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Опис дисципліни 
Дисципліна “Фінансові технології субсидування населення” спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо механізму субсидування 
населення та ролі у цьому процесі сучасних фінансових технологій. Дисципліна передбачає 
послідовне та систематизоване вивчення основних видів субсидій та моделей їх фінансового 
забезпечення, механізму субсидування як пріоритету й інструментарію соціальної політики 
держави; процесу вибору форм та способів його реалізації через відповідні фінансові технології. 

 
Структура курсу 

 
№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

1 

Організаційно-правові 
форми соціального 
забезпечення як базової 
категорії соціальної 
держави 

Вміти пояснювати базові концепції соціальної 
держави, змісту та специфіки соціального 
захисту населення, принципів та основних 
завдань соціального забезпечення населення як 
базової категорії соціальної держави 

Тести, 
питання 

 
2 

Субсидія як 
організаційно-правова 
форма соціального 
забезпечення населення 

Здатність ідентифікувати суттєві ознаки, 
переваги та види субсидій як організаційно-
правової форми соціального забезпечення 
населення  

Тести, 
питання 

 
3 

Технології субсидування 
окремих видів діяльності 
в Україні 

Мати ґрунтовні знання щодо особливостей 
надання субсидій окремим видам діяльності в 
Україні; застосовувати на практиці основні 

Тести, 
питання 



   

 

методи та інструменти субсидування такої 
діяльності  

 
4 
 

Фінансові технології 
призначення житлових 
субсидій 

Здатність ідентифікувати житлову субсидію в 
системі організаційно-правових форм 
соціального забезпечення населення. Знати 
права, умови та порядок призначення житлових 
субсидій. Здатність застосовувати методику 
індивідуальних обрахунків призначення 
субсидій.  

Тести, 
питання, 

задачі 

 
5 

Основні засади 
моніторингу та 
оцінювання адресності 
надання субсидій 

Мати ґрунтовні методологічні знання щодо 
моніторингу та оцінювання адресності надання 
субсидій, виявляти зв’язки між ключовими 
елементами окресленого процесу 

Тести, 
питання, 

задачі 

 
 
6 

Проблеми та вектори 
модернізації системи 
субсидування населення 
із врахуванням світового 
досвіду 

Вміти виокремлювати специфіку та оцінювати 
тенденції розвитку технологій управління 
соціальним забезпеченням населення з 
урахуванням передового зарубіжного досвіду. 
Здатність синтезувати нові комплексні ідеї щодо 
удосконалення механізму субсидування 
населення 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 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 

30 % 40 % 30 % 
1. Опитування під час занять – 
10 балів за тему 
(1-3 теми) – макс. 30 балів. 
2. Модульна контрольна 
робота – макс. 70 балів. 

1. Опитування під час занять – 
10 балів за тему (4-6 теми) – 
макс. 30 балів. 
2. Модульна контрольна робота 
– макс. 70 балів. 

1. Підготовка КПІЗ – макс. 30 
балів. 
2. Захист КПІЗ – макс. 40 балів. 
3. 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 
 


