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 Опис дисципліни 
Оскільки невід’ємним елементом громадянського суспільства є некомерційні організації, 
які не мають на меті отримання прибутку й утворюються на добровільній основі з метою 
забезпечення актуальних соціально-економічних потреб населення, вивчення дисципліни 
«Фінансове забезпечення некомерційних організацій» спрямоване на формування у 
студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо розуміння 
особливостей функціонування неприбуткових організацій, оцінювання їхнього соціально-
економічного потенціалу, аналізу механізмів підвищення ефективності їх фінансового 
забезпечення та оптимізації діяльності, пізнання інструментів формування партнерських 
відносин із державою у контексті становлення держави загального добробуту. 

Структура курсу 
№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 Теоретичні основи фінансового 
забезпечення некомерційних 
організацій. 
 

Вміти визначати економічний зміст 
фінансового забезпечення некомерційних 
організацій, його складові та джерела. Розуміти 
сутність фінансів некомерційних установ та 
організацій, їх місце у фінансовій системі. Знати 
функції фінансів некомерційних  організацій.  

Тести, 
питання 

2 Особливості правового, 
організаційного та 
інформаційного забезпечення 
фінансування некомерційних 
організацій. 

Визначати особливості правового, 
організаційного та інформаційного 
забезпечення процесу фінансування  
некомерційних організацій, зокрема 
громадських об’єднань, бюджетних установ і 
кредитних спілок.  
 

Тести, 
кейси 

Силабус курсу 
 
Фінансове забезпечення некомерційних організацій 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Спеціальність– 232 «Соціальне забезпечення» 
Освітня програма –  Соціальне забезпечення 
 

Рік навчання: 2, Семестр:3 

Кількість кредитів: 5     Мова викладання: українська  



3 Фінансове планування та його 
роль у фінансовому 
забезпеченні некомерційних 
організацій. 

Розуміти роль та значення фінансового 
планування в системі фінансового забезпечення 
некомерційних організацій. Визначати цілі й 
завдання фінансового планування. Вміти 
використовувати методи фінансового 
планування в контексті складання бюджетів 
(кошторисів) некомерційних організацій. 
Володіти методикою розрахунку основних 
фінансових показників бюджетів (кошторисів) 
некомерційних організацій. 

Тести, 
кейси  

4 Управління капіталом 
некомерційних організацій. 

Вміти використовувати фінансові інструменти в 
контексті формування оптимальної структури 
капіталу некомерційних організацій, зокрема 
кредитних спілок, визначати способи 
нарощування капіталу кредитних спілок.  
Розуміти призначення резервного та пайового 
капіталу кредитних спілок. Визначати джерела 
фінансування діяльності некомерційних 
організацій. Вміти виокремлювати особливості 
управління капіталом громадських об’єднань 
(громадських організацій, політичних партій, 
благодійних фондів, професійних спілок, 
волонтерських рухів). 

Задачі, 
тести 

5 Управління активами 
некомерційних організацій. 

Розуміти основи управління активами 
некомерційних організацій. Знати зміст і 
завдання управління оборотними активами 
некомерційних організацій. Визначати джерела 
формування оборотних активів некомерційних 
організацій.  

Задачі, 
тести 

6 Управління доходами 
некомерційних організацій. 
 

Знати особливості формування, розподілу і 
використання доходів державних організацій, 
на які розповсюджується статус 
неприбутковості. Вміти за використання 
емпірики розраховувати обсяг доходів від 
надання платних послуг. Розуміти значення 
пасивних та інших доходів некомерційних 
організацій.  Знати особливості управління 
доходами громадських об’єднань. 

Задачі, 
тести 

7 Управління інвестиціями 
некомерційних організацій. 

Знати зміст і завдання управління інвестиціями 
некомерційних організацій. Знати принципи 
формування інвестиційної політики 
некомерційних організацій. Розуміти сутність 
капітальних вкладень. Вміти визначати 
оптимальну структуру джерел фінансування 
капіталовкладень некомерційних організацій.  

Задачі, 
тести, кейси  

8 Аналіз звітності некомерційних 
організацій. 

Розуміти призначення фінансової звітності, 
мету її формування в некомерційних 
організаціях. Вміти здійснювати аналіз та 
оцінку фінансової звітності некомерційних 
організацій.  

Задачі, 
тести 
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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 – заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● 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 

 
 Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) навчальної дисципліни “Фінансове 
забезпечення некомерційних організацій” визначається як середньозважена величина, в 
залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 
 
 
 



 

Заліковий 
модуль 1 

Заліковий  
модуль 2  

 
Заліковий 
 модуль 3 

 
30 % 40 % 30 % 

 
Усне опитування під час 

занять – 10 балів за тему (1-3 
теми) – макс. 30 балів. 

Модульна контрольна робота 
(теми 1-3) – макс. 70 балів 

Усне опитування під час 
занять (4-8 теми) 5 балів за 

тему – макс. 25 балів. 
Ректорська контрольна 
робота – макс. 75 балів 

 
Підготовка КПІЗ – макс. 30 

балів. 
Захист КПІЗ – макс. 40 

балів. 
Участь у тренінгах – макс. 

30 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 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
 
 
 


