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ВСТУП

Метою дисципліни  є  формування  у  студентів  сучасного  економічного
мислення  і  системи  спеціальних  знань  щодо  механізму  організації  та
фінансового забезпечення системи недержавного соціального страхування.

Завдання  дисципліни: вивчення  сутності  та  ролі  недержавного
соціального страхування; механізму створення недержавних страхових фондів;
умов здійснення недержавного страхування; набуття вмінь розрахунків розміру
страхової премії та страхових виплат, а також оформлення типового договору
страхування за видами страхового захисту.

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); 

– мати поглиблені  знання в розрізі кожного виду недержавного 
соціального страхування;

– знати економічний механізм організації недержавних пенсійних фондів;
– знати економічний механізм організації компанії зі страхування життя;
– вміти розраховувати очікуваний розмір пенсій за віком;
– вміти розробляти індивідуальні умови страхування для різних категорій

населення.
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1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №1

ТЕМА  1.  НЕДЕРЖАВНЕ  СОЦІАЛЬНЕ  СТРАХУВАННЯ  В  СИСТЕМІ
СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
розуміння  сутності  недержавного  соціального  страхування  та  його  ролі  в
системі соціального забезпечення населення шляхом обговорення теоретичних
питань, проведення мозкового штурму, обговорення доповідей. 

План заняття
1. Обговорення питань.

1.1.Зміст основних понять. 
1.2.Економічна  сутність,  принципи  та  функції  недержавного  соціального

страхування. 
1.3.Недержавне соціальне страхування в фінансовій системі держави. 
1.4.Види недержавного соціального страхування. 

2. Дискусія  на  тему: «Доведіть,  що  недержавне  соціальне  страхування  є
важливим елементом захисту окремих категорій населення від наслідків дії
соціальних ризиків». 

3. Мозковий штурм:  «Недержавне соціальне страхування це:  а)  необхідний
елемент  системи  соціального  страхування;  б)  важливий  елемент  системи
соціального захисту населення».

Питання для поточного контролю знань
1. У чому полягає соціальний і економічний зміст недержавного 

соціального страхування?
2. Назвіть ознаки, які характеризують недержавне соціальні страхування. 
3. Назвіть економічне призначення та джерела формування фондів 

недержавного соціального страхування. 
4. Назвіть основні види недержавного соціального страхування.
5. На які категорії населення направлене недержавне соціальне 

страхування?
6. Назвіть види обов’язкового недержавного соціального страхування.
7. Назвіть види добровільного недержавного соціального страхування.

Рекомендовані  джерела:  підручники  1-7;  нормативні  та  інструктивні
документи: 1, інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №2

ТЕМА  2.  СТАНОВЛЕННЯ  І  РОЗВИТОК  НЕДЕРЖАВНОГО
СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
Мета та завдання заняття: поглиблення розуміння об’єктивної необхідності
недержавного  соціального  страхування  в  системі  соціального  забезпечення
населення шляхом дослідження генези недержавного соціального страхування
на прикладі економічних систем різних країн.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  мозкового
штурму, обговорення доповідей. 

План заняття
1. Обговорення питань.

1.1.Генеза недержавного соціального страхування за стародавніх часів. 
1.2.Об’єктивні  економічні  та  соціальні  передумови  виникнення

недержавного соціального страхування. 
1.3.Розвиток недержавного соціального страхування в Україні.
1.4.Недержавне  соціальне  страхування  в  різних  економічних  системах

(досвід зарубіжних країн).
2. Дискусія  на  тему: «Чому  розвиток  форм  недержавного  соціального

страхування зумовлений типом економічної системи країни?».
3. Завдання на логічне мислення: 

3.1.Доведіть, що недержавне соціальне страхування є підприємницьким 
видом діяльності.

3.2.Доведіть,  що недержавне соціальне страхування є важливим елементом 
системи соціального захисту населення. 

Питання для поточного контролю знань
1. Назвіть перші форми недержавного соціального страхування, які виникли

в Україні.
2. Назвіть перші форми недержавного соціального страхування, які виникли

в світі.
3. Перелічить  основні  економічні  передумови  виникнення  недержавного

соціального страхування. 
4. Перелічить  основні  соціальні  передумови  виникнення  недержавного

соціального страхування. 
5. Назвіть основні етапи розвитку недержавного соціального страхування в

Україні.
6. Аргументуйте  роль  фондів  недержавного  соціального  страхування  у

фінансовому забезпеченні соціальних гарантій населення.

Рекомендовані  джерела:  підручники  1-7;  інформаційні  ресурси,  ресурси
мережі інтернет.
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3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №3

ТЕМА  3.  ОБОВ’ЯЗКОВЕ  ОСОБИСТЕ  СТРАХУВАННЯ  МЕДИЧНИХ  І
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ  ПРАЦІВНИКІВ  (крім  тих,  які  працюють  в
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України)
НА ВИПАДОК ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ
ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення даного виду страхування в Україні та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань.
1.1. Умови страхування (страхові ризики, страхові випадки). Законодавча

основа.
1.2. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. 
1.3. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. 
1.4. Термін страхування. 
1.5. Права й обов'язки сторін страхових відносин. 
1.6. Організація  роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового

випадку. 
1.7. Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 
1.8. Зарубіжний досвід.
2. Мозковий штурм на теми:
2.1.  Обгрунтуйте  необхідність  даного  виду  недержавного  соціального
страхування. 
2.2. Поясніть, чому даний вид страхування не забезпечуються за рахунок
держави. 

Питання для поточного контролю знань
1. Які умови даного виду страхування?
2. Яким  нормативним  актом  регулюється  здійснення  даного  виду

страхування? 
3. Який обсяг відповідальності страховика та розмір страхової суми? 
4. Яким чином визначається розмір страхових премій?
5. Який строк страхування?
6. Перелічить основні права й обов'язки сторін страхових відносин. 
7. Як здійснюється здійснення страхової виплати? 
8. Які страховики України здійснюють даний вид страхування? 

Рекомендовані  джерела: нормативні  та  інструктивні  документи:  1,3,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №4

ТЕМА  4.  ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОСОБИСТЕ  СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ
ВІДОМЧОЇ  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються  з  Державного  бюджету  України)  ТА  СІЛЬСЬКОЇ
ПОЖЕЖНОЇ  ОХОРОНИ  І  ЧЛЕНІВ  ДОБРОВІЛЬНИХ  ПОЖЕЖНИХ
ДРУЖИН (КОМАНД)
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення даного виду страхування в Україні та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань.
1.1. Умови  страхування.  (страхові  ризики,  страхові  випадки).

Законодавча основа.
1.2. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. 
1.3. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. 
1.4. Термін страхування. 
1.5. Права й обов'язки сторін страхових відносин. 
1.6. Організація  роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового

випадку. 
1.7. Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 
1.8. Зарубіжний досвід. 
2. Мозковий штурм: 
2.1.  Обгрунтуйте  необхідність  даного  виду  недержавного  соціального
страхування. 
2.2. Поясніть, чому даний вид страхування не забезпечуються за рахунок
держави. 

Питання для поточного контролю знань
1. Які умови даного виду страхування?
2. Яким  нормативним  актом  регулюється  здійснення  даного  виду

страхування? 
3. Який обсяг відповідальності страховика та розмір страхової суми? 
4. Яким чином визначається розмір страхових премій?
5. Який строк страхування?
6. Перелічить основні права й обов'язки сторін страхових відносин. 
7. Як здійснюється здійснення страхової виплати? 
8. Які страховики України здійснюють даний вид страхування? 

Рекомендовані  джерела:  нормативні  та  інструктивні  документи:  1,4,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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5.РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №5

ТЕМА  5.  ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ  СПОРТСМЕНІВ  ВИЩИХ
КАТЕГОРІЙ
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення даного виду страхування в Україні та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань.

1.1. Умови  страхування.  (страхові  ризики,  страхові  випадки).
Законодавча основа.

1.2. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. 
1.3. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. 
1.4. Термін страхування. 
1.5. Права й обов'язки сторін страхових відносин. 
1.6. Організація  роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового

випадку. 
1.7. Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 
1.8. Зарубіжний досвід. 

2. Мозковий штурм:
2.1.  Обгрунтуйте  необхідність  даного  виду  недержавного  соціального
страхування. 
2.2. Поясніть, чому даний вид страхування не забезпечуються за рахунок
держави. 
2.3. Наведіть приклади даного виду страхування в зарубіжних країнах. Який
досвід корисно запозичити Україні? Відповідь аргументуйте.

Питання для поточного контролю знань
1. Які умови даного виду страхування?
2. Яким  нормативним  актом  регулюється  здійснення  даного  виду

страхування? 
3. Який обсяг відповідальності страховика та розмір страхової суми? 
4. Яким чином визначається розмір страхових премій?
5. Який строк страхування?
6. Перелічить основні права й обов'язки сторін страхових відносин. 
7. Як здійснюється здійснення страхової виплати? 
8. Які страховики України здійснюють даний вид страхування? 

Рекомендовані  джерела:  нормативні  та  інструктивні  документи:  1,5,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №6

ТЕМА  6.  ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ  ЖИТТЯ  І  ЗДОРОВ’Я
СПЕЦІАЛІСТІВ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення даного виду страхування в Україні та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань.

1.1.Умови страхування.  (страхові  ризики,  страхові  випадки).  Законодавча
основа.

1.2.Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. 
1.3.Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. 
1.4.Термін страхування. 
1.5.Права й обов'язки сторін страхових відносин. 
1.6.Організація  роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового

випадку. 
1.7.Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 
1.8.Зарубіжний досвід. 

2. Мозковий штурм:
2.1.  Обгрунтуйте  необхідність  даного  виду  недержавного  соціального
страхування. 
2.2. Поясніть, чому даний вид страхування не забезпечуються за рахунок
держави. 
2.3. Наведіть приклади даного виду страхування в зарубіжних країнах. Який
досвід корисно запозичити Україні? Відповідь аргументуйте.

Питання для поточного контролю знань
1. Які умови даного виду страхування?
2. Яким  нормативним  актом  регулюється  здійснення  даного  виду

страхування? 
3. Який обсяг відповідальності страховика та розмір страхової суми? 
4. Яким чином визначається розмір страхових премій?
5. Який строк страхування?
6. Перелічить основні права й обов'язки сторін страхових відносин. 
7. Як здійснюється здійснення страхової виплати? 
8. Які страховики України здійснюють даний вид страхування? 

Рекомендовані  джерела:  нормативні  та  інструктивні  документи:  1,2,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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7. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №7

ТЕМА 7. ОБОВ’ЯЗКОВЕ ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ
ВИПАДКІВ НА ТРАНСПОРТІ
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення даного виду страхування в Україні та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань.
1.1. Умови  страхування.  (страхові  ризики,  страхові  випадки).

Законодавча основа.
1.2. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. 
1.3. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. 
1.4. Термін страхування. 
1.5. Права й обов'язки сторін страхових відносин. 
1.6. Організація  роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового

випадку. 
1.7. Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 
1.8. Зарубіжний досвід. 
2. Мозковий штурм:
2.1.  Обгрунтуйте  необхідність  даного  виду  недержавного  соціального
страхування. 
2.2. Поясніть, чому даний вид страхування не забезпечуються за рахунок
держави. 
2.3.  Наведіть приклади даного виду страхування в  зарубіжних країнах.
Який досвід корисно запозичити Україні? Відповідь аргументуйте.
3. Аналітичне  завдання:  Наведіть  5  переваг  страхової  послуги  за

обов’язковим  страхуванням  від  нещасних  випадків  на  транспорті  страхової
компанії  «А»  порівняно  зі  страховою  послугою  компанії  «В».  Відповідь
аргументуйте та підтвердить прикладами.

Питання для поточного контролю знань
1. Які умови даного виду страхування?
2. Яким  нормативним  актом  регулюється  здійснення  даного  виду

страхування? 
3. Який обсяг відповідальності страховика та розмір страхової суми? 
4. Яким чином визначається розмір страхових премій?
5. Який строк страхування?
6. Перелічить основні права й обов'язки сторін страхових відносин. 
7. Як здійснюється здійснення страхової виплати? 
8. Які страховики України здійснюють даний вид страхування? 

Рекомендовані  джерела:  нормативні  та  інструктивні  документи:  1,6,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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8. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №8

ТЕМА  8.  ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ  МЕДИЧНИХ  ТА  ІНШИХ
ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ І КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ
ЗДОРОВ’Я  ТА  ДЕРЖАВНИХ  НАУКОВИХ  УСТАНОВ  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України)  НА ВИПАДОК ЗАХВОРЮВАННЯ НА ІНФЕКЦІЙНІ
ХВОРОБИ, ПОВ’ЯЗАНОГО З ВИКОНАННЯМ НИМИ ПРОФЕСІЙНИХ
ОБОВ’ЯЗКІВ  В  УМОВАХ  ПІДВИЩЕНОГО  РИЗИКУ  ЗАРАЖЕННЯ
ЗБУДНИКАМИ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ
Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення даного виду страхування в Україні та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Умови страхування. (страхові ризики, страхові випадки). Законодавча

основа.
1.2. Обсяг відповідальності страховика. Страхова сума. 
1.3. Порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати. 
1.4. Термін страхування. 
1.5. Права й обов'язки сторін страхових відносин. 
1.6. Організація  роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового

випадку. 
1.7. Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 
1.8. Зарубіжний досвід. 
2. Мозковий штурм:

2.1.  Обгрунтуйте  необхідність  даного  виду  недержавного  соціального
страхування. 
2.2. Поясніть, чому даний вид страхування не забезпечуються за рахунок
держави. 
2.3.  Наведіть приклади даного виду страхування в  зарубіжних країнах.
Який досвід корисно запозичити Україні? Відповідь аргументуйте.

Питання для поточного контролю знань
1. Які умови даного виду страхування?
2. Яким  нормативним  актом  регулюється  здійснення  даного  виду

страхування? 
3. Який обсяг відповідальності страховика та розмір страхової суми?
4.  Яким чином визначається розмір страхових премій?
5. Який строк страхування?
6. Перелічить основні права й обов'язки сторін страхових відносин. 
7. Як здійснюється здійснення страхової виплати? 
8. Які страховики України здійснюють даний вид страхування? 

Рекомендовані  джерела:  нормативні  та  інструктивні  документи:  1,7,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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9. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ №9

ТЕМА 9. НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

Мета та завдання заняття: закріплення та поглиблення теоретичних знань з
основ здійснення недержавного пенсійного страхування страхування в Україні
та в інших країнах світу.
Методи  навчання:  обговорення  теоретичних  питань,  проведення  дискусій  та
мозкового штурму, обговорення доповідей.

План заняття
1. Обговорення питань:
1.1. Система  недержавного  пенсійного  забезпечення  –  поняття  та

функції. 
1.2. Суб’єкти системи недержавного пенсійного страхування. 
1.3. Нормативна база недержавного пенсійного страхування.
1.4. Сутність та види недержавних пенсійних фондів (НПФ). 
1.5. Вкладники та учасники  НПФ. 
1.6. Функції адміністратора НПФ. 
1.7. Функції компанії з управління активами НПФ. 
1.8. Функції  банківської  установи  –  зберігача  фінансових  активів

НПФ. 
1.9. Формування пенсійних активів НПФ. 
1.10. Види пенсійних виплат НПФ. 
1.11. Успадкування пенсійних активів. 
1.12. Зарубіжний досвід.
2. Мозковий штурм:
2.1.Недержавне пенсійне страхування в Україні – аргументи «за» та
«проти».
2.2. Роль недержавних пенсійних фондів в фінансовій системі країни.
2.3.Фактори,  що  стримують  розвиток  недержавного  пенсійного
страхування в Україні.

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:  нормативні  та  інструктивні  документи:  1,2,
інформаційні ресурси, ресурси мережі інтернет.
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ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ/РЕФЕРАТІВ
1. Роль  та  значення  недержавного  соціального  страхування  в  системі

соціального забезпечення населення.
2. Роль  та  значення  недержавного  соціального  страхування  в  економіці

країни.
3. Сучасний  стан  та  розвиток  недержавного  соціального  страхування  в

системі соціального забезпечення населення України.
4. Зарубіжний досвід  недержавного  соціального страхування,  можливість

його імплементації в Україні.
5. Генеза недержавного соціального страхування (стародавні часи).
6. Генеза недержавного соціального страхування (вітчизняний досвід).
7. Генеза недержавного соціального страхування (досвід зарубіжних країн).
8. Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних

працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків - досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній
України).

9. Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних
працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків - зарубіжний досвід здійснення даного виду страхування (на
прикладі страхових компаній).

10.Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних
працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків - напрями та перспективи розвитку в Україні.

11.Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) -  досвід здійснення в Україні (на прикладі
страхових компаній України).

12.Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) - зарубіжний досвід здійснення (на прикладі
страхових компаній).

13.Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) -напрями та перспективи розвитку в Україні.

14.Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій -  досвід
здійснення даного в Україні (на прикладі страхових компаній України).
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15.Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій  -  зарубіжний
досвід здійснення (на прикладі страхових компаній).

16.Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій  -  напрями  та
перспективи розвитку в Україні.

17.Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної
медицини -досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній
України).

18.Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної
медицини  -зарубіжний  досвід  здійснення  (на  прикладі  страхових
компаній).

19.Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної
медицини - напрями та перспективи розвитку в Україні.

20.Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті -
досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній України).

21.Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті -
зарубіжний досвід здійснення (на прикладі страхових компаній).

22.Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті -
напрями та перспективи розвитку в Україні.

23.Обов’язкове страхування  медичних та  інших працівників  державних і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб -
досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній України).

24.Обов’язкове страхування  медичних та  інших працівників  державних і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб -
зарубіжний досвід здійснення (на прикладі страхових компаній).

25.Обов’язкове страхування  медичних та  інших працівників  державних і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб -
напрями розвитку в Україні.

26.Досвід здійснення недержавного пенсійного страхування в Україні  (на
прикладі страхових компаній України).

27.Зарубіжний досвід недержавного пенсійного страхування.
28.Напрямки  та  перспективи  розвитку  недержавного  пенсійного

страхування в Україні.
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ
РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

1. Підготовка до виконання контрольної роботи.
Виконання контрольної роботи передбачає письмові відповіді на завдання

за  відповідним  варіантом.  Кожен  варіант  включає  5  завдань  з  тематики,
визначеної  навчальною  програмою  з  дисципліни,  за  якою  виконується
контрольна робота.

Для  студентів,  які  навчаються  на  заочному  відділені  факультету
гуманітарних технологій (спеціальність 232 «Соціальне забезпечення») номер
варіанту  контрольної  роботи  визначається  за  останньою  цифрою  залікової
книжки.

Остання цифра залікової книжки Номер варіанта
0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10

Контрольна  робота  з  дисципліни  «Недержавне  соціальні  страхування»
складається  з  теоретичних питань та  аналітичного  завдання, що потребують
поглибленої відповіді.

Відповіді  мають  бути  повними  та  обґрунтованими  на  всі  теоретичні
завдання, що передбачені відповідним варіантом контрольної роботи.

Висновки необхідно робити з посиланням на конкретне літературне, 
інформаційне, наукове чи інше джерело.

Запис умов завдань, передбачених варіантом, є обов’язковим. 
Контрольна робота  повинна мати самостійний характер.  Студент може

спиратися у своїй роботі на відповідну навчальну і монографічну літературу із
відповідної проблематики. При цьому, якщо він наводить цитату чи запозичує
із літературного джерела певне теоретичне положення (наприклад, визначення,
висновки дослідження, думку автора літературного джерела з того чи іншого
питання тощо), то необхідно робити посилання на літературне джерело.

Недопустимо  запозичення  тексту,  фактичних  даних  із  літературних
джерел без посилання на них. Контрольні роботи, написані без врахування цих
вимог, викладачем зараховуватись не будуть.

2.Оформлення контрольної роботи.
 Контрольна робота виконується державною (українською) мовою. Обсяг

контрольної роботи  не повинен перевищувати 30 сторінок комп’ютерного
тексту. Контрольна робота має бути оформлена належним чином (див. Патика
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Н.І.  Стандарти  на  оформлення  магістерських,  дипломних,  бакалаврських,
курсових, контрольних робіт та рефератів. – К.: ІПК ДСЗУ, 2014. – 26 с.).

Зразок оформлення титульного аркуша наведений у ДОДАТКУ А.
Контрольна робота  має  бути виконана і  подана на  перевірку протягом

міжсесійного періоду (навчального року, протягом якого здійснюється робота
студента над засвоєнням навчального матеріалу), але не пізніше, як за 15 днів
до  початку  сесії  для  студентів  заочної  форми  навчання,  передбаченої
навчальним планом.

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.

4.Варіанти контрольної роботи.

Варіант № 1
1. Економічна  сутність,  принципи  та  функції  недержавного  соціального

страхування. 
2. Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних

працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з  Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків:  умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,
страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати,
строк страхування.

3. Система недержавного пенсійного забезпечення – поняття та функції. 
4. Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної

медицини -досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній
України).

5. Аналітичне завдання.
Наведіть  5  переваг  страхової  послуги  за  обов’язковим  страхуванням  від
нещасних  випадків  на  транспорті  страхової  компанії  «А»  порівняно  зі
страховою  послугою  компанії  «В».  Відповідь  аргументуйте  та  підтвердить
прикладами.

17



Варіант № 2
1. Недержавне соціальне страхування в фінансовій системі держави. 
2. Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних

працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з  Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків:  права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація
роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового  випадку.
Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 

3. Суб’єкти  системи  недержавного  пенсійного  страхування.  Нормативна
база недержавного пенсійного страхування.

4. Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій -  досвід
здійснення даного в Україні (на прикладі страхових компаній України).

5. Аналітичне завдання.
Дослідіть  практику  здійснення  недержавного  пенсійного  страхування  в
зарубіжних  країнах.  Який  досвід  корисно  запозичити  Україні?  Відповідь
аргументуйте.

Варіант № 3
1. Види недержавного соціального страхування та їх характеристика.
2. Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які

працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд): умови страхування, обсяг відповідальності
страховика, страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій
і їх сплати, термін страхування.

3. Сутність та види недержавних пенсійних фондів (НПФ).
4. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті -

зарубіжний досвід здійснення (на прикладі страхових компаній).
5. Аналітичне завдання.

Доведіть, що недержавне соціальне страхування є важливим елементом захисту
окремих категорій населення від наслідків дії соціальних ризиків.

Варіант № 4
1. Роль  та  значення  недержавного  соціального  страхування  в  системі

соціального забезпечення населення. 
2. Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які

працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд): права й обов'язки сторін страхових відносин,
організація роботи страхової компанії після настання страхового випадку.
Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 

3. Вкладники та учасники  НПФ. 
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4. Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної
медицини -досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній
України).

5. Аналітичне завдання.
Страхові послуги з добровільного медичного страхування для індивідуальних
клієнтів (дати характеристику на прикладі страхової компанії України).

Варіант № 5
1. Роль  та  значення  недержавного  соціального  страхування  в  економіці

країни. 
2. Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій: умови

страхування, обсяг відповідальності страховика, страхова сума, порядок
визначення розміру страхових премій і їх сплати, строк страхування.

3. Функції адміністратора НПФ. 
4. Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які

працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) -  досвід здійснення в Україні (на прикладі
страхових компаній України).

5. Аналітичне завдання.
Доведіть, що недержавне соціальне страхування це: а) необхідний елемент
системи соціального страхування; б) важливий елемент системи соціального
захисту населення.

Варіант № 6
1. Сучасний  стан  та  розвиток  недержавного  соціального  страхування  в

системі соціального забезпечення населення України.
2. Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорій: права й обов'язки

сторін страхових відносин, організація роботи страхової компанії після
настання  страхового  випадку.  Страховики,  що  надають  відповідні
страхові послуги в Україні. 

3. Функції компанії з управління активами НПФ. 
4. Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної

медицини - досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній
України).

5. Аналітичне завдання.
Аргументуйте  тезу:  «Розвиток  форм  недержавного  соціального  страхування
зумовлений типом економічної системи країни». Наведіть приклади зарубіжних
країн.

Варіант № 7
1. Зарубіжний  досвід  недержавного  соціального  страхування,  можливість

його імплементації в Україні.
2. Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної

медицини: умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,
страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати,
строк страхування.
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3. Функції  банківської  установи  –  зберігача  фінансових  активів  НПФ.
Формування пенсійних активів НПФ. 

4. Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних
працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з  Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків - досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній
України).

5. Аналітичне завдання.
Роль недержавних пенсійних фондів в фінансовій системі країн (на прикладі
України та зарубіжної країни на вибір).

Варіант № 8
1. Генеза недержавного соціального страхування за стародавніх часів. 
2. Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної

медицини: права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація
роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового  випадку.
Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 

3. Види пенсійних виплат НПФ. Успадкування пенсійних активів. 
4. Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій -  досвід

здійснення даного в Україні (на прикладі страхових компаній України).
5. Аналітичне завдання.

Фактори,  що  стримують  розвиток  недержавного  пенсійного  страхування  в
Україні. Перспективи розвитку.

Варіант № 9
1. Об’єктивні  економічні  та  соціальні  передумови  виникнення

недержавного соціального страхування. 
2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:

умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,  страхова  сума,
порядок  визначення  розміру  страхових  премій  і  їх  сплати,  строк
страхування.

3. Обов’язкове страхування  медичних  та  інших  працівників  державних  і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб:
умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,  страхова  сума,
порядок  визначення  розміру  страхових  премій  і  їх  сплати,  строк
страхування.

4. Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
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пожежних дружин (команд) -  досвід здійснення в Україні (на прикладі
страхових компаній України).

5. Аналітичне завдання.
Недержавне  соціальне  страхування  в  Черкаській  області  –  види,  страхові
компанії, стан розвитку.

Варіант № 10
1. Розвиток недержавного соціального страхування в Україні. 
2. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:

права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація  роботи
страхової компанії  після настання страхового випадку. Страховики, що
надають відповідні страхові послуги в Україні.

3. Обов’язкове страхування  медичних  та  інших  працівників  державних  і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб:
права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація  роботи
страхової компанії  після настання страхового випадку. Страховики, що
надають відповідні страхові послуги в Україні. 

4. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті -
досвід здійснення в Україні (на прикладі страхових компаній України).

5. Аналітичне завдання.
Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій -  досвід  здійснення
даного в Україні (на прикладі страхових компаній України).
 

ПИТАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

1. Економічна  сутність,  принципи  та  функції  недержавного  соціального
страхування. 

2. Недержавне соціальне страхування в фінансовій системі держави. 
3. Види недержавного соціального страхування та їх характеристика.
4. Роль  та  значення  недержавного  соціального  страхування  в  системі

соціального забезпечення населення.
5. Роль  та  значення  недержавного  соціального  страхування  в  економіці

країни.
6. Сучасний  стан  та  розвиток  недержавного  соціального  страхування  в

системі соціального забезпечення населення України.
7. Зарубіжний  досвід  недержавного  соціального  страхування,  можливість

його імплементації в Україні.
8. Генеза недержавного соціального страхування за стародавніх часів. 
9. Об’єктивні  економічні  та  соціальні  передумови  виникнення

недержавного соціального страхування. 
10.Розвиток недержавного соціального страхування в Україні. 
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11.Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних
працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з  Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків:  умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,
страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати,
строк страхування.

12.Обов’язкове  особисте  страхування  медичних  і  фармацевтичних
працівників  (крім  тих,  які  працюють  в  установах  і  організаціях,  що
фінансуються з  Державного бюджету України) на випадок інфікування
вірусом  імунодефіциту  людини  при  виконанні  ними  службових
обов’язків:  права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація
роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового  випадку.
Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 

13.Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд): умови страхування, обсяг відповідальності
страховика, страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій
і їх сплати, термін страхування.

14.Обов’язкове особисте  страхування  працівників  відомчої  (крім  тих,  які
працюють  в  установах  і  організаціях,  що  фінансуються  з  Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд): права й обов'язки сторін страхових відносин,
організація роботи страхової компанії після настання страхового випадку.
Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 

15.Обов’язкове страхування  спортсменів  вищих  категорій: умови
страхування, обсяг відповідальності страховика, страхова сума, порядок
визначення розміру страхових премій і їх сплати, строк страхування.

16.Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорій: права й обов'язки
сторін страхових відносин, організація роботи страхової компанії після
настання  страхового  випадку.  Страховики,  що  надають  відповідні
страхові послуги в Україні. 

17.Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної
медицини: умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,
страхова сума, порядок визначення розміру страхових премій і їх сплати,
строк страхування.

18.Обов’язкове страхування  життя  і  здоров’я  спеціалістів  ветеринарної
медицини: права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація
роботи  страхової  компанії  після  настання  страхового  випадку.
Страховики, що надають відповідні страхові послуги в Україні. 

19.Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:
умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,  страхова  сума,
порядок  визначення  розміру  страхових  премій  і  їх  сплати,  строк
страхування.
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20.Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті:
права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація  роботи
страхової компанії  після настання страхового випадку. Страховики, що
надають відповідні страхові послуги в Україні. 

21.Обов’язкове страхування  медичних  та  інших  працівників  державних  і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб:
умови  страхування,  обсяг  відповідальності  страховика,  страхова  сума,
порядок  визначення  розміру  страхових  премій  і  їх  сплати,  строк
страхування.

22.Обов’язкове страхування  медичних  та  інших  працівників  державних  і
комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні
хвороби,  пов’язаного  з  виконанням  ними  професійних  обов’язків  в
умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб:
права  й  обов'язки  сторін  страхових  відносин,  організація  роботи
страхової компанії  після настання страхового випадку. Страховики, що
надають відповідні страхові послуги в Україні. 

23.Система недержавного пенсійного забезпечення – поняття та функції. 
24.Суб’єкти  системи  недержавного  пенсійного  страхування.  Нормативна

база недержавного пенсійного страхування. 
25.Сутність та види недержавних пенсійних фондів (НПФ). 
26.Вкладники та учасники  НПФ. 
27.Функції адміністратора НПФ. 
28.Функції компанії з управління активами НПФ. 
29.Функції  банківської  установи  –  зберігача  фінансових  активів  НПФ.

Формування пенсійних активів НПФ. 
30.Види пенсійних виплат НПФ. Успадкування пенсійних активів. 
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ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ 

Підручники та навчальні посібники

1. Александрова Н.М. Страхування. – К.: ЦНЛ, 2012. 
2. Базилевич В.Д. Страхова справа. – К.: Знання, 2015. 
3. Базилевич В.Д. Страховий ринок України. – К.: Знання, 2012. 
4. Ротова Т.А., Руденко Л.С. Страхування. Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2011. 
5. Страхові  послуги.  Навч.-метод.  Посіб.  Для  самостійного  вивчення

дисципліни / За ред.. Т.М. Артюх. – К.: КНЕУ, 2010. 
6. Страхування.  Підруч.  /  Керівн.  Авт.  кол.  і  наук.  Ред.  С.С. Осадець. –

К.: КНЕУ, 2006. 
7. Штефюк  П.Я.,  Штефюк  Т.Ю.  Страхування.  Навч.  посіб.  – Чернівці:

Прут, 2011.
Нормативні джерела

1. Закон  України  «Про  страхування»  №  № 85/96-ВР від  07.  03.  1996  р.  зі
змінами та доповненнями.

2. Закон  України  «Про  недержавне  пенсійне  забезпечення»  №  1057-IV  від
09.07.2003. 

3. Порядок  та  умови  обов'язкового  страхування  медичних  працівників  та
інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час
виконання  ними  професійних обов'язків,  а  також на  випадок  настання  у
зв'язку  з  цим  інвалідності  або  смерті  від  захворювань,  зумовлених
розвитком ВІЛ-інфекції,  затв.  Постановою  Кабінету Міністрів України №
1642 від 16.10.1998 р. 

4. Положення  про  порядок  і  умови  обов'язкового  особистого  страхування
працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд), затв. постановою Кабінету Міністрів України
№ 232 від 03.04.1995 р. 

5. Порядок  та  умови  обов'язкового  державного  страхування  спортсменів
вищих категорій, затв. постановою Кабінету Міністрів України № 378 від
31.05.1995 р.  

6. Умови  обов'язкового  (додаткового)  страхування  життя  і  здоров'я
спеціалістів ветеринарної  медицини, затв. постановою Кабінету Міністрів
України № 116 від 22.02.1994 р. 

7. Положення про обов'язкове особисте страхування від  нещасних випадків на
транспорті,  затв. постановою  Кабінету  Міністрів  України  №  959  від
14.08.1996 р.   

8. Правила страхових компаній за видами особового страхування (джерело –
сайти страхових компаній).
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ПЕРЕЛІК ЗАСОБІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО, ВІЗУАЛЬНОГО ТА
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Законодавство України. Сайт Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
2. Урядовий портал. Сайт Кабінету Міністрів України. - [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http:// kmu.gov.ua.
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики України - [Електронний ресурс].
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