
 





СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
“ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ СУБСИДУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ” 

 
1. Опис дисципліни “Фінансові технології субсидування населення” 

Дисципліна – “Фінансові 
технології субсидування 

населення” 

Галузь знань, 
спеціальність, освітньо-
професійна програма, 
ступінь вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5 Галузь знань – 23 
Соціальна робота 

Вибіркова дисципліна 
циклу професійної 

підготовки за фаховим 
спрямуванням 

Кількість залікових модулів – 3 

Спеціальність –  
232 Соціальне 
забезпечення 

 
Освітньо-професійна 
програма –“Соціальне 

забезпечення” 

Рік підготовки – 2 
 

Семестр – 4 

Кількість змістових модулів – 2 

Ступінь вищої освіти – 
бакалавр 

Лекції – 28 год. 
 

Практичні заняття – 14 год. 

Загальна кількість годин – 150 

Індивідуальна робота – 
3 год. 

 
Тренінг, КПІЗ – 6 год. 

 
Самостійна робота – 99 год. 

Тижневих годин – 11 год.,  
з них аудиторних – 3 год.  

Вид підсумкового 
контролю – залік 

 
 

2. Мета і завдання вивчення дисципліни 
“Фінансові технології субсидування населення” 

 
2.1. Мета вивчення 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. 
 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
- засвоїти зміст та основні організаційно-правові форми соціального 

забезпечення як базової категорії соціальної держави; 
- розглянути види та призначення субсидій як організаційно-правової форми 

соціального забезпечення населення; 
- розуміти технології субсидування окремих видів діяльності; 



- вивчити права, умови та порядок призначення житлових субсидій, вміти 
застосовувати методику індивідуальних обрахунків призначення субсидій; 

- навчитись здійснювати моніторинг та оцінювання адресності надання субсидій; 
- окреслити вектори модернізації системи субсидування населення із 

врахуванням світового досвіду. 
 
2.3. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
– вміти пояснювати базові концепції соціальної держави, змісту та специфіки 

соціального захисту населення, принципів та основних завдань соціального забезпечення 
населення як базової категорії соціальної держави; 

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

– застосовувати на практиці основні методи та інструменти субсидування 
окремих видів діяльності в Україні; 

– знати права, умови та порядок призначення житлових субсидій;  
– застосовувати методику індивідуальних обрахунків призначення субсидій;  
– мати ґрунтовні знання щодо моніторингу та оцінювання адресності надання 

субсидій, виявляти зв’язки між ключовими елементами окресленого процесу; 
– вміти виокремлювати специфіку та оцінювати тенденції розвитку технологій 

управління соціальним забезпеченням населення з урахуванням передового зарубіжного 
досвіду; 

– синтезувати нові комплексні ідеї щодо удосконалення механізму субсидування 
населення в Україні. 

 
 

3. Програма дисципліни “Фінансові технології субсидування населення” 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансових 
технологій субсидування населення 

Тема 1. Організаційно-правові форми соціального забезпечення як базової категорії 
соціальної держави 

Соціальна держава: поняття, ознаки, моделі, критерії, мета, завдання, принципи та 
значення. 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. 

 
Тема 2. Субсидія як організаційно-правова форма соціального забезпечення 

населення 
Поняття і суттєві ознаки субсидій. Переваги субсидій як інструменту бюджетної та 

економічної політики держави. Визначальні риси субсидій. Види субсидій та їх класифікація 
у відповідності до механізмів здійснення підтримки, за суб’єктами, за об’єктом, за цільовою 
спрямованістю, а також згідно Угоди про субсидії та компенсаційні заходи. 

Місце субсидій в системі організаційно-правових форм соціального забезпечення 
населення. Основні цілі надання субсидій. 

 
Тема 3. Технології субсидування окремих видів діяльності в Україні 

Модель субсидування аграрного сектора. Основні позитивні та негативні наслідки 
використання субсидій для ключових стейкхолдерів, серед яких фірми – отримувачі 
допомоги, споживачі, постачальники ресурсів, національна економіка загалом та держава. 



Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств у контексті надання бюджетних 
субсидій у різних країнах світу. 

Експортні субсидії та їх роль в регулюванні зовнішньоторговельних зв’язків. Основні 
форми експортних субсидій. Субсидування імпорту товарів. Екологічні субсидії та їх роль у 
контексті сталого енергоефективного розвитку України.  

 
Змістовий модуль 2. Прагматика застосування фінансових технологій субсидування 

населення 
Тема 4. Фінансові технології призначення житлових субсидій 

Теоретико-організаційні та правові аспекти призначення житлових субсидій. Місце 
житлової субсидії в системі організаційно-правових форм соціального забезпечення 
населення. Правова проблематика призначення і надання житлових субсидій. 

Право на отримання житлових субсидій в Україні. Класифікація підстав щодо набуття 
права на отримання житлової субсидії. Право на призначення субсидій особі, яка має депозит 
у банку, та орендарю житлового приміщення. Право на призначення субсидії безробітному. 
Інші види прав стосовно призначення житлової субсидії. 

Механізм призначення житлових субсидій. Умови призначення житлової субсидії. 
Порядок призначення житлової субсидії. Програмне забезпечення діяльності органів 
соціального захисту населення: використання програмно-технічного комплексу “Житлові 
субсидії”. 

 
Тема 5. Основні засади моніторингу та оцінювання адресності надання субсидій 

Основні підходи та методика проведення моніторингу та оцінювання ефективності 
державних соціальних програм. Верифікація та моніторинг житлових субсидій. 

Особливості та порядок проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм 
соціальної підтримки населення. Оцінювання адресності надання субсидій. Показники 
оцінювання адресності надання субсидій. 

 
Тема 6. Проблеми та вектори модернізації системи субсидування населення із 

врахуванням світового досвіду 
Світовий досвід правового забезпечення призначення житлових субсидій. 
Проблематика, пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного 

законодавства у сфері правового забезпечення призначення житлових субсидій в Україні з 
урахуванням світового досвіду. 

 
 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни  
“Фінансові технології субсидування населення” 

 
 

Назва теми 
Кількість годин 

Лекції Практич. 
заняття 

Індивід. 
робота 

Тренінг, 
КПІЗ 

Самост. 
робота 

Контрольні 
заходи  

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи дослідження фінансових технологій 
субсидування населення 

Тема 1. Організаційно-правові 
форми соціального забезпечення 
як базової категорії соціальної 
держави 

4 2 - 

3 

16 Тести, 
питання 

Тема 2. Субсидія як організаційно-
правова форма соціального 
забезпечення населення 

5 2 - 16 Тести, 
питання 



Змістовий модуль 2. Прагматика застосування фінансових технологій субсидування 
населення 

Тема 3. Технології субсидування 
окремих видів діяльності в Україні 5 2 1 

3 

16 Тести, 
питання 

Тема 4. Фінансові технології 
призначення житлових субсидій 6 4 1 19 

Тести, 
питання, 

задачі 
Тема 5. Основні засади 
моніторингу та оцінювання 
адресності надання субсидій 

4 2 1 16 
Тести, 

питання, 
задачі 

Тема 6. Проблеми та вектори 
модернізації системи 
субсидування населення із 
врахуванням світового досвіду 

4 2 - 16 Тести, 
питання 

Р А З О М 28 14 3 6 99  
 
 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Практичне заняття 1 
Тема 1. Організаційно-правові форми соціального забезпечення як базової 

категорії соціальної держави 
Мета полягає в розумінні сутності та організаційно-правових форм соціального 

забезпечення як базової категорії 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. 
 

Практичне заняття 2 
Тема 2. Субсидія як організаційно-правова форма соціального забезпечення 

населення 
Мета полягає в ознайомленні із субсидією як організаційно-правовою формою 

соціального забезпечення населення 
Питання для обговорення: 
1. Економічний зміст поняття субсидії.  
2. Іманентні ознаки субсидій як різновиду соціальної допомоги.  
3. Мета та основні завдання субсидування.  
4. Необхідність субсидування населення в умовах економічної нестабільності.  
5. Види субсидій та їх класифікація. 
6. Місце субсидій в системі організаційно-правових форм соціального забезпечення 

населення. 
 

Практичне заняття 3 
Тема 3. Технології субсидування окремих видів діяльності в Україні 

Мета полягає в розгляді технологій субсидування окремих видів діяльності в Україні 



Питання для обговорення: 
1. Модель субсидування аграрного сектора. 
2. Експортні субсидії та їх роль в регулюванні зовнішньоторговельних зв’язків. 
3. Субсидування імпорту товарів. 
4. Екологічні субсидії та їх роль у контексті сталого енергоефективного розвитку 

України. 
 

Практичне заняття 4-5 
Тема 4. Фінансові технології призначення житлових субсидій 

Мета полягає в дослідженні фінансових технологій призначення житлових субсидій 
Питання для обговорення: 
1. Місце житлової субсидії в системі організаційно-правових форм соціального 

забезпечення населення. Правова проблематика призначення і надання житлових 
субсидій. 

2. Право на отримання житлових субсидій в Україні.  
3. Умови призначення житлової субсидії.  
4. Порядок призначення житлової субсидії.  
5. Програмне забезпечення діяльності органів соціального захисту населення: 

використання програмно-технічного комплексу “Житлові субсидії”. 
 

Практичне заняття 6 
Тема 5. Основні засади моніторингу та оцінювання адресності надання субсидій 

Мета полягає в розгляді основних засад моніторингу та оцінювання адресності 
надання субсидій 

Питання для обговорення: 
1. Особливості верифікації та моніторингу таких державних виплат як житлові 

субсидії. 
2. Особливості моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної 

підтримки населення. 
3. Порядок проведення моніторингу та оцінювання ефективності програм соціальної 

підтримки населення. 
4. Показники оцінювання адресності надання субсидій.  
 

Практичне заняття 7 
Тема 6. Проблеми та вектори модернізації системи субсидування населення із 

врахуванням світового досвіду 
Мета полягає в дослідженні проблематики та окресленні векторів модернізації 

системи субсидування населення із врахуванням світового досвіду 
Питання для обговорення: 
1. Світовий досвід правового забезпечення призначення житлових субсидій. 
2. Проблематика механізму надання субсидій населенню. 
3. Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 

правового забезпечення призначення житлових субсидій в Україні з урахуванням 
світового досвіду. 

 
 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 
Для студентів денної форми навчання особливе значення мають індивідуальні 

завдання з дисципліни “Фінансові технології субсидування 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 технологій субсидування населення, оволодіння навиками застосування набутих 
теоретичних знань на практиці. 

Завдання для КПІЗу: 
1. Здійснити ґрунтовний аналіз взаємозв’язку між рівнем доходів населення, 

заборгованістю за оплату житлово-комунальних послуг та субсидіями в Україні. 
2. Детально описати етапи субсидування населення (на прикладі досліджуваного 

домогосподарства). При цьому, здійснити обрахунок середньомісячного сукупного доходу 
сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги та розміру субсидій, 
якщо такі мають місце. 

3. Співвіднести соціальні нормативи, які використовуються при розрахунку 
субсидій, із фактично спожитими у досліджуваному домогосподарстві. Зробити відповідні 
висновки. 

4. Окреслити переваги та недоліки такої системи соціальної підтримки населення 
з позиції держави та реципієнта. 

 
 

7. Самостійна робота  
Самостійна робота студентів має на меті формування пізнавальної активності 

студентів, засвоєння ними основних умінь та навичок роботи з навчальними матеріалами, 
поглиблення та розширення вже набутих знань, підвищення рівня організованості студентів 
тощо. 

У процесі самостійної роботи студенти мають оволодіти вміннями та навичками:  
- організації самостійної навчальної діяльності; 
- самостійної роботи в бібліотеці з каталогами; 
- праці з навчальною, навчально-методичною, науковою, науково-популярною 

літературою; 
- конспектування літературних джерел; 
- роботи з довідковою літературою; 
- опрацьовування статистичної інформації; 
- написання рефератів з проблем курсу. 

 
№ з/п Тематика К-сть годин 

1. Тема 1. Організаційно-правові форми соціального забезпечення 
як базової категорії соціальної держави 16 

2. Тема 2. Субсидія як організаційно-правова форма соціального 
забезпечення населення 

16 

3. Тема 3. Технології субсидування окремих видів діяльності в 
Україні 

16 

4. Тема 4. Фінансові технології призначення житлових субсидій 19 

5. Тема 5. Основні засади моніторингу та оцінювання адресності 
надання субсидій 

16 

6. Тема 6. Проблеми та вектори модернізації системи субсидування 
населення із врахуванням світового досвіду 

16 

 Всього  99 
 
 

8. Тренінг з дисципліни 
Тематика: використання електронних сервісів у процесі субсидування населення  
Завдання: дослідити використання електронних сервісів у процесі субсидування 

населення 
Структура: 



1. Ознайомитися з основними електронними сервісами, які застосовуються у процесі 
субсидування населення (Єдиний державний реєстр отримувачів субсидій ДП “ІОЦ 
Міністерства соціальної політики України”, Е-сервіси Міністерства соціальної політики).  

2. На практиці апробувати їх використання у процесі субсидування населення.  
3. Оцінити ефективність електронних сервісів щодо субсидування населення. 
 
 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни “Фінансові технології субсидування населення” 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 
навчання: 

• стандартне тестування  
• поточне опитування; 
• залікове модульне тестування та опитування; 
• оцінювання виконання КПІЗ; 
• ректорська контрольна робота; 
• інші види індивідуальних та групових робіт; 
• залік. 
 
Політика оцінювання 
Політика щодо дедлайнів і перескладання: для виконання індивідуальних завдань і 

проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 
відбувається з дозволу дирекції факультету 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. 

 
 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) навчальної дисципліни “Фінансові 

технології субсидування населення” визначається як середньозважена величина, в 
залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

для заліку: 
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: 
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. 

1-6 

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).  

1-6 

3. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 
дистанційного навчання (за необхідності). 

1-6 

4. Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для проведення 
занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-6 
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