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Силабус навчальної дисципліни 

«Економічні основи соціальної роботи» 
Спеціальність: 231 Соціальна робота 

Галузь знань : 23 Соціальна робота 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/загальна 

кількість годин 

3 кредита \ 90 годин 

 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасні економічні закони, категорії, закономірності на основі яких 

розробляється конкретна економічна поведінка на практиці та 

певний рівень  ініціативи . Форми і методи економічної діяльності в 

системі соціального захисту населення і соціальної сфери в цілому. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс орієнтований на формування необхідних базових знань  про 

роль економічної політики держави в укріпленні ресурсної бази 

системи соціального захисту населення з метою нейтралізації 

негативних наслідків ринкових відносин. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Розвинути аналітичні здібності та вміння приймати економічно 

обґрунтовані рішення в умовах перехідних політичних, соціальних 

та економічних систем. Вміти визначати економічні основи 

формування доходів населення;  критерії  забезпеченості і бідності; 
економічні механізми реалізації соціального захисту та організації 

соціальної роботи; особливості економічної діяльності соціальних служб та 

установ. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність аналізувати динаміку і ступінь диференціації добробуту 

населення на місцевому рівні; консультувати клієнтів соціальних 

служб з питань соціальних гарантій, допомог, пільг. Уміння 

розрахувати і виявити економічні та фінансові резерви; визначити 

вартість соціальної послуги та її ефективність стосовно до різних 

категорій населення; визначати економічну ефективність соціальної 

роботи в регіоні. 

Навчальна логістика 

Зміст дисципліни: Принципи і методи економіки соціальної роботи. 

Економічний простір соціальної роботи. Матеріальний добробут 

населення, його структура та динаміка. Якість життя. Показники 

якості життя. Індекс розвитку людського потенціалу. Цілі та 

механізми економічної політики. Соціальна направленість 

економічної політики.  Формування системи соціального захисту 

населення в умовах ринку. Фінансування соціальних послуг. 



 

 

Економіка соціальних організацій, служб та установ. Організація 

економічної ефективність діяльності соціальних служб та 

організацій. Класифікація соціальних послуг та умови їх надання. 

Економічні механізми реалізації соціального захисту та організація 

соціальної роботи в Україні. 

Види занять: лекції, практичні 

Методи навчання: дискусія, кейс-метод 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна 

Пререквізити 
Знання з соціальної політики в галузі соціальної роботи, соціології, 

теорії соціальної роботи. 

Пореквізити 

Знання з Економічних основ соціальної робти можуть бути 

використані під час написання  магістерської роботи. 

   Отримані знання можуть бути використані в дисципліні «Соціальне 

підприємництво», «Бізнес-планування», Соціальне проектування у 

соціальній роботі. 

Інформаційне 

забезпечення 

з фонду та репозитарію 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 

политика. В 2-х т.: Пер. с англ. Т. 1.- М.: Республика, 1992.- 400 с. 

2. Экономические основы социальной работы: учеб.пособие / под 

ред. Михалкиной Е.В. - М.: Дашков и К, 2012. – 300 с. 

3.Бутов В.И., Игнатов В.Г. Экономика социальной сферы: 2 изд. 

Учеб.пособие. М.: Издательский центр «МарТ», 2008. 

4. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення 

ринкової економіки: Пер. з англ.- К.: Основи, 2016.- С. 130. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 
Аудиторія теоретичного навчання, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 
 

Кафедра Соціальних технологій 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) 

ПІБ викладача  

Новікова Наталя Євгенівна  

Посада: старший викладач 

Науковий ступінь:  

Вчене звання:  

Профайл викладача: 

Тел.: 406-74-60 

E-mail: natalia.novikova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.1206 

Оригінальність 

навчальної дисципліни 
Авторський курс 

Лінк на дисципліну  

 

 

 

Розробник          Новікова Н.Є. 

mailto:natalia.novikova@npp.nau.edu.ua

