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Соціальна економіка 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Мета: формування системних знань про соціальну спрямованість економічного 
розвитку для розуміння оцінки прийняття господарських рішень з позицій світоглядних 
принципів функціонування соціальної економіки 

Завдання: на методологічних засадах цивілізаційних зрушень в умовах становлення 
ноосферного типу розвитку сформувати певний тип економічного мислення та світогляду; 
засвоєння новітніх методів дослідження, зокрема: цивілізаційного, синергетичного та 
діалектичного та навиків їх застосування в дослідженню сучасного стану й перспектив 
господарського життя суспільства.   

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  
знати: основні категорії соціальної економіки, основні напрямки соціально-

економічного розвитку, принципи ноосферного розвитку, засади соціальної взаємодії 
людини і соціуму 

вміти: використовувати методи наукового дослідження, володіти категоріальним 
апаратом, знати сутність соціально-економічних явищ та процесів, розуміти механізм 
функціонування соціальної економіки. 

 
Програма навчальної дисципліни 

 
Модуль 1. Методологічні засади дослідження соціальної економіки. 
Тема 1. Соціокультурні основи функціонування економіки 
Тема 2. Соціально-трудові відносини як сфера реалізації і розвитку людини 
Тема 3. Сім’я, домогосподарство, підприємництво і регіон в соціокультурній сфері 
Тема 4. Соціальна природа сучасної держави 
Модуль 2. Основні напрями функціонування соціальної економіки. 
Тема 5. Економічна свобода, економічна демократія, соціальна справедливість і 

рівність 
Тема 6. Доходи населення як матеріальна основа соціально-економічного розвитку. 

Система соціального захисту і соціальної безпеки людини. 
Тема 7. Соціоекономічна природа і сучасні парадигми глобалістики 
Тема 8. Соціальні імперативи забезпечення глобального розвитку суспільства у 
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