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ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни “СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА ” 

для підготовки здобувачів ступеня бакалавр 

за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 

 

Назва навчальної 

дисципліни 
Соціальна економіка 

Кафедра  Менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

Курс та семестр 3 курс, 5 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач (орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Кравець Ірина Михайлівна, доцентка кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування, доцентка 

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

 

Семінарські заняття, консультації:  

Кравець Ірина Михайлівна, доцентка кафедри менеджменту, 

фінансів, банківської справи та страхування, доцентка 

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

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Основна мета навчальної дисципліни — поглиблення теоретичних 

знань щодо сутності, закономірностей формування, становлення та 

розвитку соціальної економіки, розуміння її загальних ознак, 

складових, сучасної спрямованості та орієнтирів, методів соціалізації 

економічного розвитку 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни відповідно 

до стандарту вищої 

освіти 

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. 

ЗК 05. Знання і розуміння сутності соціальної економіки та професійної 

діяльності. 

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. 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://buklib.net/books/22721/
https://buklib.net/books/22721/


Результати навчання 

відповідно до стандарту 

вищої освіти 

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. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1 Концептуальні основи соціальної економіки  

Тема 2 Соціальна сфера та соціалізація економічного розвитку 

Тема 3 Власність  у розвитку соціому 

Тема 4 Механізм координації соціальної економіки 

Тема 5 Соціальна природа сучасної держави.  Соціальна стратифікація 

суспільства. 

Тема 6 Людина і ефективність суспільного виробництва  

Тема 7 Відтворення населення та соціально-трудові відносини в 

сучасній економіці 

Тема 8 Складові формування добробуту населення  

Тема 9 Соціальна політика держави та її роль у розвитку соціальної 

економіки 

Тема 10 Соціальна безпека як критерій розвитку соціальної держави 

Тема 11 Соціальна відповідальність у забезпеченні розвитку соціальної 

економіки  

Тема 12 Соціальні імперативи забезпечення глобального розвитку 

суспільства 

 

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

