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Опис 

В результаті вивчення дисципліни «Державне соціальне страхування 

від нещасних випадків на виробництві» студенти повинні знати сутність 

соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань 

на виробництві, законодавчі акти, які регулюють відносини у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; права та 

обов’язки суб’єктів загальнообов’язкового соціального страхування; систему 

формування та використання Фонду соціального страхування; види 

соціальних послуг та страхових виплат, функції страхових експертів тощо і 

вміти: 

• Володіти культурою мислення, технологією освоєння соціального 

досвіду на рівні, необхідному для професійної діяльності. 

• Аналізувати суспільні явища й процеси на рівні, необхідному для 

професійної діяльності, знати нормативно-правові засади забезпечення 

цивільного захисту, охорони праці, питання нормативного регулювання 

забезпечення заходів у сфері цивільного захисту та техногенної безпеки 

об'єктів і територій. 

• Застосовувати отримані знання правових основ цивільного захисту, 

охорони праці у практичній діяльності.  

• Розробляти тексти та документи з питань професійної діяльності, 

спілкуватися українською професійною мовою; читати й розуміти фахову 

іншомовну літературу, використовуючи її у соціальній і професійній сферах; 

демонструвати культуру мислення та виявляти навички щодо організації 

культурного діалогу на рівні, необхідному для професійної діяльності. 

• Передбачати екологічно-збалансовану діяльність, необхідний рівень 

індивідуальної безпеки та психічного здоров'я у разі виникнення типових 

небезпечних подій. 

• Розробляти та використовувати технічну документацію, зокрема з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

• Визначати фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні шкідливі 

виробничі чинники та аналізувати безпечність виробничого устаткування. 

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 єдиного соціального внеску та відшкодування 

збитків потерпілим за рахунок надання матеріального забезпечення, 

страхових виплат та соціальних послуг, профілактиці нещасних випадків і 

роботі страхових експертів.  

Мета вивчення дисципліни − 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. 



Назва показників Характеристика 

• Ідентифікувати небезпеки та можливі їх джерела, оцінювати 

ймовірність виникнення небезпечних подій та їх наслідки. 

Методи навчання: інтерактивні лекції з презентаціями, 

пояснювально-ілюстративний метод, дискусії, метод зворотного зв'язку з боку 

студентів, проблемне навчання, виконання розрахункових завдань, 

індивідуальне завдання у формі реферату 

Тип дисципліни вибіркова  

Підсумковий 

контроль 

залік у 7семестрі  

 

 


