
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальнної дисципліни «Соціальна економіка» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Бакалавр соціального забезпечення» 

Спеціальність 232 Соціальне забезпечення  

галузі знань 23 Соціальна робота  

(http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1)  

 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Соціальна економіка 

Викладач 

Лекції, консультації: Кравець Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент Семінарські 

заняття, консультації: Кравець Ірина Михайлівна, к.е.н., доцент 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad) 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Електронна адреса: im_kravets@univer.km.ua   

Профіль у соціальних мережах: 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090  

GoogleScholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=1n9QnxMAAAAJ#d=g

sc_md_pro-d&u=%23t%3Dgsc_md_pro_ra  

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «f34nnzu»: 

https://classroom.google.com/c/MTQ2NTI2MTk3MTEw?cjc=f34nnzu 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 408: 

Кравець Ірина Михайлівна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у 

робочі дні з 9.00 до 17.00 

Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна “Соціальна економіка" дає основи знань щодо зв’язків і 

залежностей економічних взаємин з соціальними, політичними, 

соціокультурними, моральними, етичними, психологічними та іншими 

аспектами життєдіяльності людини, які впливають на формування добробуту 

людини; прищеплює розуміння  необхідності пріоритету розвитку людини як 

особистості, що формується в складному, динамічному, суперечливому 

навколишньому середовищі на основі гуманізації, «олюднення» економічних 

відносин.  

Дисципліна у теоретичному плані  покликана розкрити сутність соціальної 

http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=1
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
mailto:im_kravets@univer.km.ua
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022347440090
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=1n9QnxMAAAAJ#d=gsc_md_pro-d&u=%23t%3Dgsc_md_pro_ra
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=1n9QnxMAAAAJ#d=gsc_md_pro-d&u=%23t%3Dgsc_md_pro_ra
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економіки, яка  базується на двох фундаментальних положеннях, що 

полягають у необхідності  створення у суспільстві механізмів забезпечення 

та реалізації прав людини, а також забезпечення гідних умов праці для всіх 

членів соціуму, як єдиного джерела зростання добробуту народу. У 

практичному контексті завдання дисципліни - сформувати   навички аналізу 

та оцінки дієвості реалізації завдань соціально-економічного розвитку у 

напрямі формування соціальної держави,  виявлення причин та наслідків 

зниження добробуту населення, а також тенденцій формування соціальної  

безпеки у суспільстві. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства з метою формування соціальної держави, і на цій основі 

забезпечення сталого розвитку. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння закономірностей 

розвитку соціальної економіки, її місця у загальній системі знань про природу 

і суспільство. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

щодо стану та тенденцій розвитку соціальної економіки. 

ЗК 16. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність аналізувати суспільні процеси пов’язані з соціальним 

розвитком держави. 

СК 2. Знання і розуміння нормативно-правової бази, повязаної з 

формуванням та реалізацією  соціальної політики в державі. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 2. Ідентифікувати причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та 

прояви соціально-економічних проблем. 

ПР 15. Приймати практичні рішення для покращення соціального добробуту 

та підвищення соціальної безпеки. 

ПР 17. Пояснювати актуальні процеси у соціальній сфері. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізтти і 

постреквізтти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – 3-й, семестр – 5-й. 

Тип дисципліни - вибіркова. 

Для успішного опанування дисципліни студенти повинні володіти знаннями 

навчальних дисциплін: ОДПП 1.2.3. Соціальна робота; ОДПП 1.2.4. Історія 

соціального забезпечення; ОДПП 1.2.2. Система соціального забезпечення; 

ОДПП 1.2.8. Трудове право;  ВДПП 2.2.4. Основи менеджменту . 

Дисципліна вивчається паралельно із такими спорідненими навчальними 

дисциплінами: ОДПП 1.2.12.  Соціальна політика в Україні; ОДПП 1.2.11. 

Демографія; ОДПП 1.2.13.  Соціальні допомоги. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін: ОДПП 1.2.14. Пенсійне забезпечення; 

ОДПП 1.2.15.Соціальне обслуговування; ОДПП 1.2.17. Економіка праці та 

соціально-трудові відносини; ВДПП 2.2.20. Людський розвиток. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

3,5 кредитів ЄКТС /105 годин, у тому числі, самостійної роботи – 55 годин, 

лекційних - 26 години, семінарських – 24 години.  

Форма навчання  денна   

Мова 

викладання 
українська 

Формат Лекції, семінарські заняття, виконання самостійної роботи, консультації, 
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вивчення 

навчальної 

дисципліни 

залік.  

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт.  

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/4 

Концептуальні 

основи соціальної 

економіки 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Соціалізація 

економічного 

розвитку 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/3 
Власність  у 

розвитку соціому 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Механізм 

координації 

соціальної 

економіки 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/4 
Соціальна природа 

сучасної держави 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/5 
Людина і суспільне 

виробництво 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Економіка 

населення. 

Населення та його 

роль у соціально-

економічному 

розвитку 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Складові 

формування 

добробуту 

населення 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

4/2/6 

Система соцального 

захисту в соціально 

орієнтованій 

економіці 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/5 

Соціальна безпека 

як критерій 

розвитку соціальної 

держави 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Соціальна 

відповідальність у 

забезпеченні 

розвитку соціальної 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

https://buklib.net/books/22721/
https://buklib.net/books/22721/
https://buklib.net/books/22721/
https://buklib.net/books/23735/
https://buklib.net/books/24231/
https://buklib.net/books/24231/
https://buklib.net/books/24231/
https://buklib.net/books/24231/
https://buklib.net/books/26357/
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економіки 

2/2/4 

Соціальні 

імперативи 

забезпечення 

глобального 

розвитку 

суспільства 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання 

Лекція – 0,8 

Семінарське 

заняття – 5,0 

СРС – 1,0 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Соціальна економіка» (розміщені у Google класі «Соціальна 

економіка» (код приєднання: f34nnzu) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Соціальна економіка» (розміщені у Google класі 

«Соціальна економіка» (код приєднання: f34nnzu) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

Залік усно-письмовий.  

Структура залікового білету включає два теоретичних питання, п’ять тестових 

завдань. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141. 

2. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування” [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14  

3. Закони  України “Про мінімальний споживчий бюджет” [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1284-12 Закони  

України “Про індексацію грошових доходів населення” [Електронний ресурс] 

/ Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-12  

4. Соціальна економіка : навч. посіб. – 2-ге вид., без змін / [О. О. Бєляєв 

(кер. авт.  кол.) Є. Б. Ніколаєв (наук. ред), А. В. Келічавий та ін.]. Київ : 

КНЕУ, 2016. 481 с.  

5. Соціальна економіка : конспект лекцій для студентів напряму 6.030505 

“Управління персоналом та економіка праці” галузі знань 0305 “Економіка і 

підприємництво” денної форми навчання / уклад. О. М. Коваленко, Л. В. 

Мазник. Київ : НУХТ, 2013. 170 с. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=154 

6. Соціально-економічна безпека  : конспект лекцій для студентівнапряму 

підготовки 6.030505 “Управління персоналом та економіка праці” галузі 

знань 0305 “Економіка та підприємництво” ден. форм навч. / уклад. О. І. 

Драган. – Київ : НУХТ, 2013. – 114 с.  [Електронний ресурс]. - Режим доступу 

:: http://library.nuft.edu.ua/ebook/datathree.php?ID=154 

7. Гончарова С. Ю.  Соціальна економіка : сутність, принципи, функції та 

основні орієнтири для України / С. Ю. Гончарова, А. Б. Гончаров, Н. В.  

Аграмакова // Бізнес Інформ . 2018 . - № 3. с.21-26  

8. Актуальні проблеми та напрями розвитку потенціалу соціально-

економічних систем в умовах конкуренції : монографія / За заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. Л. Л. Калініченко. Харків : ФОП Панов А. М., Видав. ТОВ “В 

справі”, 2017. 275 с. 

9. Соціальна відповідальність : навч. посіб. / О. О. Охріменко, Т. В. Іванова 

.Національний технічний університет України “Київський політехнічний 

інститут”. 2015.  

10. Цілі сталого розвитку 2019. Моніторинговий звіт / Державний комітет 
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статистики України. Київ. 2019. 92 с.  

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Здобуття балів за пропущені лекції та семінарські заняття відбувається у 

порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у 

ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, 

введеним в дію наказом від 06.06.2017 р. № 279/17  

(http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене 

рішенням вченої ради від 29.05.2017 р., протокол №14, введене в дію наказом 

від 06.06.2017 р. № 279/17  (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Можливість 

визнання 

результатів 

неформальної 

освіти  

Студенту визнаються результати участі у: конкурсі, науково-практичній 

конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію наукової 

статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу. 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://www.univer.km.ua/) 

Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті. 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

29   вересня 2020 року, протокол № 2. 

 

Завідувач кафедри ___________ Синчак В. П. 

                                                        (підпис)          (ініціали та прізвище) 

 

             

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг – 0,33  ум.др.арк. 
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