




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

“ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ” 
 

1. Опис дисципліни “Фінансове забезпечення соціальних гарантій” 

 

Дисципліна –  

“Фінансове забезпечення 

соціальних гарантій” 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань – 23 

Соціальна робота  

Статус дисципліни – 

обов’язкова  

Мова навчання – українська 

Кількість залікових 

модулів – 4 

Спеціальність – 232 

Соціальне забезпечення 

Рік підготовки – 4 

 

Семестр – 7 

Кількість змістових 

модулів – 2  

Освітньо-професійна 

програма – “Соціальне 

забезпечення” 

Лекції – 40 год. 

 

Практичні заняття – 26 год. 

Загальна кількість годин – 

150  

Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Індивідуальна робота – 4 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 10 год. 

 

Самостійна робота – 70 год. 

Тижневих годин – 11,5, з 

них аудиторних – 5 год. 

Вид підсумкового 

контролю – іспит 

 

 

2. Мета і завдання дисципліни  

“Фінансове забезпечення соціальних гарантій” 

 

2.1. Мета вивчення 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. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 



Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінансове забезпечення 

соціальних гарантій” є: 

- розглянути теоретичні та організаційно-правові засади фінансового 

забезпечення соціальних гарантій; 

- з’ясувати сутність та значення соціальної безпеки як складової 

економічної безпеки держави; 

- докладно ознайомитись із системою державних соціальних стандартів та 

державних соціальних гарантій; 

- розглянути механізм формування фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій; 

- розглянути порядок здійснення оцінки динаміки державного 

фінансування соціальних гарантій в Україні; 

- з’ясувати проблеми фінансування соціальних гарантій в Україні; 

- ознайомитись із зарубіжним досвідом державного фінансового 

забезпечення соціальних гарантій. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

- здатність до оцінювання фінансового забезпечення соціальних гарантій 

та використання поглиблених знань у процесі визначення державних 

соціальних стандартів, розроблення стратегії і тактики фінансування 

соціальних виплат за дотримання соціальних гарантій, підготовки програм 

соціальної безпеки у контексті нормативно-правового, інформаційного й 

технічного регулювання; 

- здатність застосовувати сучасний методичний інструментарій для 

проведення моніторингу державних соціальних стандартів та оцінювання 

ефективності фінансування соціальних гарантій за рахунок бюджетних коштів, 

коштів фондів соціального страхування та інших джерел фінансування.  

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни “Фінансове 

забезпечення соціальних гарантій”: “Соціальна допомога” та “Фінансовий 

моніторинг надання соціальних допомог”. 

 

2.5. Результати навчання: 

- демонструвати набуті теоретичні знання щодо організації фінансового 

забезпечення соціальних гарантій та вміти використовувати їх для визначення 

державних соціальних стандартів, розроблення стратегії і тактики фінансування 

соціальних виплат за дотримання соціальних гарантій, підготовки програм 

соціальної безпеки у контексті нормативно-правового, інформаційного й 

технічного регулювання цих процесів; 

- вміння застосовувати сучасний методичний інструментарій для 

проведення моніторингу державних соціальних стандартів та здійснення 

оцінювання ефективності фінансування соціальних гарантій за рахунок 



бюджетних коштів, коштів фондів соціального страхування та інших джерел 

фінансування.  

 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

“Фінансове забезпечення соціальних гарантій” 

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення системи 

соціальних гарантій 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційно-правові засади фінансового 

забезпечення соціальних гарантій 

Сутність та форми соціального забезпечення, його місце у системі 

соціального захисту. Соціальний захист. Соціальна робота. Соціальне 

забезпечення. Види соціального забезпечення. 

Поняття державної соціальної гарантії. Державний класифікатор 

соціальних стандартів і нормативів. Правова регламентація державних 

соціальних гарантій в Україні. Закон України “Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії”. 

Особливості фінансового забезпечення соціальних гарантій. 

 

Тема 2. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави  

Сутність соціальної безпеки та її місце в системі економічної безпеки 

держави. Характеристики прояву внутрішніх загроз соціальній безпеці. 

Формування соціально-економічних умов протидії соціальним небезпекам. 

Складові системи соціальної безпеки. Розвиток економіки як основний 

чинник соціальної безпеки. Індикатори соціальної безпеки. Наукові підходи до 

оцінювання рівня соціальної безпеки. 

Місце соціальних гарантій у системі соціальної безпеки. Основні загрози 

соціальної безпеки держави, спричинені недоліками політики у сфері 

соціальних гарантій.  

 

Тема 3. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії 

Необхідність, значення та поняття державних соціальних стандартів і 

гарантій. Мета та принципи встановлення державних соціальних стандартів і 

нормативів. 

Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів. 

Основні державні соціальні гарантії. Мінімальний розмір заробітної 

плати. Мінімальний розмір пенсії за віком. Неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. Розміри державної соціальної допомоги та інших соціальних виплат. 

 

Змістовий модуль 2. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід 

фінансового забезпечення соціальних гарантій 

 



Тема 4. Механізм формування фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій 

Сутність та склад фінансового механізму забезпечення соціальних 

гарантій. Джерела та форми фінансового забезпечення соціальних гарантій в 

Україні.  

Соціальне страхування як метод забезпечення реалізації державних 

соціальних гарантій. 

Планування та прогнозування забезпечення соціальних гарантій. 

Фінансовий контроль забезпечення державних соціальних гарантій. 

 

Тема 5. Оцінка динаміки державного фінансування соціальних 

гарантій в Україні  

Фінансове забезпечення надання державних соціальних гарантій. 

Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів 

Державного бюджету України. Фінансування державних соціальних гарантій за 

рахунок коштів місцевих бюджетів. Фінансування державних соціальних 

гарантій за рахунок коштів державних цільових фондів. 

 

Тема 6. Проблеми фінансування соціальних гарантій в Україні  

Проблеми забезпечення державних соціальних гарантій у сфері праці. 

Проблеми пенсійного забезпечення в Україні.  

Закріплення права соціального забезпечення у загальних та спеціальних 

стандартах у сфері соціального забезпечення на міжнародному рівні. 

Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні: проблемні 

аспекти застосування. Проблеми недостатніх розмірів державної соціальної 

допомоги та інших соціальних виплат. 

 

Тема 7. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення 

соціальних гарантій  

Фінансове забезпечення соціальних гарантій у Сполучених Штатах 

Америки. 

Сучасні пріоритети забезпечення соціальних гарантій в Європейському 

Союзі. Система забезпечення соціальних гарантій в Республіці Польща. 

Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій в Литовській Республіці. 

Прогресивний досвід фінансового забезпечення соціальних гарантій в інших 

країнах ЄС. 



4. Структура залікового кредиту 

з дисципліни “Фінансове забезпечення соціальних гарантій” 

 
 

Тема 

Кількість годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Інд. 

робота 

Тренінг, 

КПІЗ 

Самост.

робота 

Контр. 

заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансового забезпечення системи соціальних 

гарантій 

Тема 1. Теоретичні та організаційно-

правові засади фінансового 

забезпечення соціальних гарантій  

6 4 -  

 

 

 

4 

10 Тести, 

питання 

Тема 2. Соціальні гарантії в системі 

соціальної безпеки держави 

6 4 1 10 Тести, 

питання, 

задачі 

Тема 3. Державні соціальні 

стандарти та державні соціальні 

гарантії  

6 4 1 10 Тести, 

питання, 

задачі 

Змістовий модуль 2. Вітчизняна практика та зарубіжний досвід фінансового забезпечення 

соціальних гарантій 

Тема 4. Механізм формування 

фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій  

6 4 1  

 

 

 

 

6 

10 Тести, 

питання  

Тема 5. Оцінка динаміки державного 

фінансування соціальних гарантій в 

Україні 

6 4 1 10 Тести, 

питання 

Тема 6. Проблеми фінансування 

соціальних гарантій в Україні 

5 3 - 10 Тести, 

питання 

Тема 7. Зарубіжний досвід 

державного фінансового 

забезпечення соціальних гарантій 

5 3 - 10 Тести, 

питання 

Разом 40 26 4 10 70  

 

 

5. Тематика практичних занять 

з дисципліни “Фінансове забезпечення соціальних гарантій” 

 

Практичне заняття 1 

Тема 1: Теоретичні та організаційно-правові засади фінансового 

забезпечення соціальних гарантій  

Мета: засвоїти знання щодо теоретичних та організаційно-правових засад 

фінансового забезпечення соціальних гарантій 

Питання для обговорення: 

1. Сутність, види та форми соціального забезпечення, його місце у 

системі  соціального захисту. 

2. Поняття державної соціальної гарантії.  

3. Особливості фінансового забезпечення соціальних гарантій. 

4. Правова регламентація державних соціальних гарантій в Україні. 

 



Практичне заняття 2 

Тема 2: Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави 

Мета: засвоїти знання щодо соціальних гарантій в системі соціальної 

безпеки держави 

Питання для обговорення: 

1. Сутність соціальної безпеки та її місце в системі економічної безпеки 

держави. 

2. Складові системи соціальної безпеки. 

3. Розвиток економіки як основний чинник соціальної безпеки.  

4. Індикатори соціальної безпеки. 

5. Місце соціальних гарантій у системі соціальної безпеки.  

6. Основні загрози соціальної безпеки держави, спричинені недоліками 

політики у сфері соціальних гарантій. 

 

Практичне заняття 3 

Тема 3: Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії  

Мета: засвоїти знання щодо ключових державних соціальних стандартів 

та державних соціальних гарантій 

Питання для обговорення: 

1. Необхідність, значення та поняття державних соціальних стандартів та 

гарантій. 

2. Мета та принципи встановлення державних соціальних стандартів і 

нормативів. 

3. Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів. 

4. Основні державні соціальні гарантії. 

 

Практичне заняття 4 

Тема 4: Механізм формування фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій 

Мета: з’ясувати механізм формування фінансових ресурсів на 

забезпечення соціальних гарантій 

Питання для обговорення: 

1. Сутність та склад фінансового механізму забезпечення соціальних 

гарантій. 

2. Планування та прогнозування забезпечення соціальних гарантій. 

3. Джерела та форми фінансового забезпечення соціальних гарантій в 

Україні.  

4. Фінансовий контроль забезпечення державних соціальних гарантій. 

 

Практичне заняття 5 

Тема 5: Оцінка динаміки державного фінансування соціальних 

гарантій в Україні 

Мета: з’ясувати практичні засади оцінки динаміки державного 

фінансування соціальних гарантій в Україні 

Питання для обговорення: 



1. Фінансове забезпечення надання державних соціальних гарантій. 

2. Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів 

державного бюджету. 

3. Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

4. Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів 

державних цільових фондів. 

 

Практичне заняття 6 

Тема 6: Проблеми фінансування соціальних гарантій в Україні 

Мета: окреслити проблеми фінансування соціальних гарантій в Україні та 

шляхи їх вирішення 

Питання для обговорення: 

1. Проблеми забезпечення державних соціальних гарантій у сфері праці. 

2. Проблеми пенсійного забезпечення в Україні.  

3. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні: проблемні 

аспекти застосування. 

4. Проблеми недостатніх розмірів державної соціальної допомоги та 

інших соціальних виплат. 

 

Практичне заняття 7 

Тема 7: Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення 

соціальних гарантій 

Мета: засвоїти знання щодо зарубіжного досвіду державного фінансового 

забезпечення соціальних гарантій 

Питання для обговорення: 

1. Фінансове забезпечення соціальних гарантій у Сполучених Штатах 

Америки. 

2. Сучасні пріоритети забезпечення соціальних гарантій в Європейському 

Союзі. 

3. Система забезпечення соціальних гарантій в Республіці Польща.  

4. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій в Литовській 

Республіці.  

 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни “Фінансове 

забезпечення соціальних гарантій” виконується самостійно кожним студентом. 

Метою виконання КПІЗ є засвоєння теоретичних та організаційних засад, а 

також набуття практичних навиків у питаннях фінансового забезпечення 

соціальних гарантій. При виконанні і оформленні КПІЗ студент може 

використовувати комп’ютерну техніку.  

Виконання індивідуальних завдань є одним із обов’язкових складових 

модулів залікового кредиту з дисципліни і оцінюється за 100-бальною шкалою. 



Для виконання КПІЗ студент обирає варіант згідно свого номера в списку 

групи, виконує і захищає відповідно до встановленого викладачем графіку. 

 

Варіанти КПІЗ з дисципліни “Фінансове забезпечення соціальних 

гарантій” 

1. Значення соціального забезпечення для соціально-економічного розвитку 

держави. 

2. Види та форми соціального забезпечення, його місце у системі соціального 

захисту.  

3. Пріоритети соціальної політики в Україні на сучасному етапі. 

4. Система державних соціальних гарантій в Україні. 

5. Міжнародно-правові стандарти соціального захисту населення. 

6. Основні державні соціальні гарантії в Україні. 

7. Джерела міжнародних соціальних стандартів. 

8. Мета та принципи встановлення державних соціальних стандартів і 

нормативів. 

9. Сфери застосування державних соціальних стандартів і нормативів. 

10. Сутність соціальної безпеки та її місце в системі економічної безпеки 

держави. 

11.  Оцінка забезпечення соціальної безпеки в Україні. 

12.  Розвиток економіки як основний чинник соціальної безпеки. 

13.  Індикатори соціальної безпеки. 

14.  Проблеми імплементації міжнародних соціальних стандартів у 

законодавство України. 

15.  Сутність та склад фінансового механізму забезпечення соціальних гарантій. 

16.  Планування та прогнозування забезпечення соціальних гарантій. 

17.  Джерела та форми фінансового забезпечення соціальних гарантій в Україні. 

18.  Фінансовий контроль забезпечення державних соціальних гарантій. 

19.  Особливості фінансування державних соціальних гарантій в Україні. 

20.  Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів 

державного бюджету. 

21.  Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів місцевих 

бюджетів. 

22. Фінансування державних соціальних гарантій за рахунок коштів державних 

цільових фондів. 

23.  Система соціального страхування в Україні. 

24.  Проблеми забезпечення державних соціальних гарантій у сфері праці в 

Україні. 

25.  Міжнародні стандарти праці та політико-правові проблеми гармонізації 

національного й світового ринків праці. 

26.  Проблеми пенсійного забезпечення в Україні. 

27.  Неоподатковуваний мінімум доходів громадян в Україні: проблемні аспекти 

застосування. 

28.  Проблеми недостатніх розмірів державної соціальної допомоги та інших 

соціальних виплат в Україні. 



29. Прожитковий мінімум як базовий державний соціальний стандарт. 

30.  Фінансування соціальних послуг в Україні. 

 

Практична частина  

1. Оцінити рівень соціальної безпеки на основі аналізу і оцінки 

індикаторів її стану в Україні (аналіз провести за мінімум як 3 роки). 

2. Провести дослідження динаміки розміру соціальних гарантій в 

Україні та їх відповідність потребам населення. 

3. Проаналізувати динаміку соціальних витрат на душу населення в 

різних країнах світу та відповідність отриманих даних співвіднести із 

аналогічними даними в Україні.  

 

 

7. Самостійна робота з дисципліни “Фінансове забезпечення 

соціальних гарантій” 
№ з/п Тематика К-сть годин 

1. Тема 1. Теоретичні та організаційно-правові засади фінансового 

забезпечення соціальних гарантій  

10 

2. Тема 2. Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави 10 

3. Тема 3. Державні соціальні стандарти та державні соціальні 

гарантії  

10 

4. Тема 4. Механізм формування фінансових ресурсів на забезпечення 

соціальних гарантій  

10 

5. Тема 5. Оцінка динаміки державного фінансування соціальних 

гарантій в Україні 

10 

6. Тема 6. Проблеми фінансування соціальних гарантій в Україні 10 

7. Тема 7. Зарубіжний досвід державного фінансового забезпечення 

соціальних гарантій 

10 

Разом: 70 

 

 

8. Тренінг з дисципліни 

Порядок проведення тренінгу: 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з 

темою тренінгового завдання. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у 

колективі студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття.  

3. Практична частина шляхом виконання завдань. 

4. Підведення підсумків. Обговорення результатів виконання завдань 

у групах, обмін думками. 

 

Тематика тренінгу 

1. Аналіз динаміки та структури видатків Державного бюджету України 

на соціальний захист та соціальне забезпечення. 



2. Аналіз динаміки та структури видатків місцевих бюджетів в Україні на 

соціальний захист та соціальне забезпечення. 

3. Аналіз видатків Пенсійного фонду України. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни “Фінансове забезпечення соціальних 

гарантій” використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

 - поточне тестування; 

 - поточне опитування; 

 - залікове модульне тестування та опитування; 

 - розв’язування задач; 

 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 - оцінювання результатів КПІЗ; 

 - студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни “Фінансове 

забезпечення соціальних гарантій” визначається як середньозважена величина, 

залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

для іспиту: 
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: 
За шкалою 

ЗУНУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 



90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

№ з/п Найменування Номер теми 

1. 
Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, ноутбук, 

проєкційний екран. 

1-7 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  

Стандартне програмне забезпечення базових інформаційних 

технологій: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Visio). 

Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 

Google Chrome,Viber тощо).  

1-7 

3. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності). 

1-7 

4. 
Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для проведення 

занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-7 
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