




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ” 

 

1. Опис дисципліни “Фінансування соціального захисту населення” 

Дисципліна – “Фінансування 

соціального захисту 

населення” 

Галузь знань, 

спеціальність, освітньо-

професійна програма, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 4 
Галузь знань – 23 

Соціальна робота 

Статус дисципліни: 

обов’язкова  

Мова навчання –  

українська 

Кількість залікових модулів – 4 

Спеціальність –  

232 Соціальне 

забезпечення 

 

Освітньо-професійна 

програма – “Соціальне 

забезпечення” 

Рік підготовки – 2 

 

Семестр – 4 

Кількість змістових модулів – 2 

Лекції – 28 год. 

 

Практичні заняття – 28 год. 

Загальна кількість годин – 120 
Ступінь вищої освіти – 

бакалавр 

Індивідуальна робота – 3 год. 

 

Тренінг, КПІЗ – 8 год. 

 

Самостійна робота – 53 год.  

Тижневих годин – 8 год.,  

з них аудиторних – 4 год.  

Вид підсумкового контролю – 

екзамен 

 

 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни 

 

2.1. Мета вивчення 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. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 



- засвоїти теоретичні основи соціального захисту в контексті 

побудови соціальної держави; 

- розглянути субсидіювання в контексті фінансування соціального 

захисту населення; 

- засвоїти механізм бюджетного фінансування соціального захисту та 

практичні аспекти його реалізації;  

- розуміти основи формування соціальних стандартів в Україні та 

проблематику фінансування соціального захисту в Україні, визначати джерела 

фінансування соціальних стандартів; 

- навчитись здійснювати моніторинг та оцінювання якості й 

ефективності фінансування соціального захисту; 

- розуміти проблематику фінансування соціального захисту 

населення та визначати напрями їхньої локалізації в умовах розбудови 

соціальної держави. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни: 

- здатність консультувати з питань соціального забезпечення різним 

групам населення, що опинилися у складних життєвих обставинах; 

- здатність застосовувати методики індивідуальних обрахунків адресної 

соціальної допомоги, методики індивідуальних обрахунків призначення 

субсидій, соціальної допомоги мало захищеним категоріям населення, 

допомоги по безробіттю; 

- здатність до планування та реалізації заходів з надання адресної 

соціальної допомоги; 

- здатність оцінювання якості соціальних послуг. 

 

2.4. Передумови для вивчення дисципліни. 

Дисципліни, вивчення яких передувало вивченню дисципліни 

«Фінансування соціального захисту населення»: «Теорія соціальної роботи» та 

«Історія соціальної роботи». 

 

2.5. Результати навчання: 

- використовувати механізми призначення фінансової соціальної 

допомоги, пенсій; 

- аналізувати ефективність соціально-економічної підтримки населення та 

здійснювати відповідну корекцію в межах компетентності. 

 



3. Програма дисципліни «Фінансування соціального захисту 

населення» 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи дослідження процесу 

фінансування соціального захисту населення 

 

Тема 1. Теоретичні основи соціального захисту в контексті побудови 

соціальної держави 

Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії, мета, завдання, 

принципи та значення. Соціальний захист та соціальне забезпечення як 

складова соціальної політики. Система принципів соціального забезпечення 

населення. Соціальні зобов’язання держави в сфері соціального забезпечення. 

Світові системи соціального забезпечення. Поняття і загальна характеристика 

організаційно-правових форм соціального забезпечення. Загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування. Державне соціальне забезпечення. 

Недержавне соціальне забезпечення. Економічна сутність соціального захисту 

населення та його організаційно-правові засади. 

 

Тема 2. Субсидіювання в контексті соціального захисту населення 

Поняття і суттєві ознаки субсидій. Необхідність субсидування населення 

в умовах економічної нестабільності. Мета та основні завдання субсидування 

населення. Обмеження субсидіювання. Місце субсидій в системі організаційно-

правових форм соціального забезпечення населення. Система житлових 

субсидій в Україні. Види житлових субсидій та їх класифікація за різними 

критеріями. Внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на субсидування 

населення у сучасних вітчизняних реаліях.  

 

Змістовий модуль 2. Фінансові аспекти здійснення соціального захисту 

населення 

Тема 3. Прагматика здійснення фінансування соціального захисту 

населення 

Механізм реалізації соціального захисту населення. Елементи механізму 

соціального захисту населення. Вітчизняна система фінансування соціального 

захисту. Особливості та порядок фінансування соціального захисту населення. 

Джерела фінансування соціального захисту населення. Структура фінансування 

соціального захисту населення. Принципи розподілу функцій фінансування 

різних секторів соціального захисту між рівнями влади.  

 

Тема 4. Бюджетне фінансування соціального захисту та практичні аспекти 

його реалізації 

Бюджетне забезпечення соціального захисту населення. Порядок 

здійснення бюджетного фінансування соціального захисту населення. Перелік 

видаткових статей, які забезпечують фінансування соціального захисту у 

розрізі державного і місцевих бюджетів.  

Сучасні тенденції та структура бюджетного фінансування соціального 

захисту та соціального забезпечення населення в Україні. Пріоритетні напрями 



забезпечення фінансування соціального захисту громадян за рахунок коштів 

державного та місцевих бюджетів в частині виконання власних і делегованих 

повноважень. Розрахунок необхідного обсягу доходів для покриття видатків на 

соціальних захист і соціальне забезпечення. 

 

Тема 5. Соціальні стандарти та проблеми фінансування соціального 

захисту в Україні 

Система соціальних стандартів в Україні. Державний класифікатор 

соціальних стандартів і нормативів. Державні соціальні стандарти у сфері 

доходів населення. Державні соціальні стандарти у сфері ЖКГ. Державні 

соціальні стандарти у сфері охорони здоров’я. Державні соціальні стандарти у 

сфері забезпечення навчальними закладами та інші. Прожитковий мінімум як 

найважливіший соціальний стандарт. Аналіз адекватності розміру визначених 

стандартів вітчизняним реаліям. Проблематика фінансування соціального 

захисту населення в Україні.  

 

Тема 6. Моніторинг та оцінювання якості та ефективності фінансування 

соціального захисту 

Оцінка рівня соціального захисту населення: мета і види. Критерії оцінки 

рівня соціального захисту населення. Технології оцінки якості та ефективності 

фінансування соціального захисту. Правові засади для здійснення моніторингу 

та оцінювання якості та ефективності фінансування соціального захисту. 

Основні підходи та методика проведення моніторингу та оцінювання 

ефективності державних соціальних програм. Оцінювання ефективності 

соціальних програм соціологічними методами. 

 

Тема 7. Проблеми та напрями модернізації фінансування соціального 

захисту населення 

Проблематика, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного 

законодавства у сфері правового забезпечення фінансування соціального 

захисту населення. Напрями локалізації проблем фінансування соціального 

захисту населення в умовах розбудови соціальної держави.  

 
 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни  

«Фінансування соціального захисту населення» 

 
 

Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практ. 

заняття 

Індивід. 

робота 

Треніг, 

КПІЗ 

Самост. 

робота 

Контр. заходи  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи дослідження процесу фінансування 

соціального захисту населення 

Тема 1. Теоретичні основи 

соціального захисту в контексті 

побудови соціальної держави 

4 4 

 

- 3 7 
Тести, 

питання 



Тема 2. Субсидіювання в контексті 

фінансування соціального захисту 

населення 

4 4 

 

1 7 
Тести, 

питання, 

задачі 

Змістовий модуль 2. Фінансові аспекти здійснення соціального захисту населення 

Тема 3. Прагматика здійснення 

фінансування соціального захисту 

населення 
4 4 

 

- 

5 

8 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

Тема 4. Бюджетне фінансування 

соціального захисту та практичні 

аспекти його реалізації 

4 4 

 

1 8 
Тести, 

задачі, 

питання 

Тема 5. Соціальні стандарти та 

проблеми фінансування 

соціального захисту в Україні 

4 4 

 

1 8 
Питання, 

задачі, тести 

Тема 6. Моніторинг та оцінювання 

якості та ефективності 

фінансування соціального захисту 

4 4 

 

- 8 
Тести, 

задачі, 

питання 

Тема 7. Проблеми та напрями 

модернізації фінансування 

соціального захисту населення 

4 4 

 

- 7 
Тести, 

питання 

Р А З О М 28 28 3 8 53  

 

 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття 1 

Тема 1: Теоретичні основи соціального захисту в контексті побудови 

соціальної держави 

Мета полягає в розумінні теоретичних основ соціального захисту в 

контексті побудови соціальної держави. 

Питання для обговорення: 

1. Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії, мета, 

завдання, принципи та значення.  

2. Соціальне забезпечення як складова соціальної політики.  

3. Система принципів соціального забезпечення населення. 

4. Поняття і загальна характеристика організаційно-правових форм 

соціального забезпечення.  

5. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування.  

6. Державне соціальне забезпечення.  

7. Недержавне соціальне забезпечення. 

8. Економічна сутність соціального захисту населення та його 

організаційно-правові засади. 

 

Практичне заняття 2 

Тема 2: Субсидіювання в контексті соціального захисту населення 

Мета полягає в розумінні організаційно-економічних, методологічних та 

правових аспектів здійснення субсидіювання населення як домінуючого 

механізму у контексті здійснення соціального захисту населення. 



Питання для обговорення: 

1. Поняття і суттєві ознаки субсидій. Необхідність субсидування 

населення в умовах економічної нестабільності.  

2. Мета та основні завдання субсидування населення. Місце субсидій 

в системі організаційно-правових форм соціального забезпечення населення. 

3. Система субсидій в Україні.  

4. Зміст поняття «житлові субсидії» та його суттєві ознаки. Види 

житлових субсидій та їх класифікація за різними критеріями  

5. Проблематика субсидіювання населення в Україні.  

 

Практичне заняття 3 

Тема 3: Прагматика здійснення фінансування соціального захисту 

населення 

Мета полягає в розгляді прагматики здійснення фінансування 

соціального захисту населення. 

Питання для обговорення: 

1. Механізм реалізації соціального захисту населення. Елементи 

механізму соціального захисту населення.  

2. Джерела та особливості системи фінансового соціального захисту 

населення. 

3. Порядок фінансування соціального захисту населення. 

 

Практичне заняття 4 

Тема 4: Бюджетне фінансування соціального захисту та практичні 

аспекти його реалізації 

Мета полягає в дослідженні бюджетного фінансування соціального 

захисту та практичних аспектів його реалізації. 

Питання для обговорення: 

1. Особливості бюджетного забезпечення соціального захисту 

населення та порядок його здійснення.  

2. Перелік видаткових статей, які забезпечують фінансування 

соціального захисту у розрізі державного і місцевих бюджетів.  

3. Сучасні тенденції та структура бюджетного фінансування 

соціального захисту та соціального забезпечення населення в Україні. 

4. Пріоритетні напрями забезпечення фінансування соціального 

захисту громадян за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в 

частині виконання власних і делегованих повноважень.  

5. Розрахунок необхідного обсягу доходів для покриття видатків на 

соціальних захист і соціальне забезпечення. 

 

Практичне заняття 5 

Тема 5: Соціальні стандарти та проблеми фінансування соціального 

захисту в Україні 

Мета полягає в розгляді соціальних стандартів та проблем фінансування 

соціального захисту в Україні. 



Питання для обговорення: 

1. Система соціальних стандартів в Україні.  

2. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів.  

3. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері доходів 

населення. Прожитковий мінімум як найважливіший соціальний стандарт.  

4. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері соціального 

обслуговування.  

5. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері охорони 

здоров’я. 

6. Державні соціальні стандарти і нормативи у сфері соціальної 

роботи з дітьми, молоддю та різними категоріями сімей та інші.  

7. Аналіз адекватності розміру визначених стандартів вітчизняним 

реаліям.  

 

Практичне заняття 6 

Тема 6: Моніторинг та оцінювання якості та ефективності 

фінансування соціального захисту  

Мета полягає в розгляді основних засад моніторингу та оцінювання 

якості та ефективності фінансування соціального захисту.  

Питання для обговорення: 

1. Оцінка рівня соціального захисту населення: мета і види. Критерії 

оцінки рівня соціального захисту населення.  

2. Технології оцінки якості та ефективності фінансування соціального 

захисту.  

3. Правові засади для здійснення моніторингу та оцінювання якості та 

ефективності фінансування соціального захисту.  

4. Основні підходи та методика проведення моніторингу та 

оцінювання ефективності державних соціальних програм.  

5. Оцінювання ефективності соціальних програм соціологічними 

методами.  

 

Практичне заняття 7 

Тема 7: Проблеми та напрями модернізації фінансування соціального 

захисту населення 

Мета полягає в дослідженні проблематики та напрямів модернізації 

фінансування соціального захисту населення  

Питання для обговорення: 

1. Проблематика, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

чинного законодавства у сфері правового забезпечення фінансування 

соціального захисту населення.  

2. Напрями локалізації проблем фінансування соціального захисту 

населення в умовах розбудови соціальної держави. 

 



6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

 
Для студентів денної форми навчання особливе значення мають 

індивідуальні завдання з дисципліни «Фінансування соціального захисту 

населення», які виконуються самостійно кожним студентом і охоплюють всі 

основні теми дисципліни. Виконання даних завдань студентами має на меті 

більш глибоке й повне засвоєння теоретичного матеріалу з основ бюджетного 

фінансування соціального захисту населення, оволодіння навиками 

застосування набутих теоретичних знань на практиці моніторингу та 

оцінювання ефективності фінансування соціального захисту за рахунок 

бюджетних коштів. 

Завдання для виконання КПІЗу містяться в методичному забезпеченні до 

його виконання та оцінюються за 100-бальною шкалою. Виконання 

індивідуальних завдань є одним із обов’язкових складових модулів залікового 

кредиту з дисципліни. 

 

 

7. Самостійна робота  

 

№ 

з/п 
Тематика 

Кількість 

годин 

1. 
Тема 1. Теоретичні основи соціального захисту в контексті побудови 

соціальної держави 

7 

2. 
Тема 2. Субсидіювання в контексті фінансування соціального захисту 

населення 

7 

3. 
Тема 3. Прагматика здійснення фінансування соціального захисту 

населення 

8 

4. 
Тема 4. Бюджетне фінансування соціального захисту та практичні 

аспекти його реалізації 

8 

5. 
Тема 5. Соціальні стандарти та проблеми фінансування соціального 

захисту в Україні 

8 

6. 
Тема 6. Моніторинг та оцінювання якості та ефективності 

фінансування соціального захисту 

8 

7. 
Тема 7. Проблеми та напрями модернізації фінансування соціального 

захисту населення 

7 

 Разом 53 

 

 

8. Тренінг з дисципліни 

Тематика: Практика та проблематика фінансування житлових субсидій в 

Україні. 

Завдання: дослідити практику та основні проблеми фінансування 

житлових субсидій в Україні 

Структура: 

1. Ознайомитися із практичними аспектами фінансування житлових 

субсидій в Україні.  



2. Оцінити ефективність фінансового забезпечення програм 

субсидування населення в Україні. 

3. Виявити основні проблеми фінансування житлових субсидій в 

Україні та обґрунтувати шляхи їх вирішення. 

 

 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Фінансування соціального захисту 

населення» використовуються наступні засоби оцінювання та методи 

демонстрування результатів навчання: 

• поточне тестування та 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-бальної шкалою) навчальної дисципліни 

«Фінансування соціального захисту населення» визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової 

залікового кредиту: 

для екзамену: 
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: 

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) 

 

 

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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