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Опис дисципліни 

 

Дисципліна «Планування та звітність в системі соціальних служб» спрямована на формування 

у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо планування та звітності у 

сфері соціального забезпечення, які застосовуються в діяльності соціальних установ і організацій, 

використання сучасних технологій планування соціальних послуг.  

Головним завданням курсу є оволодіння теоретико-прикладними основами планування та 

звітності у сфері соціальних служб, набуття вмінь критично аналізувати ефективність їх організації з 

використанням сучасних методик і технологій та виокремлювати невирішені проблеми з подальшим 

обґрунтуванням напрямів їх розв’язання, набуття навиків щодо планування соціального захисту 

населення у контексті соціальної підтримки материнства і дитинства та державної соціальної 

допомоги окремим соціально незахищеним верствам населення; визначення середньомісячного 

сукупного доходу та розміру субсидій на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг; розробки рекомендацій з питань імплементації кращих світових практик соціального 

планування в Україні; підготовки достовірної звітності в сфері соціального забезпечення. 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 / 4 

1. Сутність та види 

планування соціального 

захисту в системі 

соціальних служб 

Розуміння сутності видів, форм та основних 

принципів соціального планування, а також 

порядку та умов забезпечення соціального 

планування в системі соціальних служб 

Тести, 

питання 

4 / 4 

2. Механізми планування 

в системі соціальних 

служб 

Знати економічну термінологію, вміти пояснювати 

базові технології соціального планування, 

аналізувати взаємозв’язки між органами державної 

Тести, 

питання 
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влади та їхню роль в організації планування 

соціального захисту населення в системі 

соціальних служб 

4 / 4 

3. Планування в системі 

державної допомоги 

сім’ям з дітьми 

Здійснювати оцінку сутності планування в системі 

державної допомоги сім’ям з дітьми. Проводити 

аналіз етапів планування соціальної підтримки 

материнства і дитинства та державної допомоги 

сім’ям з дітьми 

Питання, 
задачі 

4 / 4 

4. Планування державної 

допомоги 

малозабезпеченим 

сім’ям 

Розуміння процесу планування державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та 

щомісячної грошової допомоги особам, які 

проживають з інвалідами. Виявляти особливості 

визначення середньомісячного сукупного доходу та 

планування субсидій на відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг 

Питання, 
задачі 

4 / 4 

5. Планування 

соціального захисту 

окремих верств 

населення 

Можливість використовувати інструментарій  

планування соціального захисту непрацездатних 

громадян. Вміти планувати обсяги державної 

допомоги інвалідам, інвалідам з дитинства, дітям-

інвалідам та соціальний захист ветеранів праці і 

громадян похилого віку 

Питання, 
задачі 

4 / 4 

6. Планування в 

міжнародній практиці 

соціального захисту 

населення 

Виявляти переваги планування соціального 

захисту населення в міжнародній практиці та 

розробляти рекомендацій щодо напрямів 

реформування теорії та практики соціального 

планування в Україні 

Тести, 

питання 

4 / 4 
7. Звітність в системі 

соціальних служб 

Здатність забезпечувати достовірну звітність та 

провадити ефективний контроль за використанням 

фінансових ресурсів в процесі виконання програм 

соціального забезпечення населення в системі 

соціальних служб 

Тести, 

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.  

 

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 1-4) – 5 

балів за тему – макс. 

20 балів. 

Модульна контрольна 

робота, тестування – 

макс. 80 балів 

Усне опитування під 

час занять (5-7 

теми) 10 балів за 

тему – макс. 30 

балів. 

Модульна контрольна 

робота, 

тестування – макс. 

70 балів. 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 30 балів. 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 

Участь у тренінгах – 

макс. 30 балів. 

Тестові завдання (25 

тестів по 2 бали за 

тест) – макс. 50 балів. 

Пит. 1 – макс. 15 балів. 

Пит. 2 – макс. 15 балів. 

Ситуаційне завдання – 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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https://www.unicef-irc.org/publications/1095-rapid-review-economic-policy-social-protection-responses-to-health-and-economic-crises.html
https://whereyourmoneygoes.gov.ie/en/2020/
https://www.worldbank.org/en/home


   

 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


