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Опис дисципліни 
Дисципліна «Фінансування соціального захисту населення» спрямована на ґрунтовне 

засвоєння студентами теоретичних знань та формування відповідних практичних навиків 

щодо здійснення процесу фінансування соціального захисту населення, оптимізації й 

диверсифікації джерел фінансового забезпечення соціальних гарантій, підвищення рівня 

фінансування соціальних послуг.  

Метою дисципліни «Фінансування соціального захисту населення» є формування 

системи базових знань з теорії фінансування соціального захисту населення для опанування 

механізму його організації та забезпечення за рахунок коштів Державного та місцевих 

бюджетів. Вивчення цих питань забезпечує науково-теоретичну і методологічну основу для 

формування системи знань майбутніх фахівців щодо об’єктивної оцінки соціально-

економічних процесів, що відбуваються у суспільстві.  
 

Структура курсу 
 

Години  

(лек. / 

практ.) 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

 

4 / 4 

1. Теоретичні основи 

соціального захисту в 

контексті побудови 

соціальної держави 

Розуміти теоретичні основи здійснення соціального 

захисту, вирізняти його роль та значення для 

формування соціально орієнтованої держави 

Тести, 

питання 

 

4 / 4 

2. Субсидіювання в 

контексті фінансування 

соціального захисту 

населення 

Розуміти організаційно-економічні, методологічні 

та правові аспекти здійснення субсидіювання 

населення як домінуючого механізму у контексті 

здійснення соціального захисту населення.  

Вміти на практиці розраховувати розмір субсидій 

Тести, 

питання, 

задачі 

 

4 / 4 

3. Прагматика 

здійснення фінансування 

соціального захисту 

Розуміти практичні аспекти здійснення соціального 

захисту населення, знати порядок його фінансового 

забезпечення та особливості. Знати джерела 

Тести, 
питання, 
ситуаційні 



населення фінансування соціального захисту та вміти їх 

диверсифіковувати. 
Вміти на практиці розраховувати розмір різного 

роду допомог 

завдання 

 

4 / 4 

4. Бюджетне 

фінансування 

соціального захисту та 

практичні аспекти його 

реалізації  

Розуміти порядок здійснення бюджетного 

фінансування соціального захисту населення, знати 

перелік видаткових статей, які забезпечують 

фінансування соціального захисту у розрізі 

державного і місцевих бюджетів.  

Вміти на практиці розраховувати необхідний обсяг 

доходів для покриття видатків на соціальних захист 

і соціальне забезпечення 

Тести,  

задачі, 

питання 

 

4 / 4 

5. Соціальні стандарти та 

проблеми фінансування 

соціального захисту в 

Україні 

Розуміти основи формування соціальних стандартів 

в Україні, визначати джерела фінансування 

соціальних стандартів. Вміти розраховувати 

необхідний мінімальних обсяг соціальних 

стандартів. Здійснювати аналіз адекватності розміру 

визначених стандартів вітчизняним реаліям 

Питання, 

задачі, 

тести 

 

 

4 / 4 

6. Моніторинг та 

оцінювання якості та 

ефективності 

фінансування 

соціального захисту  

Розуміти основи й особливості здійснення оцінки 

якості й ефективності фінансування соціального 

захисту в Україні. Здійснювати оцінювання етапів 

моніторингу фінансування соціального захисту в 

Україні. Вміти визначати кейс-стаді, здійснювати 

їхній аналіз 

Тести, 

задачі, 

питання 

 

4 / 4 

7. Проблеми та напрями 

модернізації 

фінансування 

соціального захисту 

населення 

Розуміти проблематику фінансування соціального 

захисту населення, визначати напрями їхньої 

локалізації в умовах розбудови соціальної держави. 

Оцінювати тенденції фінансування соціального 

захисту в Україні 

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 % 

Усне опитування під 

час занять (теми 1-

3) – 10 балів за 

тему = макс. 30 

балів. 

Модульна контрольна 

робота = макс. 70 

балів. 

Усне опитування під 

час занять (4-7 

теми) – 10 балів за 

тему  = макс. 40 

балів. 

Модульна контрольна 

робота = макс. 60 

балів. 

Участь у 

тренінгах = 

макс. 30 балів. 

Підготовка КПІЗ = 

макс. 30 балів. 

Захист КПІЗ = макс. 

40 балів.  

 

Тестові завдання (25 

тестів по 2 бали за 

тест) = макс. 50 

балів. 

Пит. 1 = макс. 15 балів. 

Пит. 2 = макс. 15 балів. 

Задача = 20 балів. 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 

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) 

 


