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Опис дисципліни 

Дисципліна «Фінансове забезпечення соціальних гарантій» спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо здійснення процесу 

фінансового забезпечення системи соціальних гарантій; ефективного застосування базових 

концепцій, що пояснюють механізми фінансування соціальних гарантій споживання суспільних 

послуг і фінансування соціальних гарантій матеріального добробуту. 

Головним завданням курсу є формування системи базових знань з теорії фінансового 

забезпечення соціальних гарантій для опанування механізму його організації та забезпечення за 

рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, набуття навиків щодо виявлення 

взаємозв’язків та взаємозалежностей між макроекономічними показниками, державними 

соціальними стандартами і гарантіями та рівнем соціальної безпеки в умовах глобальних 

трансформацій, підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних гарантій за рахунок 

оптимізації його джерел. 
 

Структура курсу 
 

Години  

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

6 / 4 1. Теоретичні та 

організаційно-правові 

засади фінансового 

забезпечення 

соціальних  гарантій 

Знати економічну термінологію, вміти пояснювати 

базові концепції фінансового забезпечення 

соціальних гарантій, знати нормативно-правову 

базу, що регламентує його реалізацію в Україні 

Тести, 

питання 
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6 / 4 2. Соціальні гарантії в 

системі соціальної 

безпеки держави 

Проводити оцінку соціальної безпеки держави за 

допомогою системи індикаторів, здійснювати 

аналіз факторів впливу на соціальну безпеку, 

обґрунтовувати значення соціальної безпеки у 

складі економічної безпеки держави. 

Розуміти місце соціальних гарантій у системі 

соціальної безпеки, виявляти основні загрози 

соціальної безпеки держави, спричинені 

недоліками політики у сфері соціальних гарантій 

Тести, 

питання, 

задачі 

6 / 4 3. Державні соціальні 

стандарти та державні 

соціальні гарантії 

Знати мету та принципи встановлення державних 

соціальних стандартів, виявляти зв’язки між 

макроекономічними показниками та державними 

соціальними стандартами і гарантіями. 

Здійснювати аналіз обґрунтованості державних 

соціальних стандартів та державних соціальних 

гарантій  

Тести, 

питання, 

задачі 

6 / 4 
4. Механізм 

формування фінансових 

ресурсів на 

забезпечення 

соціальних  гарантій 

Розуміти й здійснювати аналіз механізму 

формування фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій, його інструментів, принципів 

та методологічного інструментарію 

Тести, 

питання 

6 / 4 5. Оцінка динаміки 

державного 

фінансування 

соціальних гарантій в 

Україні 

Здійснювати оцінку ефективності державного 

фінансування соціальних гарантій в Україні за 

рахунок бюджетних коштів та ресурсів державних 

цільових фондів 

Тести, 

питання 

5 / 3 6. Проблеми 

фінансування 

соціальних гарантій в 

Україні 

Розуміти і виявляти проблематику фінансування 

соціальних гарантій в Україні, визначати напрямки 

їх вирішення у сучасних соціально-економічних 

умовах 

Тести, 

питання 

5 / 3 7. Зарубіжний досвід 

державного 

фінансового 

забезпечення соціальних 

гарантій 

Знати особливості державного фінансового 

забезпечення соціальних гарантій у окремих 

зарубіжних країнах, аналізувати напрямки 

трансформації системи фінансового забезпечення 

соціальних гарантій в Україні із врахуванням 

провідного світового досвіду 

Тести, 

питання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел 

інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 

може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

 
 

Оцінювання 

 
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий  

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 

Разом  

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне опитування 

під час занять – 10 

балів за тему (теми 

1-3) = 30 балів. 

2. Модульна 

контрольна 

робота = 70 балів 

1. Усне опитування 

під час занять – 10 

балів за тему (теми 4-

7) = 40 балів. 

2. Модульна 

контрольна робота = 

60 балів 

1. Участь у тренінгах = 

30 балів. 

2. Підготовка КПІЗ = 

40 балів. 

3. Захист КПІЗ = 30 

балів 

1. Письмова робота 

(2 питання по 30 

балів) = 60 балів. 

2. Задача = 20 балів. 

3. Тести (всього 5 

тестів по 4 бали) = 

20 балів 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 
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FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


