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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Соціальне підприємництво» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістр 

спеціальності 231 Соціальна робота. 

Об’єктом навчальної дисципліни є економічні процеси та пов’язані з 

ними впливи на економіку соціального підприємництва. 

Предметом навчальної дисципліни виступає соціальне підприємництво.  

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу 

На момент прослуховування курсу слухачі повинні мати базові знання з 

соціальної роботи, підприємництва, розуміти особливості застосування теорій 

та методів на практиці; опанувати базові навички роботи в громаді; мати 

розвинені компетентності розробки й управління проектною діяльністю. 

Дисципліна вивчається після вивчення предметів «Економіка соціальної 

роботи», «Інформаційні ресурси в соціальній роботі», «Формування та 

розвиток особистості в соціальній сфері». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Теоретичні основи підприємництва. 

2. Соціальне підприємництво. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: підготовка студентів до практичної роботи у сфері соціального 

підприємництва та планування, створення й ведення власного соціального 

підприємства. 

Завдання: 

• Ознайомити з основними концепціями і підходами до соціального 

підприємництва; 

• Розглянути вплив соціального підприємництва на сталий розвиток 

суспільства на різних рівнях; 

• Ознайомити з основними принципами, складовими, 

інструментами соціального підприємництва; 



• Розвинути компетентності застосування принципів та підходів 

соціального підприємництва у власній професійній діяльності; 

• Вдосконалити універсальні компетентності студентів, пов’язані з 

розвитком кар’єри. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

КЗП.04 – здатність організовувати та реалізувати науково-дослідницьку 

роботу в соціальній сфері. 

КЗП.03 – уміння користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними засобами задля створення та  реалізації соціальних проектів 

у галузі соціальної роботи. 

КСП.05 – здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації 

наукових доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу 

наукового дослідження. 

КСП.08 – здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів. 

Очікувані програмні результати навчання. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен:  

• Визначати місце соціального підприємництва; 

• Класифікувати соціальне підприємництво за певними 

класифікаційними ознаками; 

• Класифікувати основні види діяльності соціального 

підприємництва; 

• Аналізувати та економічно інтерпретувати нормативну базу 

України з соціального підприємництва; 

• Виявляти вплив зовнішнього середовища на функціонування та 

розвиток  соціального підприємництва; 

• Класифікувати принципи управління соціальним 

підприємництвом; 



• Визначати шляхи соціальної відповідальності підприємництва. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, що 

становить 4 кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І. Теоретичні основи підприємництва. 

Тема 1. Підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності. 

Тема 2. Підприємництво в ринковому середовищі. 

Тема 3. Підприємницькі ризики. 

Змістовий модуль ІІ. Соціальне підприємництво. 

Тема 4. Історія розвитку соціального підприємництва. 

Тема 5. Маркетингова діяльність соціального підприємства. 

Тема 6. Фінансові засади соціального підприємництва. 

Тема 7. Соціальна звітність та аудит. 

Тема 8. Поняття та сутність соціальної відповідальності бізнесу. 

3. Методи діагностики успішності навчання 

В процесі вивчення дисципліни здійснюється контроль і накопичення 

балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студента упродовж 

періоду вивчення дисципліни. Під час вивчення дисципліни використовується 

періодичний, поточний та підсумковий контроль. 

Підсумковий контроль – підсумковий іспит. 
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