Основі види та моделі соціального страхування. Обсяг видатків на
соціальний захист в країнах ЄС.
7. Становлення системи соціального страхування в Україні.
Рекомендовані джерела: підручники 6,8; ресурси мережі інтернет.
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №3
Тема: Державне регулювання системою соціального страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з основ та принципів державного регулювання системою
соціального страхування шляхом дискусій, вирішення завдань логічного змісту.
План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Роль та функції держави в системі соціального страхування.
1.2. Основні засади управління системою ЗДСС.
1.3. Ограни здійснення державного нагляду та контролю в системі ЗДСС,
їх функції.
1.4. Фінансовий контроль в системі ЗДСС. Види, форми та методи
фінансового контролю.
1.5. Управління фондами соціального страхування.
2. Завдання логічного змісту
1.1. Аргументуйте, чому саме управління соціальним страхуванням
засновано на принципах трипартизму (соціального партнерства)? Яка в цьому
соціальна роль?
1.2. Аргументуйте роль Профспілок в управлінні фондами соціального
страхування та забезпеченні інтересів застрахованих осіб.
1.3. Дайте оцінку ефективності здійсненню фінансового контролю в
системі соціального страхування.
Питання для поточного контролю знань
1. Роль та функції держави в системі соціального страхування.
2. Мета та завдання державного нагляду та контролю.
3. Ограни здійснення державного нагляду та контролю в системі
соціального страхування, їх функції.
4. Фінансовий контроль в системі соціального страхування. Види, форми
та методи фінансового контролю.
5. Управління фондами соціального страхування.
Рекомендовані джерела: підручники 3,6,8,9; нормативні та інструктивні
документи: 4, 5, 6, 9, 32, 42; ресурси мережі інтернет.

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №4
Тема: Управління коштами соціального страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з основ управління коштам соціального страхування шляхом
дискусій, вирішення завдань логічного змісту.
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План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування (надалі – ЄСВ) – основні поняття.
1.2. Порядок нарахування та сплати ЄСВ – база нарахування, розмір.
1.3. Платники ЄСВ, їхправа та обов'язки. Добровільна сплата ЄСВ.
1.4. Засади адміністрування та розподілення ЄСВ Пенсійним фондом
України.
1.5. Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску.
1.6. Повноваження
фондів
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску.
1.7. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення
обліку єдиного внеску.
2. Мозковий штурм на теми:
1.1. Економічні переваги впровадження єдиного страхового внеску.
1.2. Принципи та порядок фінансового забезпечення фондів соціального
страхування.
Питання для поточного контролю знань
1.
ЄСВ – визначення, принципи збору та ведення обліку, база
нарахування, розмір.
2.
Порядок нарахування та сплати ЄСВ.
3.
Платники ЄСВ, їх права та обов'язки.
4.
Добровільна сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
5.
Облік платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
6.
Порядок
розподілу
страхових
коштів
за
видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
7.
Повноваження Пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного
внеску. Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску.
8.
Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального
страхування. Повноваження фондів загальнообов'язкового державного
соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску.
9.
Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення
обліку єдиного внеску.
Рекомендовані джерела: підручники3,6,8; нормативні та інструктивні
документи: 3, 4, 47, 48, 49;ресурси мережі інтернет.
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5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №5
Тема: Страхування тимчасової втрати працездатності.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань зі страхування тимчасової втрати працездатності та набуття
практичних навичок розрахунку видів допомог шляхом розв’язання задач.
План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Суть та призначення ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності. Нормативно-правова основа.
1.2. Суб’єкти страхування, їх права та обов’язки.
1.3. Страхові випадки та види забезпечення.
1.4. Відмова у здійсненні страхової виплати.
1.5. Порядок нарахування та умови надання допомоги.
1.6. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:
основні завдання та обов’язки, управлінська структура.
1.7. Бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
1.8. Контроль (внутрішній фінансовий контроль, контроль за
страхувальниками).
2. Мозковий штурм на теми:
1.1. Наведіть аргументи, що підтверджують економічну роль фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
1.2. Наведіть аргументи, що підтверджують соціальну роль фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
3. Розв’язування задач. Аналіз виконання бюджету фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, розрахунок видів допомог за
страхуванням з тимчасової втрати працездатності.
Питання для поточного контролю знань
1. Суть та призначення ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
2. Суб’єкти ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, їх
права та обов’язки.
3. Страхові випадки за
ЗДСС у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності.
4. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за ЗДСС у
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
5. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за ЗДСС від нещасних випадків на
виробництві.
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6. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за ЗДСС від
нещасних випадків на виробництві.
7. Бюджет
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності: складові частини, порядок формування .
8. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності:
основні завдання та обов’язки, управлінська структура.
Рекомендовані джерела: підручники3,6,8; нормативні та інструктивні
документи: 3, 5,6, 12, 14, 32, 33,37, 38,39, 40, 41,43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 5466 ; ресурси мережі інтернет.
6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №6
Тема: Страхування на випадок безробіття.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань зі страхування на випадок безробіття набуття практичних
навичок розрахунку допомог для різних категорій населення.
План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Мета та призначення ЗДСС на випадок безробіття.
1.2. Нормативно-правова основа.
1.3. Особи, що підлягають страхуванню на випадок безробіття.
1.4. Суб’єкти страхування, їх права та обов’язки.
1.5. Страхові випадки та види матеріального забезпечення та соціальних
послуг.
1.6. Порядок нарахування та умови надання допомоги.
1.7. Відмова у здійсненні страхової виплати.
1.8. Фонд соціального страхування на випадок безробіття: основні
завдання та обов’язки, управлінська структура.
1.9. Бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття.
1.10.Контроль (внутрішній фінансовий контроль, контроль за
страхувальниками).
2. Мозковий штурм на теми:
1.1. Наведіть аргументи, що підтверджують економічну роль фонду
соціального страхування на випадок безробіття.
1.2. Наведіть аргументи, що підтверджують соціальну роль фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.
3. Розв’язування ситуаційних завдань. Аналіз виконання бюджету
фонду соціального страхування на випадок безробіття, розрахунок розмірів
допомог по безробіттю.
Питання для поточного контролю знань
1. Мета та призначення ЗДСС на випадок безробіття.
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2. Особи, що підлягають страхуванню на випадок безробіття.
3. Суб’єкти страхування на випадок безробіття, їх права та обов’язки.
4. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за ЗДСС на
випадок безробіття
5. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за ЗДСС на випадок безробіття
6. Бюджет Фонду соціального страхування на випадок безробіття:
складові частини, порядок формування .
7. Фонд ЗДСС на випадок безробіття: основні завдання та обов’язки,
управлінська структура.
8. Контроль (внутрішній фінансовий контроль, контроль за
страхувальниками).
Рекомендовані джерела: підручники3,6,8; нормативні та інструктивні
документи: 1,2,4, 12, 14, 15-31;ресурси мережі інтернет.
7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №7
Тема: Медичне страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з медичного соціального страхування шляхом дискусій,
вирішення завдань логічного змісту.
План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Медичне страхування – сутність, завдання та функції.
1.2. Види медичного страхування, їх основні характеристики.
1.3. Основні засади організації обов’язкового медичного страхування.
1.4. Причини та необхідність запровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування в Україні.
1.5. Організаційна
модель
загальнообов’язкового
державного
соціального медичного страхування в Україні – переваги та недоліки.
2. Мозковий штурм на теми:
1.1. Аргументи на підтримку впровадження обов’язкового соціального
медичного страхування в Україні.
1.2. Економічні, правові та організаційні чинники, що перешкоджають
впровадженню обов’язкового соціального медичного страхування в Україні.
1.3. Роль здоров’я нації у економічному розвитку країни.
1.
2.
3.

Питання для поточного контролю знань
Медичне страхування – сутність, завдання та функції.
Види медичного страхування, їх основні характеристики.
Основні засади організації обов’язкового медичного страхування.
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4. Причини та необхідність запровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування в Україні.
5. Основні положення щодо впровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування в Україні.
Рекомендовані джерела: підручники 3,6,8; нормативні та інструктивні
документи: 5; ресурси мережі інтернет.
8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №8
Тема: Державне пенсійне страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з державного пенсійного страхування та набуття практичних
навичок розрахунку пенсій.
План заняття
1. Обговорення питань
1.1. Система пенсійного забезпечення в Україні.
1.2. Сутність загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Нормативно-правова основа.
1.3. Види пенсійних виплат. Умови виходу на пенсію. Порядок
призначення та виплати пенсії.
1.4. Пенсійний фонд України, організаційна структура, функції.
1.5. Бюджет Пенсійного фонду – механізм формування та напрями
використання. Державний нагляд та контроль в системі пенсійного
забезпечення.
1.6. Пенсійна реформа в Україні.
2. Мозковий штурм на теми:
1.1. Економічна роль Пенсійного фонду України (як елемента фінансової
системи держави).
1.2. Соціальна роль Пенсійного фонду України (як елемента системи
соціального захисту населення).
1.3. Пенсійна реформа в Україні – аргументи «за» та «проти».
2. Розв’язування задач. Аналіз виконання бюджету Пенсійного фонду
України, розрахунок пенсій.
Питання для поточного контролю знань
1. Система пенсійного забезпечення в Україні.
2. Сутність загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Нормативно-правова основа.
3. Види пенсійних виплат. Умови виходу на пенсію. Порядок
призначення та виплати пенсії.
4. Пенсійний фонд України, організаційна структура, функції.
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5. Бюджет Пенсійного фонду – механізм формування та напрями
використання. Державний нагляд та контроль в системі пенсійного
забезпечення.
Рекомендовані джерела: підручники3,5,6,8,10; нормативні та інструктивні
документи: 7; ресурси мережі інтернет.
9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №9
Тема: Недержавне пенсійне страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань з недержавного пенсійного страхування шляхом дискусій,
вирішення завдань логічного змісту.
План заняття
1. Обговорення питань
1.1. Недержавне пенсійного страхування – основні поняття та функції,
нормативна основа.
1.2. Суб’єкти системи недержавного пенсійного страхування.
1.3. Сутність та види недержавних пенсійних фондів (НПФ).Вкладники
та учасники НПФ. Функції адміністратора НПФ. Функції компанії з управління
активами НПФ.
1.4. Функції банківської установи – зберігача фінансових активів НПФ.
1.5. Формування пенсійних активів НПФ. Види пенсійних виплат НПФ.
Успадкування пенсійних активів.
2. Мозковий штурм на теми:
1.1. Аргументи на підтримку розвитку недержавного
страхування.
1.2. Фактори, що стримують розвиток недержавного
страхування в Україні.

пенсійного
пенсійного

Питання для поточного контролю знань
1.
Недержавне пенсійного страхування – основні поняття та функції,
нормативна основа.
2.
Суб’єкти системи недержавного пенсійного страхування.
3.
Сутність та види недержавних пенсійних фондів (НПФ). Вкладники
та учасники НПФ. Функції адміністратора НПФ. Функції компанії з управління
активами НПФ.
4.
Функції банківської установи – зберігача фінансових активів НПФ.
5.
Формування пенсійних активів НПФ. Види пенсійних виплат НПФ.
Успадкування пенсійних активів.
Рекомендовані джерела: підручники3,5,6,8,10; нормативні та інструктивні
документи: 8;ресурси мережі інтернет.
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10. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №10
Тема: Зарубіжний досвід соціального страхування.
Мета та завдання практичного заняття: закріплення та поглиблення
теоретичних знань із зарубіжного досвіду систем соціального страхування
шляхом дискусій, доповідей, вирішення завдань логічного змісту.
План заняття
1. Обговорення питань
1.1. Міжнародні норми і принципи соціального страхування, основні
законодавчі акти, їх зміст.
1.2. Основні моделі соціального страхування. Обсяг коштів, що
перерозподіляються системою соціального страхування в країнах ЄС.
1.3. Система соціального страхування в Великобританії.
1.4. Система соціального страхування в Німеччині.
1.5. Система соціального страхування в Швейцарії.
1.6. Система соціального страхування в Австрії.
1.7. Система соціального страхування в Польщі.
2. Мозковий штурм на тему:«Можливості адаптації зарубіжного
досвіду при вдосконаленні системи соціального страхування в Україні».
Питання для поточного контролю знань
1.
Міжнародні норми і принципи соціального страхування.
2.
Основі види та моделі соціального страхування. Обсяг коштів, що
перерозподіляються системою соціального страхування в країнах ЄС.
Рекомендовані джерела: ресурси мережі інтернет.
10.ТЕМИ ДЛЯ ДОПОВІДЕЙ/РЕФЕРАТІВ
1. Соціальне страхування як невід’ємний елемент соціальної політики
держави.
2. Історичний розвиток соціального страхування (досвід зарубіжних
країн).
3. Ґенеза соціального страхування в Україні.
4. Сучасні реформи соціального страхування в Україні.
5. Генеза соціального страхування за стародавніх часів.
6. Становлення системи соціального страхування в Німеччині.
7. Становлення системи соціального страхування в Великобританії.
8. Історичний розвиток системи соціального страхування в Україні.
9. Зарубіжний досвід державного регулювання соціальним страхуванням
(будь-яка країна на вибір).
10. Державне регулювання ЗДСС на випадок безробіття.
11. Державне регулювання ЗДСС з тимчасової втрати працездатності
12. Державне регулювання пенсійним страхуванням.
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13. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування – визначення, принципи збору та ведення обліку. Економічна
ефективність.
14. Принципи та порядок фінансового забезпечення фондів соціального
страхування.
15. Зарубіжний досвід управління фінансовими ресурсами соціального
страхування.
16. ЗДСС з тимчасової втрати працездатності в Україні: необхідність
створення, основні засади організації, результати діяльності за останні три
роки.
17. Зарубіжний досвід соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності.
18. Роль фонду ЗДСС з тимчасової втрати працездатності як елемента
фінансової системи держави.
19. ЗДСС на випадок безробіття: необхідність створення, основні засади
організації, результати діяльності за останні три роки.
20. Зарубіжний досвід соціального страхування на випадок безробіття.
21. Роль фонду ЗДСС на випадок безробіття як елемента фінансової
системи держави.
22. Роль фонду ЗДСС на випадок безробіття у здійсненні активної та
пасивної політики на ринку праці.
23. Організаційні засади обов’язкового державного соціального
медичного страхування (приклад зарубіжних країн).
24. Концептуальні основи запровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування в Україні.
25. Система медичного страхування в Німеччині.
26. Система медичного страхування в Великобританії
27. Система медичного страхування в Швеції.
28. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення галузі охорони
здоров’я, державна політика в напрямі фінансового оздоровлення галузі.
29. Суть та значення реформованої системи пенсійного страхування.
30. Роль Пенсійного фонду України як елемента фінансової системи
держави.
31. Повноваження Пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного
внеску.
32. Історичні форми пенсійного забезпечення.
33. Зарубіжний досвід пенсійного страхування.
34. Роль страхових компаній в пенсійній системі. Досвід зарубіжних
країн.
35. Переваги та недоліки реформованої системи пенсійного страхування
в Україні.
36. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів.
37. Криза пенсійних виплат. Прогнози економічно-розвинених країн.
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38. Системи соціального страхування в окремих країнах Західної Європи
(країна на вибір).
39. Системи соціального страхування в окремих постсоціалістичних
країнах Центрально-Східної Європи (країна на вибір).
40. Системи соціального страхування в окремих країнах – членах СНД
(країна на вибір).
12. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
12.1.Підготовка до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи передбачає письмове розв’язання
завдань за відповідним варіантом. Кожен варіант включає 3 завдання з
тематики, визначеної навчальною програмою з дисципліни, за якою пишеться
контрольна робота.
Для студентів, які навчаються заочно за спеціальністю 232
«Соціальне забезпечення», передбачена методика розподілу варіантів
контрольних робіт, в основу якої покладено принцип визначення варіанту за
останньою цифрою залікової книжки.
Остання цифра залікової книжки
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ відповідного
варіанту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контрольна робота з дисципліни «Соціальне страхування» складається з
теоретико-практичних питань, що потребують поглибленої відповіді та
задач.
Відповіді мають бути повними та обґрунтованими на всі теоретичні
завдання, що передбачені конкретним варіантом контрольної роботи.
Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне чи
наукове джерело.
Запис умови завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим.
Контрольна робота повинна мати самостійний характер. Недопустимо
запозичення тексту, фактичних даних із літературних джерел без посилання на
них. Тому контрольні роботи, написані без врахування цих вимог, викладачем
перевірятися не будуть.
Студент може спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і
монографічну літературу з даної проблеми. При цьому, якщо він наводить
16

цитату чи запозичує із літературного джерела якесь теоретичне положення
(наприклад, визначення, висновки дослідження, думку автора літературного
джерела з того чи іншого питання тощо), то обов’язково треба робити
посилання на літературне джерело.
12.2. Оформлення контрольної роботи
Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Обсяг
контрольної роботи не повинен перевищувати25сторіноккомп’ютерного
тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика
Н.І. Стандарти на оформлення магістерських, дипломних, бакалаврських,
курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 26с.),
(ДОДАТОК А).
Контрольна робота має бути виконана і направлена для перевірки
протягом міжсесійного періоду, тобто навчального року, протягом якого
здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як
самостійно, так і під керівництвом викладача, але не пізніше як за30днів до
початку сесії для студентів заочної форми навчання, передбаченої навчальним
планом.
12.3. Порядок зарахування контрольних робіт
Контрольна робота оцінюється за чотирибальною національною шкалою
та в балах за кредитно-трансфертною системою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
90-100 балів – відмінно (А);
82-89 балів – добре (В);
75-81 балів – добре (С);
68-74 балів – задовільно (D);
60-67 балів – задовільно (E);
35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);
1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).
Уразі отримання незадовільної оцінки, студент повинен усунути виявлені
недоліки і повторно захистити її в установлений викладачем термін.
Студент, який не виконав контрольної роботи або якщо його робота не
зарахована за результатами її виконання, не допускається до семестрового
контролю з дисципліни.
12.4. Варіанти контрольної роботи
Варіант № 1
1. Зміст понять «соціальне страхування», «соціальний ризик».
Економічна сутність та принципи соціального страхування.
2. Мета та призначення соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності. Суб’єкти страхування, їх права та обов’язки.
3. Медичне страхування у системі страхування. Види медичного
страхування, їх основні характеристики.
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4. Система соціального страхування в Великобританії.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,5, 6, 8,9, 13, 39, 57, 58, 59, ресурси мережі
інтернет, періодичні видання.
Варіант № 2
1. Функції соціального страхування. Макроекономічна роль соціального
страхування.
2. Система соціального страхування в Україні. Характеристика видів
обов’язкового соціального страхування.
3. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності. Порядок нарахування допомоги.
4. Система соціального страхування в Німеччині.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,5, 6, 8,9,13, 16, 20, 57, 58, 59, 64, ресурси мережі
інтернет, періодичні видання.
Варіант №3
1. Роль та функції держави в системі соціального страхування. Мета та
завдання державного нагляду та контролю.
2. Фонд державного соціального страхування: основні завдання та
обов’язки, управлінська структура. Характеристика діяльності Фонду за останні
три роки.
3. Добровільне страхування життя – визначення, види, завдання та
функції, засади здійснення.
4. Система соціального страхування в країнах Європейського Союзу.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,5, 6, 8,9,13, 16, 39, 24, ресурси мережі інтернет,
періодичні видання.
Варіант №4
1. Роль соціального страхування у фінансовій системі держави.
2. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
– визначення, принципи збору та ведення обліку. База нарахування.
3. Мета та призначення соціального страхування на випадок безробіття.
Суб’єкти страхування, їх права та обов’язки.
4. Система соціального страхування в Швейцарії
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,4,5, 6, 8,9,13, 16, 17, 40, ресурси мережі
інтернет, періодичні видання.

Варіант № 5
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1. Економічна сутність соціального страхування. Еволюція соціального
страхування.
2. Фінансовий контроль в системі державного соціального страхування.
Органи здійснення контролю.
3. Суть та призначення соціального страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних захворювань. Суб’єкти страхування, їх права та
обов’язки
4. Соціальне страхування в Австрії.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,4,5, 6, 8,9,15, ресурси мережі інтернет,
періодичні видання.
Варіант №6
1. Об’єктивна необхідність запровадження системи соціального
страхування в Україні. Ґенеза системи соціального страхування в Україні.
2. Мета та завдання державного нагляду та контролю за
загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Об’єкти та
суб’єкти нагляду та контролю. Методи нагляду та контролю.
3. Характеристика страхових випадків за соціальним страхуванням від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, умови
надання соціальних послуг і матеріального забезпечення. Порядок нарахування
допомоги.
4. Соціальне страхування в Польщі.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,4,5, 6, 8,15, ресурси мережі інтернет, періодичні
видання.
Варіант №7
1. Соціальне страхування як складова системи соціального захисту
населення.
2. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за соціальним страхуванням на випадок
безробіття. Порядок нарахування допомоги.
3. Пенсійний фонд: основні завдання та обов’язки, управлінська
структура
4. Основі види та моделі соціального страхування в країнах світу.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,4,5, 6, 8, 17, 15, 35, 36, ресурси мережі інтернет,
періодичні видання.
Варіант №8
1. Сутність реформованої системи пенсійного забезпечення в Україні.
Позитивні та негативні наслідки, перспективи розвитку.
2. Суб’єкти страхування від безробіття їх права та обов’язки.
Відповідальність за порушення законодавства.
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3. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
4. Зарубіжний досвід недержавного пенсійного страхування.
Задачі.
Рекомендована література: 1,2,4,5, 6, 8, 9, 15, 23, 39, ресурси мережі інтернет,
періодичні видання.
Варіант №9
1. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розмір єдиного внеску.
2. Державний нагляд та контроль за здійсненням пенсійного страхування.
3. Бюджет Фону соціального страхування на випадок безробіття –
порядок формування, показники виконання за останні три роки.
4. Зарубіжний досвід страхування з тимчасової втрати працездатності.
Задачі.
Рекомендована література: 16, 22, 31, 39, ресурси мережі інтернет, періодичні
видання.
Варіант №10
1. Сутність, види, принципи та функції пенсійного страхування. Система
пенсійного страхування в Україні.
2. Порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності. Документи, необхідні для отримання допомоги.
3. Фонд соціального страхування на випадок безробіття: основні завдання
та обов’язки, управлінська структура. Характеристика діяльності Фонду за
останні три роки.
4. Зарубіжний досвід державного регулювання системою соціального
страхування.
Задачі.
Рекомендована література: 8, 15, 21, 38, 39, ресурси мережі інтернет, періодичні
видання.
Примітка:задачі видаються викладачем на початку сесії відповідно до
варіанту.
13. ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
1. Об’єктивні економічна та соціальні передумови створення системи
соціального страхування в Україні.
2. Зміст понять «соціальний захист», «соціальне страхування»,
«соціальний ризик».
3. Економічна сутність, принципи та функції соціального страхування.
4. Система соціального страхування в Україні.
5. Законодавча основа системи соціального страхування в Україні.
6. Міжнародні норми і принципи соціального страхування
7. Фінансовий механізм соціального страхування.
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8. Роль соціального страхування у фінансовій системі держави.
9. Соціальне страхування як складова системи соціального захисту
населення.
10. Принципи організації системи соціального страхування в Україні.
11. Суб’єкти соціального страхування та їх роль в організації системи.
12. Основі види та моделі соціального страхування в світі.
13. Характеристика Бевериджської системи соціального страхування.
14. Характеристика Бісмарківської системи соціального страхування.
15. Призначення соціального страхування у зв’язку з тимчасовою
втратою працездатності.
16. Суб’єкти соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою
працездатності, їх права та обов’язки.
17. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за соціальним страхуванням у зв’язку з
тимчасовою втратою працездатності
18. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за соціальним
страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
19. Бюджет Фонду соціального страхування: складові частини, порядок
формування.
20. Фонд соціального страхування: основні завдання та обов’язки,
управлінська структура.
21. Основні положення щодо впровадження загальнообов’язкового
державного соціального медичного страхування в Україні
22. Призначення соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату
працездатності.
23. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за соціальним
страхуванням від нещасних випадків на виробництві.
24. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за соціальним страхуванням від нещасних
випадків на виробництві.
25. Призначення соціального страхування на випадок безробіття.
26. Суб’єкти соціального страхування на випадок безробіття, їх права та
обов’язки.
27. Види соціальних послуг та матеріального забезпечення за
соціальним страхуванням на випадок безробіття
28. Характеристика страхових випадків та умови надання соціальних
послуг і матеріального забезпечення за соціальним страхуванням на випадок
безробіття
29. Бюджет Фонду соціального страхування на випадок безробіття:
складові частини, порядок формування .
30. Фонд соціального страхування на випадок безробіття: основні
завдання та обов’язки, управлінська структура.
31. Сутність, види, принципи та функції пенсійного забезпечення.
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32. Система пенсійного забезпечення в Україні.
33. Види пенсійних виплат.
34. Сутність загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
35. Пенсійний фонд України, організаційна структура, функції.
36. Бюджет Пенсійного фонду – механізм формування та напрями
використання.
37. Державний нагляд та контроль в системі пенсійного забезпечення.
38. Контроль органами державного фінансового контролю за цільовим
використанням коштів фондів соціального страхування.
39. Контроль Пенсійним фондом платників страхових внесків.
40. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування – визначення, принципи збору та ведення
обліку. База
нарахування.
41. Порядок
нарахування
та
сплати
єдиного
внеску
на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
42. Платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування.
43. Права та обов'язки платників єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
44. Облік платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
45. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на ЗДСС.
Розмір єдиного внеску.
46. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування.
47. Добровільна сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування.
48. Порядок
розподілу
страхових
коштів
за
видами
загальнообов'язкового державного соціального страхування.
49. Повноваження Пенсійного фонду щодо збору та обліку єдиного
внеску.
50. Державний нагляд за збором та веденням обліку єдиного внеску.
51. Державний реєстр загальнообов'язкового державного соціального
страхування.
52. Повноваження
фондів
загальнообов'язкового
державного
соціального страхування у сфері збору та обліку єдиного внеску.
53. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення
обліку єдиного внеску.
54. Добровільне медичне страхування в Україні: види, засади
здійснення, проблеми, перспективи розвитку.
55. Система недержавного пенсійного забезпечення – поняття та
функції.
56. Суб’єкти
системи
недержавного
пенсійного
страхування.
Нормативна база недержавного пенсійного страхування.
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57. Сутність та види недержавних пенсійних фондів (НПФ). Вкладники
та учасники НПФ. Функції адміністратора НПФ. Функції компанії з управління
активами НПФ. Функції банківської установи – зберігача фінансових активів
НПФ.
58. Формування пенсійних активів НПФ. Види пенсійних виплат НПФ.
Успадкування пенсійних активів.
59. Роль та функції держави в системі соціального страхування.
60. Мета та завдання державного нагляду та контролю.
61. Ограни здійснення державного нагляду та контролю в системі
соціального страхування, їх функції.
62. Фінансовий контроль в системі соціального страхування. Види,
форми та методи фінансового контролю.
63. Проблеми реформованої системи соціального страхування.
64. Напрями вдосконалення системи соціального страхування в Україні.
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міграції, послуг з професійної орієнтації осіб [Електронний ресурс]: Затверджено
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Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок від 03.01.2013 № 2. – Режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0131-13 .
Положення про професійне навчання працівників на виробництві [Електронний
ресурс]: Затверджено Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
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