
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану
освітньо-професійної програми ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Освітнього рівня бакалавр

Спеціальності   281 Публічне управління та адміністрування

Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування

1. Назва освітньої компоненти    Основи соціальної економіки держави                                                                    

2. Тип  основна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Обсяг:
Кредитів

ECTS
Годин

За видами занять:

Лекцій Семінарів
Практичних

занять
Лабораторних

занять
Самостійна
підготовка

6 180 18 - 32 - 130
4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні
компоненти, які

передують
вивченню

1.Теорії соціально-економічних систем держави
2 Теорія та історія публічного управління
3.Державно-приватне партнерство

Освітні
компоненти для
яких є базовою

1. Державне регулювання економіки та економічна політика
2. Основи стратегічного управління
3. Профілактика та запобігання соціальних конфліктів
4. Державні політики і програми
5. Регіональний економіко-статистичний аналіз

5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:
Компетенції відповідно до ООП

Знати Вміти
Сутність та особливості соціальної економіки і політики  та її 
інституційної бази

Здійснювати моніторинг та діагностику соціальної економіки і політики  
та її інституційної бази

Сутність заходів щодо соціального захисту населення 
Здійснювати діагностику та оцінку ефективності заходів щодо соціального
захисту  населення 

Компетенції відповідно до вимог роботодавців
Структуру та особливості функціонування соціальної сфери Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, 



соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
Знати стандарти, принципи та норми діяльності в соціальній сфері Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку.
Знати іноземну мову на рівні, який відповідає рівню В2 ( відповідно до 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). 

Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності.

Знати основи електронного урядування Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних 
досліджень у професійній діяльності

6. Результати навчання відповідно до ОПП
Використовувати базові знання з історичних, культурних, політичних, соціальних, економічних засад розвитку суспільства.
Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку
Застосовувати методи контролю якості у сфері професійної діяльності
Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у професійній діяльності

7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний
розділ 

Вид заняття Тема Знати Вміти 
План

заняття

Лекція,
методична
розробка

Розділ 1. Економіка соціальної сфери держави

Лекція 1 Тема:  Соціальна  сфера:
склад та призначення

1.  Суть  соціальної  сфери,  її
інфраструктуру та роль у житті
суспільства;
2. Структуру соціальної сфери:
галузі та види діяльності.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Лекція 2 Тема:  Принципи
соціальної  політики
держави

1.Сутність та основні напрямки
соціальної політики держави
2.Принципи  та  завдання
соціальної політики держави

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Лекція 3 Тема:  Державне
регулювання  доходів  та
заробітної плати

1.  Проблеми  функціонування
ринку праці в Україні.
2. Сучасні аспекти соціального
захисту населення.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 1

Тема: Соціальна  сфера:
склад та призначення

1.  Суть  соціальної  сфери,  її
інфраструктуру та роль у житті
суспільства;

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
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2. Структуру соціальної сфери:
галузі та види діяльності.

управлінських  рішень  у
соціальній сфері; приймати
оптимальні  рішення  при
реалізації  конкретних
завдань  соціальної
економіки.

view.php?
id=564

Практичне
заняття 2

Практичне
заняття 3

Тема:  Принципи
соціальної  політики
держави

1.Сутність та основні напрямки
соціальної політики держави
2.Принципи  та  завдання
соціальної політики держави

Проводити  теоретичний,
конкретно-історичний  та
емпіричний аналіз ситуацій
і  процесів  у  межах
соціального  регулювання
суспільства;  користуватися
нормами  чинного
законодавства,
нормативно-правової  бази
для вирішення  конкретних
соціальних  питань,  потреб
практичної  соціальної
роботи.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 4

Практичне
заняття 5

Тема: 
Державне  регулювання
доходів  та  заробітної
плати

1.  Проблеми  функціонування
ринку праці в Україні.
2. Сучасні аспекти соціального
захисту населення.

Користуватися  нормами
чинного  законодавства,
нормативно-правової  бази
для вирішення  конкретних
соціальних  питань,  потреб
практичної  соціальної
роботи; якісно та кількісно
досліджувати  причинно-
наслідкові  зв'язки  та
взаємозв'язки  соціально-
економічних  процесів  у
ринкових умовах.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 6

Самостійна
робота 

Тема 1  Соціальна сфера:
склад та призначення
Тема  2  Принципи
соціальної  політики
держави

1.  Суть  соціальної  сфери,  її
інфраструктуру та роль у житті
суспільства;
2. Структуру соціальної сфери:
галузі та види діяльності.

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері; приймати

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

3

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564


Тема  3  Державне
регулювання  доходів  та
заробітної плати

3.Сутність та основні напрямки
соціальної політики держави
4.Принципи  та  завдання
соціальної політики держави
1.  Проблеми  функціонування
ринку праці в Україні.
2. Сучасні аспекти соціального
захисту населення

оптимальні  рішення  при
реалізації  конкретних
завдань  соціальної
економіки.
Проводити  теоретичний,
конкретно-історичний  та
емпіричний аналіз ситуацій
і  процесів  у  межах
соціального  регулювання
суспільства;  користуватися
нормами  чинного
законодавства,
нормативно-правової  бази
для вирішення  конкретних
соціальних  питань,  потреб
практичної  соціальної
роботи;
Користуватися  нормами
чинного  законодавства,
нормативно-правової  бази
для вирішення  конкретних
соціальних  питань,  потреб
практичної  соціальної
роботи; якісно та кількісно
досліджувати  причинно-
наслідкові  зв'язки  та
взаємозв'язки  соціально-
економічних  процесів  у
ринкових умовах.

Розділ 2. Економіка соціальних галузей господарства
Лекція 4 Тема: Економіка

житлово-комунального
господарства

1.  Поняття  житлово-
комунального господарства;
2.  Сутність житлової сфери;
3.  Формування  кошторисних
розрахунків  житлово-
комунального господарства..

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

4

http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564


Лекція 5 Тема: Економіка освіти 1. Сутність освітнього процесу
та його основні аспекти.
2.  Фінансові  ресурси  освітніх
установ.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Лекція 6 Тема: Економіка охорони
здоров’я

1.  Сутність  охорони  здоров’я
як  елементу  соціальної
інфраструктури;
2.  Планування  охорони
здоров’я  на  рівні  медичної
установи;
3.  Сутність  державних
соціальних стандартів. 

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Лекція 7 Тема:  Економіка
підприємств культури

1.  Теоретичні  основи
економічної діяльності в сфері
культури;
2. Особливості функціонування
підприємств сфери культури.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 7

Тема: Економіка
житлово-комунального
господарства

1.  Поняття  житлово-
комунального господарства;
2.  Сутність житлової сфери;
3.  Формування  кошторисних
розрахунків  житлово-
комунального господарства.

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері; приймати
оптимальні  рішення  при
реалізації  конкретних
завдань  соціальної
економіки.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 8

Практичне
заняття 9

Тема: Економіка освіти 1. Сутність освітнього процесу
та його основні аспекти.
2.  Фінансові  ресурси  освітніх
установ.

Аналізувати  основні
тенденції  у  вітчизняній  та
світовій  соціальній
політиці  та  визначити
шляхи й умови її успішної
реалізації на Україні.
Орієнтуватися  в
різноманітності моделей та
типів  соціальної  політики

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 10
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різних  напрямків  у
відповідності  до  основної
функції держави;
використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері.

Практичне
заняття 11

Тема: Економіка охорони
здоров’я

1.  Сутність  охорони  здоров’я
як  елементу  соціальної
інфраструктури;
2.  Планування  охорони
здоров’я  на  рівні  медичної
установи;
3.  Сутність  державних
соціальних стандартів.

Орієнтуватися  в
різноманітності моделей та
типів  соціальної  політики
різних  напрямків  у
відповідності  до  основної
функції держави.
Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 12

Практичне
заняття 13

Тема:  Економіка
підприємств культури

1.  Теоретичні  основи
економічної діяльності в сфері
культури;
2. Особливості функціонування
підприємств сфери культури.

Орієнтуватися  в
різноманітності моделей та
типів  соціальної  політики
різних  напрямків  у
відповідності  до  основної
функції держави.
Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 14

Самостійна
робота

Тема  4 Економіка
житлово-комунального

1.  Поняття  житлово-
комунального господарства;
2.  Сутність житлової сфери;

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
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господарства

Тема 5 Економіка освіти

Тема  6  Економіка
охорони здоров’я

Тема  7  Економіка
підприємств культури

3.  Формування  кошторисних
розрахунків  житлово-
комунального господарства
4. Сутність освітнього процесу
та його основні аспекти.
5.  Фінансові  ресурси  освітніх
установ.
6.  Сутність  охорони  здоров’я
як  елементу  соціальної
інфраструктури;
7.  Планування  охорони
здоров’я  на  рівні  медичної
установи;
8.  Сутність  державних
соціальних стандартів.
9.  Теоретичні  основи
економічної діяльності в сфері
культури;
10.  Особливості
функціонування  підприємств
сфери культури.

управлінських  рішень  у
соціальній сфері.
 Приймати  оптимальні
рішення  при  реалізації
конкретних  завдань
соціальної економіки.
аналізувати  основні
тенденції  у  вітчизняній  та
світовій  соціальній
політиці  та  визначити
шляхи й умови її успішної
реалізації на Україні.
Орієнтуватися  в
різноманітності моделей та
типів  соціальної  політики
різних  напрямків  у
відповідності  до  основної
функції держави.

Розділ 3 Економіка третього сектору
Лекція 8 Тема: Умови

функціонування
громадських об’єднань

1.  Сутність  громадських
об’єднань  та  механізми
функціонування;
2.  Особливості  фінансування
громадських  об’єднань  в
Україні.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Лекція 9 Тема:  Державна
підтримка
функціонування
громадських об’єднань

1.  Основні  принципи
фінансування  громадських
об’єднань;
2.  Механізми  державної
підтримки  громадських
об’єднань.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564
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Практичне
заняття 15

Тема:  Умови
функціонування
громадських об’єднань

1.  Сутність  громадських
об’єднань  та  механізми
функціонування;
2.  Особливості  фінансування
громадських  об’єднань  в
Україні.

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері; приймати
оптимальні  рішення  при
реалізації  конкретних
завдань  соціальної
економіки.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Практичне
заняття 16

Тема:  Державна
підтримка
функціонування
громадських об’єднань

1.  Основні  принципи
фінансування  громадських
об’єднань;
2.  Механізми  державної
підтримки  громадських
об’єднань.

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері.
Приймати  оптимальні
рішення  при  реалізації
конкретних  завдань
соціальної економіки.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

Самостійна
робота

Тема 8 Умови 
функціонування 
громадських об’єднань

Тема 9Державна 
підтримка 
функціонування 
громадських об’єднань

1.  Сутність  громадських
об’єднань  та  механізми
функціонування;
2.  Особливості  фінансування
громадських  об’єднань  в
Україні.
3.  Основні  принципи
фінансування  громадських
об’єднань;
4.  Механізми  державної
підтримки  громадських
об’єднань.

Використовувати
нормативно-правову  базу
для  прийняття
управлінських  рішень  у
соціальній сфері.
Приймати  оптимальні
рішення  при  реалізації
конкретних  завдань
соціальної економіки.

http://
dl.dut.edu.u
a/course/
view.php?
id=564

8. Мова вивчення освітньої компоненти
українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти
1. Основи соціальної економіки держави. Навчально-методичні матеріали в системі Moodle - http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=564
2. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1890_98592395.pdf
3. Бюджетний Кодекс України  № 2456-VI від 08.07.2010  - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_453_97235164.pdf
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4. Бюджет України на 2018 рік.  Статистичний збірник відділу статистики державних фінансів Департаменту державного бюджету Міністерства
фінансів України. - Київ, 2019  - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1892_99814045.pdf
5.  Податковий  кодекс  України.  Із  змінами,  внесеними  Законами  України  №  2856  –  VI)  від  23.06.2017  року  -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_943_60094155.pdf
6. Кодекс законів «Про працю України» № 322-VIII від 10.12.71 - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_944_59652532.pdf
7. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки [текст]: підручник / О.Г. Головніна – 2-е вид. перероб.та доп. – К.: Центр учбової  літератури, 2013. –
648 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1902_58308714.pdf
8. Колот А. М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія / А. М. Колот. – Київ : КНЕУ, 2010. – 251 c.  -
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1306_68217013.pdf
9. Ларка Л.С. Соціальна економіка : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 051 «Економіка» / уклад. Л. С.
Ларка. –  [електронне видання]. – Харків : НТУ «ХПІ», 2017. – 56 с.  -    http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1904_12039429.pdf  
10.  Ларіонова  Н.  Б.  Соціальна  політика  в  Україні:  Матеріали  для самостійної  роботи  студентів  спеціальності  «Соціальна  робота»  [навчально-
методичний  посібник]  /  Н.  Б.  Ларіонова;  Держ.  закл.  „Луган.  нац.  ун-т  імені  Тараса  Шевченка .  –  Луганськ  :  Вид-во  ДЗ  „ЛНУ імені  Тараса‖. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса
Шевченка , 2015. – 63 с. ‖. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_1724_92427626.pdf
11.  Третяк  Г.С.   Державне регулювання економіки та економічна політика [Текст]: навч.  посіб. / Г. С. Третяк, К. М. Бліщук. —
Львів :ЛРІДУ НАДУ, 2011. — 128 с. - http://www.dut.edu.ua/uploads/l_579_44844906.pdf

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою
Іспит

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти
Для проведення практичних занять з метою формування професійних компетенцій  зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

використовується навчальна лабораторія «Прес-центр» № 0-12, яка оснащена сучасними комп’ютерами та програмним забезпеченням, а саме: 
Microsoft project expert - здійснення прогнозування соціальних процесів; 
Googledocs, Googleanalytics, GoogleTrends- проведення та оцінка масштабних досліджень; 
MindMap,  Mindomo - інструменти для створення карт проектів та генерування інноваційних ідей;
HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки;
Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних;
BM SPSS Statistics, ОСА – аналіз та узагальнення соціологічних досліджень;
Система електронного документообiгу «АСКОД». 
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