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Форми навчання:
Критерії оцінювання:

Дисципліна професійної та практичної підготовки
за вибором студента
К-42
6
3 кредити / 90 год.
залік
к. е. н., доцент Беспалова А.Г.
«Політична економія», «Фінанси», «Бухгалтерський
облік», «Економіка підприємств», «Економіка праці
та управління персоналом», «Страхування»
К-42 Соціальне страхування викладається на
третьому році навчання
лекції, практичні, самостійна робота
поточний контроль – 100 балів

Мова викладання:

українська

Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов'язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне регулювання системи
соціального страхування в Україні.
Фінансове забезпечення системи соціального страхування в Україні.
Страхування тимчасової втрати працездатності. Страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань. Страхування на випадок безробіття. Пенсійне
страхування.
Недержавне пенсійне страхування. Медичне страхування.
Організація соціального страхування в країнах світу.

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Здатність використовувати професійні знання й практичні навички, інформаційні
технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної
діяльності (ПРН13).
Здатність проведення страхових операцій, визначення страхової суми з урахуванням
особливостей конкретного об’єкта, визначення сум страхового відшкодування та страхових
збитків, страхування майна та відповідальності підприємств, особистого (пенсійне, медичне,
соціальне) (ПРН17).
Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем
(ПРН21).
Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування
(ПРН28).

Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів,
банківської справи та страхування (ПРН30).
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Форми навчання:
Критерії оцінювання:

Дисципліна професійної та практичної підготовки
за вибором студента
К-42
6
3 кредити / 90 год.
залік
к. е. н., доцент Беспалова А.Г.
«Політична економія», «Фінанси», «Бухгалтерський
облік», «Економіка підприємств», «Економіка праці
та управління персоналом», «Страхування»
К-42 Соціальний захист викладається на третьому
році навчання
лекції, практичні, самостійна робота
поточний контроль – 100 балів

Мова викладання:

українська

Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов'язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Соціальний захист: сутність та місце в державній соціальній політиці. Правове
забезпечення соціального захисту в Україні.
Фінансові джерела реалізації соціальної політики в Україні.
Адміністрування в системі соціального захисту: створення та управління соціальними
фондами. Соціальні ризики: сутність, види та управління. Соціальний захист на випадок
тимчасової втрати працездатності. Соціальний захист працюючих від нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань та безробіття. Соціальний захист осіб, які втратили
працездатність та осіб, що лишилися без опіки.
Фінансування медичної допомоги як форми соціального захисту громадян.

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Здатність використовувати професійні знання й практичні навички, інформаційні
технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної
діяльності (ПРН13).
Здатність проведення страхових операцій, визначення страхової суми з урахуванням
особливостей конкретного об’єкта, визначення сум страхового відшкодування та страхових
збитків, страхування майна та відповідальності підприємств, особистого (пенсійне, медичне,
соціальне) (ПРН17).
Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем
(ПРН21).
Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування
(ПРН28).
Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів,
банківської справи та страхування (ПРН30).

