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Провідна лекторка зі спеціальних курсів «Державне страхування від нещасних випадків на виробництві», «Основи професійної
безпеки та здоров’я людини», «Розслідування нещасних випадків на виробництві», а також загальних курсів «Основи
професійної безпеки та здоров’я людини», «Безпека праці у професійній діяльності»

Загальна інформація про курс

Анотація

Курс присвячений питанням реалізації державної політики у сфері загально обов’язкового державного страхування від нещасних
випадків та професійних захворювань на виробництві, які спричинили втрату працездатності, сплати е
єдиного соціального внеску та відшкодування збитків потерпілим за рахунок надання матеріального забезпечення, страхових виплат та
соціальних послуг, профілактиці нещасних випадків і роботі страхових експертів.

Цілі курсу

надати студентам теоретичні знання, необхідні для розуміння механізму організації та фінансового забезпечення загально
обов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, і практичні
навички з організації роботи страхових експертів, розрахунку єдиних страхових внесків до страхових фондів та страхових виплат
потерпілим

Формат

Лекції, консультації. Підсумковий контроль − залік

Семестр

7

28
Обсяг (кредити) /
Тип курсу

2 /вибірковий

Лекції (години)

32

Практичні
заняття (години)

-

Самостійна робота (години)

Програмні компетентності

Результати навчання

1) загальні:

ЗК-2 − здатність приймати оперативні, обґрунтовані рішення відповідно до обстановки, що
склалася;

ЗК-4 − здатність застосовувати знання та навички використання інформаційних і комунікаційних
технологій у практичній діяльності;

ЗК-7 − здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня;
2) професійні −

ПК-1 − знання та розуміння правових засад функціонування держави і основ законодавства
України; правових основ цивільного захисту, охорони праці;

ПК-6 − уміння оптимізувати методи й засоби забезпечення безпеки людини від впливу різних
негативних чинників;

ПК-10 − здатність обґрунтовувати нормативні та організаційні заходи (пропозиції, рекомендації) з
підвищення рівня безпеки об'єктів, поліпшення протиаварійного стану об’єктів і територій та усунення
виявлених порушень вимог щодо дотримання техногенної, пожежної безпеки, промислової санітарії та
охорони праці;

ПКс-7 − здатність здійснення контролю за додержанням у підрозділах підприємства законодавчих
та інших нормативно-правових актів з охорони праці, враховуючи особливості техногенної небезпеки
об’єкта і техногенної небезпеки виробничих процесів, вимоги чинних нормативних документів в умовах
виробництва;

ПКс-8 − уміти вивчати та аналізувати на основі діючих методів випадки виробничого травматизму,
професійних і виробничо-обумовлених захворювань.

Методи викладання та навчання

Форми оцінювання (поточне оцінювання
CAS, підсумкове оцінювання FAS)

В результаті вивчення дисципліни студенти
повинні вміти:

РНс-15 − аналізувати можливі причини
та
види
пошкодження
технологічного
обладнання;

РНс-18 − аналізувати і обґрунтовувати Інтерактивні лекції з презентаціями, пояснювальноорганізаційно-технічні заходи щодо пожежної ілюстративний метод, дискусії, метод зворотного зв'язку з Письмові завдання, оцінювання знань за
допомогою тестів, залік
та техногенної безпеки, охорони праці на боку студентів, проблемне навчання
підприємствах, в організаціях, установах та на
небезпечних територіях;

Політика
курсу

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63

Оцінка
ЕСТS

35-59

FХ

0-34

F
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відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного
складання
незадовільно з обов'язковим повторним
вивченням дисципліни

Аудиторні заняття (90%):

лекції – 30 %;

форма контролю – тестування
(2 модульні контрольні)– 40 %;

відповіді
на
письмові
Нарахування завдання – 20 %
балів
Індивідуальна робота студента
(реферат) – 10 %.

Студенти зобов'язані відвідувати заняття згідно розкладу та дотримуватися етики поведінки. У разі відсутності на заняттях студентам
необхідно буде виконати всі завдання та підготовити реферат на задану тему, щоб компенсувати пропущене. Письмові завдання повинні бути
подані до встановлених строків.

Лекція Тема 1. Соціальний захист населення.
1,2
Лекція
3
Лекція
4,5,6

Оцінка за національною шкалою

Тема
2.
Державне
регулювання
соціального страхування.
Тема 3. Іноземний досвід у сфері
соціального страхування.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСУ
Тема 6. Управління страхуванням від
Лекція 9
нещасних випадків.
Лекція
10,11
Лекція
12,13,14

Лекція Тема 4. Побудова системи соціального Лекція 15
страхування від нещасного випадку на
7
виробництві
та
професійних
захворювань в Україні.
Лекція Тема 5. Страхування від нещасного Лекція 16
випадку на виробництві: завдання,
8
принципи та особливості.

Тема 7. Доходи бюджету Фонду
соціального страхування.
Тема
8.
Відшкодування
збитків
потерпілим у разі нещасного випадку або
професійного захворювання.
Тема 9. Профілактика нещасних випадків
на
виробництві
та
професійних
захворювань.
Тема 10. Контроль та нагляд у сфері
соціального страхування.

Історія становлення та розвиток
соціального
страхування
в
розвинутих країнах світу.
Самостійна робота

Розподіл балів для оцінювання
успішності аспіранта
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Обчислення середньої заробітної
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Додаткова
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ЛІТЕРАТУРА
1. 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.
2. 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.
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування
загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» № 77-VIII
від 28.12.2014 р.
4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 1105-14 в редакції від
01.08.2016 р.
5. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування” від 08.07.2010 р. №2464-VI (2464-17).
6. Постанова КМУ «Про затвердження пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» № 675 від 26.11. 2014 р.
7. 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» від 18.01.2012 р. ,№ 66/20379.
8. Постанова КМУ «Порядок здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового державного
соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності» від 26 листопада 2003 р. №1845 із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ № 234 від 01.03.2006 р., № 968 від 07.09.2011 р. та № 874 від 21.10.2015р.

9. 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.
10. 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.
11. Кропельницька С. О., Солоджук
Т. В. Соціальне страхування: навч.
посіб. – К.: «Центр учбової
літератури», 2013. – 336 с.
12. Внукова Н. М , Кузьминчук Н.
В.
Соціальне
страхування:
Навчальний посібник. – К.: Кондор,
2009. – 350 с.

Норми академічної етики
Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість,
доброзичливість, чесність, відповідальність
Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі курсу.

