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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна форма 
навчання 

Загальна кількість: 
кредитів – 4 
 
годин – 120 
 
змістових модулів – 2 

 

Галузь знань 
23 Соціальна робота 

(шифр і назва) 
 

Спеціальність  
231 Соціальна робота 

(код і назва) 
 
 

Спеціалізації: 
____________________ 

(назва) 
 

Рівень вищої освіти: 
 

магістерський 

За вибором (ВНЗ/студента) 

Рік підготовки: 
2-й -й 

Семестр 
3-й -й 

Лекції 
16 год.  год. 

Практичні, семінарські 
14 год.  год. 

Лабораторні 
 год.  год. 
Самостійна робота 

90 год.  год. 
у т.ч. ІНДЗ*: -            год. 

Форма підсумкового 
контролю:  

іспит 
 
 
* – за наявності 



 

 

2. 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. 

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

ними впливи на економіку соціального підприємництва. 

Предметом навчальної дисципліни виступає соціальне 

підприємництво. 

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. 

3. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємництва. 

Тема 1. Підприємництво як суб’єкт підприємницької діяльності. 

Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності. Місце і роль 

малого підприємництва в ринковій економіці. Економічна сутність малих 

підприємств. Переваги та недоліки малого підприємництва. Особливості 

розвитку малого підприємництва в Україні та за кордоном. 

Тема 2. Підприємництво в ринковому середовищі. 

Основні функції підприємництва. Суб’єкти та об’єкти підприємницької 

діяльності. Зовнішнє та внутрішнє середовище підприємництва. Економічна 

свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Складові 

економічної свободи: економічна самостійність, економічна відповідальність, 

економічна рівноправність. Рушійні сили розвитку підприємництва. 

Економічний інтерес та конкуренція як джерела розвитку підприємництва. 



 

 

Підприємство як соціально-економічна та ділова творчість людини. Умови та 

принципи підприємницької діяльності 

Тема 3. Підприємницькі ризики. 

Характеристика ризиків підприємницької діяльності. Зовнішні ризики, 

їх види, сутність, характеристика. Внутрішні ризики, їх види, класифікація, 

характеристика. Транспортні ризики. Їх класифікація. Характеристика 

окремих видів ризику: фінансовий, галузевий, інноваційний. 

Змістовий модуль 2. Соціальне підприємництво. 

Тема 4. Історія розвитку соціального підприємництва. 

Поняття соціальне підприємництво як організаційно виокремленої та 

економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Ознаки 

соціального підприємництва як суб’єкта господарювання. Класифікація 

соціального підприємництва за певними ознаками. 

Тема 5. Маркетингова діяльність соціального підприємства. 

Маркетингова система. Маркетинговий Процес. Аналіз Ринкових 

Можливостей. Оцінка та прогноз попиту. Сегментація та цілі ринку. 

Маркетинговий Комплекс. Промоція та Реклама. Брендинг підприємства. 

Управління Маркетинговою Діяльністю. 

Тема 6. Фінансові засади соціального підприємництва. 

Визначення вартості одиниці продукції. Аналіз Беззбитковості 

підприємства. Звіт про Прибутки та Збитки. Прогноз грошових потоків. 

Джерела Фінансування. Основні облікові документи. Розподіл Прибутку. 

Тема 7. Соціальна звітність та аудит. 

Надання соціального аудиту підприємству для здійснення допомоги  у 

досягненні поставлених цілей та цінностей. Функції соціального аудиту. 

Аналіз комерційної життєздатності, створення суспільного багатства, та 

екологічна відповідальності. 

Тема 8. Поняття та сутність соціальної відповідальності бізнесу. 

Сутність понять «соціальна відповідальність», «корпоративна соціальна 

відповідальність». Особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку Здатність ідентифікувати, аналізувати і ранжувати 



 

 

очікування заінтересованих сторін організації з позицій концепції соціальної 

відповідальності.  

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

У
сього 

у тому числі У
сього 

у тому числі 

л п/с лаб ср л п/с лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи підприємництва 

Тема 1. Підприємництво як суб’єкт 
підприємницької діяльності 2          

Тема 2. Підприємництво в ринковому 
середовищі 2 2         

Тема 3. Підприємницькі ризики 2 2         
Разом за змістовим модулем 1 6 4         

Змістовий модуль 2. Соціальне підприємництво 
Тема 4. Соціальна робота з 
безпритульними.  2 2         

Тема 5. Маркетингова діяльність 
соціального підприємства 11 2         

Тема 6. Фінансові засади соціального 
підприємництва  11 2         

Тема 7. Соціальна звітність та аудит 11 2         
Тема 8. Поняття та сутність соціальної 
відповідальності бізнесу 2 2         

Разом за змістовим модулем 2 10 10         
ІНДЗ*           
УСЬОГО ГОДИН 16 14         

5. Теми семінарських занять 

№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин 
1 Підприємництво в ринковому середовищі 2 
2 Підприємницькі ризики 2 
3 Історія розвитку соціального підприємництва 2 
4 Маркетингова діяльність соціального підприємства 2 
5 Фінансові засади соціального підприємництва 2 
6 Соціальна Звітність та Аудит 2 
7 Поняття та сутність соціальної відповідальності 2 

Усього 
годин  14 

6. Самостійна робота 

№ 
з/п Назва теми/ види завдань Кількість 

годин 
1 Економічні інтереси як рушійна сила соціально-

економічного розвитку 6 



 

 

2 Взаємозв’язок потреб виробництва і попиту 6 
3 Теорії вартості, корисності, цінності 6 
4 Теорії розвитку підприємства 6 
5 Волонтерська діяльність: особливості  зарубіжного і 

вітчизняного досвіду 6 

6 Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору 6 
7 Заробітна плата. Теорії заробітної плати 6 
8 Значення інновації у соціальному підприємництві 6 
9 Опис характеристик соціальних підприємств в Європі 6 
10 Реєстрація та ведення підприємницької діяльності в Україні 6 
11 Роль управлінського персоналу та членів підприємства в 

управлінні 6 

12 Правові питання організації підприємницької діяльності 6 
13 Роль держави в організації конкурентних відносин 6 
14 Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення 6 
15 Перспективи розвитку соціального підприємництва в 

Україні 6 

 Разом  90 
7. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Соціальне підприємництво» 

використовуються інформаційно-ілюстративний та проблемний методи 

навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

• слайдова презентація; 

• дискусійне обговорення проблемних питань. 

На практичних заняттях застосовуються: 

• ситуаційні завдання; 

• кооперативне навчання (робота за методом малих груп); 

• моделюючі вправи; 

• роздатковий матеріал для виконання графоаналітичних вправ. 

8. Методи контролю 

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. 

9. Питання для підсумкового контролю 



 

 

1. Економічні інтереси як рушійна сила соціально-економічного 

розвитку 

2. Закон зростання потреб і соціально-економічна ефективність 

виробництва. 

3. Взаємозв’язок потреб виробництва і попиту 

4. Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору 

5. Економічна система суспільства. Відносини власності 

6. Товар та його властивості 

7. Теорії вартості, корисності, цінності 

8. Ринок, його сутність і механізм функціонування. Інфраструктура 

ринку. 

9. Крива виробничих можливостей (КПВ), її функції. 

10. Загальна і гранична корисність. Обґрунтування закону попиту 

11. Підприємство як суб’єкт підприємницької діяльності 

12. Функціонування, напрямки та види діяльності підприємства 

13. Еволюція теорій підприємства та його функціональні моделі 

14. Основні економічні риси підприємства як суб’єкта 

підприємницької діяльності 

15. Теорії розвитку підприємства 

16. Функціональні моделі підприємств 

17. Сутність і функції менеджменту підприємства 

18. Капітал, витрати виробництва і прибуток 

19. Заробітна плата. Теорії заробітної плати 

20. Принципи підприємництва та функції підприємництва 

21. Види підприємництва та  підприємницької діяльності 

22. Характеристика ризиків підприємницької діяльності 

23. Підходи до визначення поняття «соціальне підприємництво» 

24. Історичні аспекти розвитку соціального підприємництва 

25. Підходи до класифікації соціальних підприємств 

26. Сутність ідеї та її складових у функціонуванні соціального 

підприємства 

27. Основні принципи соціального підприємства   



 

 

28. Значення інновації у соціальному підприємництві 

29. Опис характеристик соціальних підприємств в Європі 

30. Історія розвитку соціального підприємництва в Україні 

31. Опис характеристик соціальних підприємств в Україні 

32. Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні 

33. Бізнес-планування в соціальному підприємництві 

34. Реєстрація та ведення підприємницької діяльності в Україні 

35.  Сутність понять «благодійність», «волонтерство», «меценатство»  

36. Загальні та специфічні характеристики волонтерської діяльності 

на сучасному етапі розвитку держави  

37. Правові засади волонтерської діяльності  

38. Волонтерська діяльність: особливості зарубіжного і вітчизняного 

досвіду  

39. Сутність понять «соціальна відповідальність», «корпоративна 

соціальна відповідальність»  

40. Поняття та сутність соціальної відповідальності бізнесу  

41. Особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку  

42. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу  

43. Сутність поняття «соціальне партнерство»  

44. Зарубіжний досвід реалізації соціальної відповідальності бізнесу 

45. Послідовність планування соціального підприємства 

46. Сутність маркетингового процесу у соціальному підприємстві 

47.  Аналіз ринкових можливостей для соціального підприємництва 

48. Інформаційні джерела для маркетингового дослідження 

49. Оцінка та прогноз попиту продукції та послуг соціального 

підприємства  

50. Роль промоції та реклами у соціальному підприємництві 

51. Фінансові засади соціального підприємництва 

52. Основні облікові документи соціального підприємства 

53. Розподіл прибутку соціального підприємства 

54. Основні складові програми діяльності соціального підприємства  



 

 

55. Структура та організація соціального підприємства 

56. Соціальна звітність та аудит 

57.  Роль управлінського персоналу та членів підприємства в 

управлінні 

58.  Правові питання організації підприємницької діяльності 

59. Роль держави в організації конкурентних відносин 

60. Екологічні проблеми і шляхи їх вирішення 

10. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 
практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
85-89 В добре 75-84 С 
70-74 D задовільно 60-69 Е 

35-59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

0-34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним 
вивченням 
дисципліни 

11. Рекомендована література 

Основна 

1. Базилевич В.Д. Мікроекономіка: Підручник. 2-е вид./ Базилевич В.Д. - 

К.: Знання, 2008 - 679 с. 

2. Панчишина С. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. 

Підручник. У двох книгах. Книга 2. Мікроекономіка/ За ред. Панчишина 

С., П. Островерха.- Київ -«Знання» - 2010. - 437 С. 

3. Пустовіт Р.Ф. Методика розв’язання задач з мікроекономіки. Навчальний 

посібник / Р.Ф. Пустовіт.– Київ – «Кондор»-2005. 

4. Посібник з планування соціального підприємства / пер. з англ.: 

Британська Рада в Україні. – К. : Британська Рада в Україні, 2011. – 68 с. 



 

 

5.  Соціальна відповідальність: навч. посіб. / А. М. Колот, О. А. Грішнова, 

О. О. Герасименко та ін.; за заг.ред. д.е.н., проф. А. М. Колота. – К.: 

КНЕУ, 2015. – 519 с. 

Додаткова 

1. Антошко Т. Р. Впровадження корпоративної соціальної відповідальності 

на промислових підприємствах : монографія / Т. Р. Антошко, П. В. Круш, 

Ю. В. Тюленєва ; Нац. техн. ун-т України «Київ. політехн. ін-т». – К. : 

НТУУ «КПІ», 2015. – 275 с. 

2. Сафаров С. М. Основы социального предпринимательства / С. М. 

Сафаров. – Иваново: Издательство «Роща», 2014. – 295 с. 

3. Сотула О. В. Соціальне підприємництво як інноваційна модель розвитку 

економіки / Сотула Е. О. // Ефективна економіка. – 2015. – № 4. 

4. Соціальне підприємництво. Бізнес-модель. Реєстрація. Оподаткування. / 

Долуда Л., Назарук В., Кірсанова Ю. – Київ, ТОВ «Агентство «Україна», 

2017. – 92 с. ISBN 978-966-137-087-5 

5. Шаповалова Т.В.  Соціальне підприємництво і фандрейзинг: навчальний 

посібник/МФСА– К.: 2016.– 186 с. 

12. Електронні інформаційні ресурси 

1. Сперклі Ф. Посібник з планування соціального підприємництва 

[Електронний ресурс]. URL: http://www.britishcouncil.org.ua. 
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