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На сучасному етапі розвитку та формування ринкових відносин, одним з 

найголовніших напрямів діяльності нашої держави є вирішення питань соціального 

страхування як основи соціального забезпечення її громадян. Конституцією України нашу 

державу проголошено як соціальну, тобто її соціальна політика повинна спрямовуватись 

на створення належних умов для достойного рівня життя і вільного розвитку особистості. 

Соціальне страхування як складова частина соціального захисту відіграє значну роль у 

житті громадян України, особливо тих, хто втратили можливість забезпечувати себе 

самостійно.  

“Державне страхування від нещасного випадку на виробництві” – дисципліна, яка 

вивчає правові основи, економічний механізм і організаційну структуру 

загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності або 

загибель працівника. 

Мета викладення дисципліни – надання студентам знань з організації та 

фінансового забезпечення загальнообов’язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності. 

Об’єктами вивчення курсу є: 

• система загальнообов'язкового державного соціального страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності або загибель працівника; 

• відшкодування збитків потерпілим у разі нещасного випадку чи 

професійного захворювання на виробництві; 

• обов’язки фонду соціального страхування від нещасних випадків тощо. 

Предметом вивчення курсу є: 

• правове забезпечення заходів щодо загальнообов’язкового державного 

страхування потерпілих від нещасного випадку на виробництві або професійного 

захворювання; 

• основи управління страхуванням від нещасного випадку на виробництві; 

• заходи, що регулюють взаємовідносини між роботодавцем і працівником у 

разі втрати робітником працездатності; 

• шляхи відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушкодженням його 

здоров’я; 

• порядок розглядання справ о страхових виплатах та строки проведення 

виплат; 



• система фінансування та джерела коштів Фонду соціального страхування від 

нещасних випадків та інше 

Задачами курсу “Державне страхування від нещасного випадку на виробництві” є 

навчити студентів: 

• сутності й принципам організації соціального страхування в Україні;  

• умовам страхування на випадок утрати працездатності від нещасного 

випадку на виробництві або професійного захворювання та пенсійного страхування у разі 

інвалідності;  

• особливостям діяльності фондів соціального страхування; 

• правам та обов’язкам Фонду соціального страхування від нещасного 

випадку; 

• правам та обов’язкам застрахованого і роботодавця як страховика та 

інше. 

Наукову основу курсу “Державне страхування від нещасного випадку на 

виробництві” складають теоретично-методологічні питання соціального захисту й 

страхування працюючих та методологічні основи формування систем захисту від 

професійних ризиків. 

Сьогодні в період активного зростання рівня технічних досягнень та 

невідповідності умов праці, а також збільшення рівня виробничого травматизму та 

нещасних випадків фахівець з охорони праці повинен володіти широким спектром 

академічної, інженерної та професійної освіти. 

Курс “Державне страхування від нещасних випадків на виробництві” базується на 

знаннях, які студенти одержали при вивчанні економічних та спеціальних дисциплін. 

Отримані студентами знання будуть використані при виконанні випускних робот та в 

майбутній професійній діяльності.  

У процесі вивчення дисципліни «Державне страхування від нещасного випадку на 

виробництві» у студентів формуються: 

1) загальні компетентності: 

• компетенції громадянськості (знання і дотримання прав і обов'язків 

громадянина; свободи і відповідальності);  

• здатність організовувати свою роботу ради досягнення поставлених цілей, 

готовність до використовування інноваційних ідей;  

• здатність ухвалювати рішення в межах своїх повноважень;  

• здібність до абстрактного і критичного мислення при дослідженні страхових 

ситуацій, здібність до вирішення проблем;  



• здатність використовувати організаційно-управлінські навики в професійній 

і соціальній діяльності.  

2) професійні компетентності: 

• здатність до навчання та самоосвіти з питань загальнообов’язкового 

державного соціального страхування; 

• здатність працювати самостійно і формувати навички критичного мислення; 

• здатність приймати участь у розслідуванні нещасних випадків на 

виробництві;  

• здатність виконувати свої обов’язки у разі настання страхового випадку і 

забезпечити державі гарантії відшкодування збитків потерпілим на виробництві;  

• здатність визначити розмір страхових внесків підприємств в залежності від 

класу професійного ризику та стану охорони праці;  

• здатність орієнтуватися в основних нормативних та правових документах та 

здійснювати заходи щодо до попередження нещасних випадків;  

• здатність поширювати здобутий досвід створення безпечних та нешкідливих 

умов праці тощо. 

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати сутність соціального 

страхування і його роль у забезпеченні соціального права громадян України, яке 

гарантується Конституцією України, види соціальних послуг та матеріального 

забезпечення, законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, засади управління фінансовими потоками, що 

виникають у процесі формування і використання фондів соціального страхування. 

Підготовлений фахівець повинен вміти розраховувати належні до сплати суми 

страхових внесків та страхових виплат на випадок нещасного випадку на виробництві та 

професійного захворювання або інвалідності або загибелі потерпілого. 

Ядро знань: нещасний випадок, професійне захворювання, державне страхування, 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, суб’єкти та об’єкти 

страхування, страховий випадок, страхові внески, відшкодування збитків потерпілим, 

реабілітація, попередження нещасних випадків. 

Методологічною основою є теоретичні та практичні основи управління охороною 

праці в умовах виробництва, методи запобігання та захисту працівників від дії 

небезпечних і шкідливих умов праці, результати законотворчої діяльності та досліджень в 

сфері страхування, розрахунку розмірів страхової діяльності та визначення класу 

професійного ризику підприємств, розслідування нещасних випадків та професійних 

захворювань на виробництві, відшкодування збитків потерпілим, розробки прав та 



обов’язків представників Фонду соціального страхування. Система загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, яка створена в Україні, базується на вимогах 

Європейського кодексу соціального забезпечення (1964 р.) та рекомендаціях Міжнародної 

організації праці № 67 (1944 р.) 

Розробка питань, що складають суттєвість курсу «Державне страхування від 

нещасного випадку на виробництві», можлива тільки на основі досягнень і висновків 

суміжних наукових дисциплін, що прямо або побічно пов’язані із задачами захисту 

працівників і забезпеченням здорових і безпечних умов праці на робочому місці. 

Вивчення курсу базується на знаннях, набутих при вивченні дисциплін «Основи охорона 

праці» та інших дисциплін − загальноосвітніх (математика, фізика, хімія), соціально-

правових та економічних (трудове право, соціологія, економіка, організація і планування 

виробництва), медичних (гігієна, санітарія, фізіологія, психологія), фахових. 

Дисципліна «Державне страхування від нещасного випадку на виробництві» 

вивчається шляхом розкриття сутності теми на лекціях і закріплення теоретичного 

матеріалу на практичних заняттях.  

Курс розраховано на 60 годин, у тому числі 20 години лекційних, 20 годин 

практичних занять, 20 години - СРС. Кінцева форма контролю – диференційний залік. 

Кількість кредитів – 2.  

Для вивчання дисципліни студентам рекомендуються програма курсу, правова і 

нормативно – технічна документація та література, перелік якої надано у розділі 3. 

Додаткова література дає можливість розширити відомості про досліджувані питання. 

Контроль якості навчання студентів проводиться згідно з методичними 

рекомендаціями по організації контролю якості навчального процесу в вищих навчальних 

закладах Міністерства освіти та науки України (видання 1997 р.) Контроль якості 

навчання студентів проводиться шляхом перевірки виконаних студентами розрахункових 

завдань на практичних заняттях, а також шляхом здачі диференційного заліку. 

Самостійна робота студентів включає: 

• виконання індивідуальних розрахункових завдань на практичних заняттях, які 

перевіряє і оцінює викладач;  

• повторення та опанування лекційного матеріалу; на початку наступної лекції 

студенти мають можливість отримати консультацію за пройденим матеріалом; 

• підготовку до проведення тестів: студенти вивчають матеріал лекційних та 

практичних заніть, а також питання, що винесені для самостійного пророблення; при 

цьому мають можливість отримати повний перелік цих питань та консультацію по 

джерелам інформації. 



ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні заняття  

Вступ. Мета викладання і завдання дисципліни. Предмет і об’єкт вивчення. 

Тема 1. Сутність, принципи та роль соціального страхування. Державне 

регулювання соціального страхування. Соціальна політика. Страховий Ризик. Сутність 

соціального захисту. Основи системи соціального страхування в Україні. Функції 

соціального страхування. Державне регулювання соціального страхування. 

Загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Страхові фонди.  

Самостійна робота. Історія становлення та розвиток соціального страхування в 

Україні.  

Тема 2. Іноземний досвід у сфері соціального страхування. Історія розвитку 

соціального страхування у розвинутих країнах. Моделі соціального страхування Бісмарка 

та Беверіджа. План Беверіджа. Класифікація базових моделей соціального захисту Г. 

Эспінг-Андерсена.  

Тема 3. Побудова системи соціального страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійних захворювань в Україні. Зарубіжний досвід побудови систем 

соціального страхування від нещасних випадків. Етапи реформування системи 

соціального страхування в Україні. Історія розробки Закону про соціальне страхування від 

нещасних випадків і створення Фонду соціального страхування (ФСС). Законодавство 

України про страхування від нещасного випадку.  

Тема 4. Страхування від нещасного випадку на виробництві: завдання, принципи 

та особливості. Завдання та принципи страхування від нещасного випадку на виробництві. 

Суб’єкти та об’єкти страхування. Обов’язкове та добровільне страхування. Права, 

обов’язки та відповідальність роботодавця як страхувальника. Права, обов’язки та 

відповідальність застрахованих осіб. 

Тема 5. Управління страхуванням від нещасних випадків. Правління Фондом 

соціального страхування. Основні завдання і функції Фонду соціального страхування 

України та його робочих органів. Завдання Фонду. Права, обов’язки та відповідальність 

Фонду соціального страхування України. 

Тема 6. Доходи бюджету Фонду соціального страхування. Джерела формування 

доходів бюджету Фонду соціального страхування. Страхові внески. Розмір єдиного 

соціального внеску (ЄСВ). Розподіл ЄСВ за видами загальнообов’язкового соціального 

страхування. Відповідальність платників ЄСВ за порушення. Адміністрування єдиного 

соціального внеску. Порядок визначення класу професійного ризику 



Тема 7. Відшкодування збитків потерпілим у разі нещасного випадку або 

професійного захворювання. Страхові виплати. Визначення ступеню втрати 

працездатності потерпілим. Тимчасове переведення потерпілого на легшу, нижче 

оплачувану роботу. Страхові виплати потерпілому під час його професійної реабілітації. 

Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Щомісячні страхові виплати та інші 

витрати на відшкодування шкоди. Страхові виплати у разі перебування особи, яка їх 

одержує, в особливих умовах. 

Тема 8. Порядок проведення страхових виплат. Документи для розгляду справ про 

страхові виплати. Розгляд справ про страхові виплати. Відмова у страхових виплатах і 

наданні соціальних послуг. Припинення страхових виплаті і надання соціальних послуг. 

Строки проведення страхових виплат. Контроль та нагляд у сфері соціального 

страхування. 

Тема 9. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань. Заходи, спрямовані на запобігання нещасним випадкам та усунення загрози 

здоров’ю працівників. Страхові експерти з охорони праці. Структура та склад служби 

страхових експертів. Основні завдання та функції служби страхових експертів. 

Організація роботи страхових експертів. Проведення перевірок стану умов і 

безпеки праці та профілактичної роботи. Внесення страховими експертами з охорони 

праці подань роботодавцям про усунення порушень законодавства про охорону праці. 

Внесення страховими експертами з охорони праці подань органам виконавчої влади з 

нагляду за охороною праці. 

2. Перелік практичних занять 

1. Базові законодавчі акти в сфері страхування від нещасного випадку на 

виробництві. 

2. Правове регулювання страхування від нещасних випадків. 

3. Порядок визначення страхових тарифів. Розрахунок величини єдиного соціального 

внеску. 

4. Порядок призначення та здійснення страхових виплат потерпілим від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання.  

5. Обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Визначення розміру 

страхової допомоги по тимчасовій втраті працездатності.  

6. Розв’язання типових задач по визначенню страхових виплат. 

7. Причини відмови або припинення страхових виплат.  

8. Обов’язки страхових експертів з охорони праці. 



3. Самостійна робота студентів 

1) Підготовка до практичних та лекційних занять. 

2) Підготовка до контрольних занять. 

3) Тема «Історія становлення та розвиток соціального страхування в Україні» [22]. 

Виконується реферат. 

 

4. Розподіл навчального часу за темами та видами навчальних занять 

 

Вид занять 

Теми занять 

Всього 

годин 

 
Лекції Практи-

чні 

Лабора- 

торні 

СРС Залік Іспит 

Вступ, Тема 1 12 4 - - 8   

     Тема 2 2 2 - -    

     Тема 3 8 2 4 - 2   

     Тема 4 2 2  -    

Тема 5 2 2  -    

Тема 6 8 2 4 - 2   

Тема 7 14 2 8  4   

Тема 8 6 2 2  2   

Тема 9 6 2 2  2   

Усього 60 20 20 - 20 Діф. - 

 

5. Література 

 

1. Конституція України, прийнята 28.06.1996р.  

2. Закон України про охорону праці № 229-IV (229-15) від 21.11.2002 р.; редакція від 

05.04.2015р. №2694-12. 

3. Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 р.; редакція від 

05.10.2016 р. № 322-08. 

4. Концепція соціального забезпечення населення України, схвалена Постановою 

Верховної Ради України № 3758-ХII від 21.12.1993 р. 

5. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» № 16/98-ВР від 14.01.1998 р.; редакція від 01.08.2016 р.  

6. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 

нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності” №1105-XIV від 23.09.1999 р.  

7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в 

редакції від 01.08.2016 р. № 1105-14. 



8. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування” від 08.07.2010 р. №2464-VI (2464-17); редакція від 10.11.2016 р.  

9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 

2016 році» № 909-19 від 24.12.2015 р.  

10. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про рух 

коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» № 54 від 

12.02.2016. 

11. Постанова КМУ «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 675  від 26.11. 2014 р. 

12. Додаток до постанови КМУ № 675  від 26 листопада 2014 р. «Пропорції розподілу 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 85 від 

18.02.2016 р. 

13. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві 

та професійних захворювань України «Положення про службу страхових експертів з 

охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних 

захворювань» за № 66/20379 від 18.01.2012 р.  

14. Постанова Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 

виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку 

призначення, перерахування та проведення страхових виплат» за N 715/13982 від 

22.06.2007 р.; редакція від 11.12.2014 р. № 19. 

15. Закон України «Про оплату праці» № 108-95-ВР від 24.03.1995; редакція від 

26.11.2016р. 

16. Постанова КМУ “Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для 

розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням” №1266 

від 26.09.2001 р.; редакція від 04.07.2015р.  

17. Закон України «Про пенсійне забезпечення» N 1931-XII (1931-12) від 06.12.91, 

редакція від 01.01.2016 р. № 1788-12. 

18. Постанова правління Фонду соціального страхування «Про затвердження Порядку 

призначення, перерахування та проведення страхових виплат» № 24 від 27.04.2007; 

редакція від 23.01.2015, № 0715-07. 

19. Закон України «Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності» № 2272-III від 22.02.2001 р.; редакція від 08.07.2010 

N 2464-VI. 



20. Внукова Н. М , Кузьминчук Н. В. Соціальне страхування: Навчальний посібник. – 

К.: Кондор, 2009. – 350 с.                                                                     

21. Кропельницька С. О., Солоджук Т. В. Соціальне страхування: навч. посіб. – К.: 

«Центр учбової літератури», 2013. – 336 с.                                                           

22. Мальований М. І. Соціальне страхування: Навчальний підручник [для студ. вищ. 

навч. зал.] / М. І.Мальований, П. К. Бечко, В. П. Бечко – Умань: Видавець «Сочінський», 

2011. – 476 с. 

 

 

 

 

 

6. Структурно-логічна схема 

Порядок вивчення тем відповідає їх порядку в змісті курсу. 
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