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Пререквізити 

Дисципліни, що 

передують вивченню 

курсу 

«Фінанси», «Бюджетна система», «Макроекономіка», «Соціальне 

страхування». 

Компетентності, якими 

повинен володіти 

студент на початку 

вивчення курсу 

Знання щодо: 

• складу та структури фінансового механізму соціальної політики 

держави; 

• порядку розрахунку соціальних допомог та виплат для соціально-

вразливих категорій населення; 

• пріоритетів соціального розвитку та механізмів їх фінансового 

забезпечення. 

Вміння щодо: 

• аналізувати стан фінансового забезпечення видатків на 

соціальний захист населення; 

• оцінювати результати реалізації програм соціальної політики 

держави; 

• визначати пріоритети та напрями розвитку соціальної політики 

на державному та місцевому рівнях. 
 

Головною метою вивчення дисципліни „Соціальна політика держави” є надання теоретичних знань і 

набуття практичних навичок самостійного вирішення питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією 

стратегічних напрямів розвитку соціальної політики держави. 

 

 

 
Результати (компетенції) вивчення дисципліни  

«Соціальна політика держави» 

Здобувачі вищої освіти повинні знати: 

Загальні компетентності за освітньою 

програмою 

ЗК3. Здатність до проведення наукових 

досліджень із застосуванням новітніх методів 

наукового пошуку, використання 

загальнонаукових знань при застосуванні 

методів наукових досліджень. 

ЗК4. Здатність до дослідження причин 

виникнення, розвитку економічних явищ та 

процесів, аналізу економічних ситуацій з 

позицій різних сучасних економічних 

концепцій. 

ЗК5. Здатність користуватися 

бібліографічними ресурсами в процесі 

наукового пошуку, аналізувати різні види 

бібліографічної інформації, систематизувати 

Здобувачі вищої освіти повинні вміти: 

Програмні результати навчання за освітньою 

програмою 

ПР1.Уміння аналізувати законодавчі, нормативно-

правові акти у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

ПР3. Проявляти вміння абстрактно мислити, 

аналізувати та синтезувати фінансово-економічну 

інформацію в складних і непередбачуваних умовах. 

ПР5. Здійснювати наукове дослідження та 

оприлюднювати його результати з вмінням 

виокремлювати особистий внесок. 

ПР13. Уміння усної та письмової презентації 

результатів власного наукового дослідження 

українською мовою, застосування сучасних 

інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, 



літературу та складати огляди та анотацію з 

економічних питань. 

ЗК6. Здатність аналізувати, узагальнювати та 

оцінювати різноманітні явища та процеси з 

урахуванням сучасних економічних концепцій. 

ЗК8 Здатність до розробки та обґрунтування 
висновків і узагальнень щодо теоретичних та 
практичних питань в фінансово-економічній 
сфері. 

управління науковими проєктами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, 

реєстрації прав інтелектуальної власності у сфері 

професійної діяльності. 

ПР16. Уміння проводити наукові дослідження, 
визначати нові підходи, напрями, шляхи вирішення 
завдань. 

Фахові компетентності за освітньою 

програмою 

ФК1 Здатність до засвоєння основних 

концепцій, розуміння теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань за спеціальністю «Фінанси, 

банківська справа та страхування», оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового 

напряму.  

ФК2.Здатність до здійснення наукових 

досліджень з питань функціонування 

фінансово-бюджетної системи та фінансового 

забезпечення соціального захисту населення, 

державних цільових фондів, ринку фінансових 

послуг, банківської системи. 

ФК3 Здатність досягати наукових результатів, 

що переосмислюють наявні та створюють нові 

цілісні знання відповідно до актуальних 

проблем розвитку фінансово-економічних 

відносин з використанням новітніх методів 

наукового дослідження.  

ФК8.Здатність до розробки державної 

фінансової стратегії з урахуванням принципів 

формування та реалізації бюджетно-податкової 

політики, вдосконалення фінансового 

забезпечення пенсійної системи держави, 

системи управління державним боргом. 

ФК12. Здатність до управління фінансами 

страхових організацій та фондів соціального 

страхування; планування діяльності страхових 

організацій, визначення основних завдань їх 

діяльності щодо інтеграції вітчизняного 

страхового ринку у світовий економічний 

простір. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання 
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1 
Сутність, принципи та інституційні засади соціальної політики 

держави 
11 2 2 7 12 

2 
Бюджетна політика у сфері видатків як основа соціального 

розвитку суспільства 
12 2 2 8 13 

3 Фінансове забезпечення соціальної політики держави 12 2 2 8 13 

4 Світові моделі соціальної політики  9 2 - 7 8 

5 
Державна політика у сфері соціального страхування та 

пенсійного забезпечення 
12 2 2 8 13 

6 Державна  політика у сфері соціального захисту населення 12 2 2 8 13 

7 Соціальна безпека держави 10 2 - 8 8 

8 Глобалізація соціальних проблем у сучасному світі 12 2 2 8 20 

 Разом 90/3 16 12 62 100 

Підсумковий контроль – ЗАЛІК 

 

 

Форми поточного контролю: усне опитування, реферативні повідомлення, ситуаційні завдання, 

тематичні огляди, тестування, дискусія. 

Форми підсумкового контролю: модульна контрольна робота, залік. 

 
Основна література* 

1. Баранник Л. Б. Соціальний захист громадян: навчальний посібник / Л. Б. Баранник. – Вид. 2-

ге, доповнене і перероблене. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – 246 с. 

2. Безугла В. О. Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Безугла, 

Д. М. Загірняк, Л. П. Шаповал. - Київ : Центр учбової літератури, 2019. - 208 с. 

3. Дерега В.В. Соціальна і гуманітарна політика: Навчальний посібник. – Миколаїв: Вид-во 

ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 178 с.1 

4. Історія та теорія соціальної політики України: Навч. посібн. / А.О. Ярошенко, Т. В. Семигіна, 

Н.В. Сухицька. За ред. А.О. Ярошенко. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. - 289 с. 

5. Соціальне страхування: підручник / За ред. д. е. н., проф. О.П. Кириленко та д. н. з держ. 

упр., доц. В.С. Толуб'яка. — Тернопіль: Економічна думка, 2016. — 353 с. 

 

*Джерела, позначені курсивом наявні в бібліотеці КНТЕУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Позначені курсивом видання є у бібліотеці КНТЕУ 



 

Політика дисципліни 
 

Підсумкова оцінка з 

дисципліни 

Обчислюється автоматично як результат модульної оцінки. За 

бажанням студента з метою підвищити заліковий бал 

складається залік у письмовій формі.  

Підсумкова 

модульна оцінка 

Є сумою балів, отриманих студентом на практичних та семінарських 

заняттях та модульного контролю. Максимальна модульна оцінка 

становить 100 балів. 

Залікова 

оцінка 

Залікова оцінка є результатом виконання залікового завдання. 

Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів. Структура 

залікового білету: відкриті тести (4х8 балів), визначення категорій (2х7 

балів), теоретичне питання, що потребує обґрунтованої, чіткої 

відповіді  

 (1*24 бали), творче завдання/задача (30 балів). 

Відпрацювання 

пропущених занять 

Студент, який пропустив лекційне або практичне заняття, самостійно 

вивчає матеріал, виконує передбачене робочою програмою завдання і 

надсилає результат викладачу. 

Допуск до заліку Згідно з Положенням про організацію освітнього процесу, всі студенти 

допускаються до заліку. 

Академічна 

доброчесність 

Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними, 

науково-педагогічними, науковими працівниками та здобувачами вищої 

освіти: 

https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf.  

 

https://knteu.kiev.ua/file/NjY4NQ==/bf27ad9293fa2bb6f9b2c3031d4b6e4a.pdf

