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Силабус освітньої компоненти 

Курсова робота зі спеціальності 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 23 Соціальна робота  
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 
 

Рік навчання: IІІ Семестр: 6 

Кількість кредитів: 3 Мова викладання: українська 

Контактна інформація Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 
(0352) 475050*10139 

 

 

Опис освітньої компоненти 
Курсова робота зі спеціальності є важливою компонентою реалізації освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 232 Соціальне забезпечення. Курсова робота зі спеціальності виступає одним 

з видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, що 

виконується на третьому курсі навчання та поєднує дисципліни професійної підготовки 

бакалавра.  

Курсова робота зі спеціальності дає змогу виявити здатність студента самостійно 

осмислити проблему, творчо, критично її дослідити, набути вміння збирати, аналізувати і 

систематизувати літературні джерела, застосовувати отримані знання при вирішенні 

практичних завдань, а також формулювати висновки, пропозиції, рекомендації з предмета 

дослідження.  

Метою виконання курсової роботи зі спеціальності є систематизація, закріплення та 

розширення теоретичних знань, їхнє ефективне застосування для виконання науково-

прикладного завдання відповідно до вимог освітньо-професійної програми “Соціальне 

забезпечення”.  

 

Послідовність виконання курсової роботи зі спеціальності 
Виконання курсової роботи зі спеціальності передбачає такі етапи:  

1) вибір та затвердження теми курсової роботи зі спеціальності; 

2) формування інформаційної бази дослідження – критичний аналіз спеціальної 

наукової літератури, статистичних та аналітичних даних, нормативно-правових та 

регуляторних актів, а також ознайомлення із методичними та інструктивними матеріалами;  

3) складання та затвердження плану курсової роботи;  

4) структуризація матеріалу дослідження за розділами роботи, написання та 

оформлення тексту курсової роботи; 

5) формулювання загальних висновків, оформлення списку використаних джерел 

інформації відповідно до встановлених вимог; 

6) подання завершеної курсової роботи зі спеціальності на кафедру для рецензування 
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та перевірки дотримання студентом необхідної кількості авторського тексту;  

7) доопрацювання курсової роботи зі спеціальності (у разі необхідності) згідно із 

зауваженнями керівника;  

8) захист курсової роботи зі спеціальності.  

 

Пререквізити  

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП «Соціальне 

забезпечення».  

Постреквізити  

Можливість здійснення подальшої науково-дослідної роботи за спеціальністю.  

 

 

Інформація про освітню компоненту 
Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань  23 Соціальна робота 

Спеціальність  232 Соціальне забезпечення 

Курс (рік навчання) 3 

Семестр  6 

Рік викладання 2022/2023 н. р. 

Нормативна/вибіркова Нормативна  

Загальна кількість год. / кредитів 90 / 3 

 

 

Політика оцінювання 
Система оцінювання та вимоги. Курсова робота зі спеціальності повинна відповідати 

встановленим вимогам та виконуватися автором самостійно на основі опрацьованого 

актуального теоретичного, нормативно-правового і статистичного матеріалів, містити власні 

розробки і пропозиції, відзначатися практичною цінністю представлених до захисту 

результатів дослідження, бути належно структурованою та технічно оформленою. Перелік 

документів, необхідних для написання та захисту курсової роботи зі спеціальності, а також 

вимоги щодо змісту, структури та порядку оформлення тексту, наведені у відповідних 

методичних рекомендаціях до виконання даного виду робіт.  

Політика щодо дедлайнів написання курсової роботи. Курсова робота зі спеціальності 

подається на перевірку науковому керівнику у визначені ним терміни. Не пізніше як за 10 

днів до запланованої дати захисту робота у завершеному вигляді має бути представлена 

керівнику для підготовки рецензії.  

Політика щодо академічної доброчесності. Курсові роботи, які механічно переписані з 

літературних джерел, нормативних документів, неопрацьовані і неоформлені належним 

чином, а тим більше виконані шляхом дослівного використання тексту, ідей інших авторів 

без посилання на відповідні джерела інформації, до захисту не допускаються. Перевірка 

тексту курсової роботи зі спеціальності на унікальність проводиться на основі програми 

Unicheck. Допустимий рівень схожості тексту курсової роботи – не більше 10%. Якщо в 

тексті курсової роботи виявлено плагіат у межах від 10 до 25%, то студенти готує спеціальну 

таблицю, у якій зазначає яким чином він виправив запозичений текстовий матеріал; після 

чого робота допускається до захисту. 
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Підсумкове оцінювання 

 
Оцінка за курсову роботу зі спеціальності виставляється за результатами її публічного 

захисту та змістового наповнення із врахуванням питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Підготовка тексту роботи 40 

Захист роботи 60 

 

 

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 

 

Рекомендовані джерела інформації 
1. Бюджетний кодекс України : Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Бившев Р., Черненко Л., Петросян Г., Грибоєдова І. Проблеми фінансування сфери соціального 

захисту населення в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2 (60). С. 115-122. 

3. Болотіна Є. В., Шубна О. В., Бишева Л. О. Особливості фінансування та управління системою 

соціального захисту населення в Україні. Вісник економічної науки України. 2021. № 1. С. 120-126. URL: 

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180113/16-Bolotina.pdf?sequence=1. 

4. Болотіна Є. В., Шубна О. В., Бившева Л. О., Колесникова Г. М. Проблеми розвитку пенсійного 

забезпечення в Україні в контексті соціального захисту. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 1 (63). 

С. 162–170.  

5. Борушок І. І. Функції та роль видатків бюджету у забезпеченні соціального захисту населення. 

Економічний простір. 2021. № 169. С. 69-72. URL: 

http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/887/859. 

6. Волошин І. П. Гарантії захисту прав малозабезпечених громадян. Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. 2019. № 3. С. 68-72. 

7. Гітіс Т. П., Чемерис Є. Т., Антонова В. І., Носаньова А. С. Дослідження сучасного рівня соціального 

захисту населення в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 1 (59). С. 116-122. 

8. Гнидюк І. В., Гайдей О. В. Бюджетне фінансування соціального забезпечення в Україні. Науковий 

вісник ПУЕТ. Серія : Економічні науки. 2019. № 4 (89). С. 67-72.  

https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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9. Гордієнко Л. А. Науково-методологічні підходи фінансування соціальних виплат малозахищеним 

верствам населення. Modern Economics. 2019. № 13 (2019). С. 65-70.  

10. Державні соціальні стандарти та гарантії у 2019-2020 році / Міністерство соціальної політики 

України. URL: https://www.msp.gov.ua/content/socialni-standarti.html. 

11. Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів. URL: http://www.uazakon.com.  

12. Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі : Постанова КМУ від 17 квітня 2019 р. за 

373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-%D0%BF#Text. 

13. Дмитренко Е. С., Дмитренко Ю. П. Особливості фінансового, правового та організаційного 

забезпечення соціального захисту громадян в умовах євроінтеґрації України. Фінансово-кредитна 

діяльність: проблеми теорії та практики. 2022. Том 3 (44). С. 234-242. URL: 

https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/download/3655/3606. 

14. Дорош О. Л., Сальникова Т. В. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних 

програм. Молодий вчений. 2019. № 5 (69). С. 219-222.  

15. Європейська соціальна хартія. Страсбург, 03.05.1996 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_062. 

16. Європейська Соціальна Хартія. Європейський комітет з соціальних прав. Україна. Висновки 2020 

рік. URL: https://rm.coe.int/ecsr-conslusions-2020-ukraine-ukr-/1680a2dbed. 

17. Зеленська М. В., Завада О. Г. Роль загальнообов’язкового державного соціального страхування в 

державному управлінні. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 17. С. 123-129. 

18. Іванова А. Особливості забезпечення соціального захисту в умовах децентралізації бюджетних 

повноважень. Світ фінансів. 2021. № 1 (66). С. 38-48. URL: 

http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/42437/1/%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92

%D0%90.PDF. 

19. Конвенції МОП щодо захисту трудових прав працівників, що ратифіковані Україною. 2018. URL: 

https://hrliga.com/index.php?module=news& op=view&id=19061. 

20. Лаврик О. Соціальне страхування в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. Економічний 

аналіз. 2021. № 2. Т. 3. С. 107-113.  

21. Лисяк Л., Качула С., Абдін А. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального 

розвитку. Світ фінансів. 2020. Вип. 4 (65). С. 39-55. 

22. Малюга Л. Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне 

законодавство України. Журнал східноєвропейського права. 2018. № 48. С. 70-76. 

23. Марич М. Г. Соціальне страхування : навч. посібник. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. 

Ю. Федьковича. 2022. 176 с. 

24. Насібова О. Фінансовий механізм соціального захисту як інструмент регулювання рівня життя 

населення. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 10. С. 48-54. 

25. Назимко О. В. Міжнародне право як джерело трудового права України. Правовий часопис Донбасу. 

2019. № 1 (66). С.49–55. 

26. Наливайко Л. Р., Степаненко К. В. Міжнародно-правові стандарти прав людини : навч. посіб. Дніпро: 

ДДУВС, 2019. 184 с. 

27. Новосельська І. В., Миронюк О. І. Імплементація міжнародних стандартів щодо соціального захисту 
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С. 87–92. 
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Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 2 (13). С. 10-15.  

29. Осіпова Л. В., Плахтій В. Г. Фінансове забезпечення соціального захисту населення в Україні : 

сучасний стан та перспективи. Проблеми економіки та політичної економії. 2018. № 1. С. 125-138. 

30. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування № 16/98-

ВР (ред. від 14.08.2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/16/98-%D0%B2%D1%80#Text. 
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45. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей: Закон України від 02.06.2005 

р. № 2623-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text. 
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