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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Фінансовий моніторинг надання соціальних допомог» спрямована на формування 

у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо оцінювання якості 

соціальних послуг і надання соціальних допомог за допомогою системи індикаторів моніторингу; 

планування та здійснення фінансового моніторингу надання і оцінки соціальних допомог на 

місцевому та загальнодержавному рівнях відповідно до міжнародних і вітчизняних стандартів. 

Головним завданням курсу є оволодіння методологією фінансового моніторингу надання та 

оцінки якості соціальних послуг і допомог, набуття вмінь критично аналізувати ефективність надання 

соціальних допомог та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим обґрунтуванням напрямів 

їх розв’язання, набуття навиків щодо планування фінансового моніторингу в процесі надання і 

оцінювання якості соціальних допомог і впровадження результатів проведеного моніторингу в 

управлінські рішення з питань надання і оцінювання якості соціальних допомог. 

 
 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

5 / 4 
1. Теоретичні засади 

моніторингу й оцінювання 

Розуміння сутності видів, форм та 

основних принципів моніторингу і 

оцінювання, а також визначення їх місця в 

процесі надання соціальних допомог і 

послуг 

Теоретичні 

питання 

6 / 5 

2. Нормативно-правові 

основи фінансового 

моніторингу і оцінювання 

Знати нормативно -правові основи 

моніторингу і оцінювання в Україні та 

вміння їх використовувати в процесі 

Теоретичні 

питання, 

тести 



   

 

надання соціальних допомог моніторингу і оцінювання соціальних 

допомог 

6 / 5 

3. Механізм оцінювання 

якості соціальних допомог та 

визначення індикаторів 

моніторингу їхнього надання 

Розуміння сутності понять фінансового 

моніторингу та оцінювання, вміння 

виявляти їх відмінності від контролю, 

аудиту і експертизи. Вміти класифікувати 

види моніторингу та оцінювання, 

визначати індикатори моніторингу надання 

соціальних допомог 

Теоретичні 

питання, 

тести 

6 / 5 

4. Особливості планування 

фінансового моніторингу і 

оцінювання в процесі 

надання соціальних допомог 

Здатність планування та реалізації заходів з 

моніторингу і оцінювання якості надання 

соціальних допомог, ідентифікації та 

вибору індикаторів, які при цьому 

враховуються. Вміння визначати джерела, 

методи збору інформації, використовувати 

дані та випадки позапланового моніторингу 

і оцінювання 

Теоретичні 

питання, 

тести, 

ситуаційні 

завдання 

7 / 5 

5. Впровадження результатів 

фінансового моніторингу і 

оцінювання в управлінські 

рішення щодо надання 

соціальних допомог 

Розуміння системи управління наданням 

соціальних допомог. Вміти впроваджувати 

результати моніторингу та оцінювання 

якості їх надання в управлінські рішення  

Теоретичні 

питання, 

тести, 

ситуаційні 

завдання 

6 / 5 

6. Міжнародні та вітчизняні 

стандарти в оцінюванні 

соціальних програм, 

проєктів, допомог 

Знання міжнародних і вітчизняних 

стандартів оцінювання соціальних програм, 

проєктів, допомог та професійного 

стандарту фахівця з оцінювання 

Теоретичні 

питання, 

тести 

7 / 5 

7. Моніторинг і оцінка планів 

надання соціальних допомог 

на загальнодержавному рівні 

Здатність розмежовувати повноваження 

центральних та місцевих органів влади 

щодо моніторингу і оцінки планів надання 

соціальних допомог. Вміти проводити 

моніторинг і оцінку планів надання 

соціальних допомог на 

загальнодержавному рівні та аналізувати їх 

ефективність  

Теоретичні 

питання, 

тести 

7 / 5 

8. Моніторинг і оцінка планів 

надання соціальних допомог 

на місцевому рівні 

Вміння здійснювати моніторинг і 

оцінювання планів надання соціальних 

послуг і допомог на місцевому рівні. Знати 

структуру стратегії та схему розробки 

плану вирішення соціальних проблем на 

місцевому рівні 

Теоретичні 

питання, 

тести 

6 / 3 

9. Перспективи розвитку 

системи моніторингу та 

оцінювання якості надання 

соціальних допомог  

Визначати проблеми у сфері моніторингу 

та оцінювання якості надання соціальних 

допомог в Україні. Вміти обґрунтувати 

власне бачення перспектив розвитку 

системи моніторингу та оцінювання якості 

надання соціальних допомог в Україні 

Теоретичні 

питання 
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 

термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 

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

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 

20%. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

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

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  
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Оцінювання 
 

Заліковий  

модуль 1 

Заліковий 

модуль 2 

Заліковий 

модуль 3 

Заліковий 

модуль 4 

Разом 

20 % 20 % 20 % 40 % 

100 % 

1. Усне опитування 

під час занять (теми 

1-4) – по 5 балів за 

тему – макс. 20 

балів. 

2. Модульна 

контрольна робота – 

макс. 80 балів 

1. Усне опитування під 

час занять (5-9 теми) – 

по 5 балів за тему – 

макс. 25 балів. 

2. Модульна контрольна 

робота – макс. 75 балів 

1. Підготовка 

КПІЗ – макс. 40 

балів. 

2. Захист КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

3. Участь у 

тренінгах – макс. 

20 балів 

1. Тестові завдання (5 

тестів по 5 балів за 

тест) – макс. 25 балів. 

2. Пит. 1 – макс. 25 

балів. 

3. Пит. 2 – макс. 25 

балів. 

4. Ситуаційне 

завдання – макс. 25 

балів 

 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

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 Е (достатньо) 

35-39 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


