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Передмова
Загальнонаціональний розвиток України відбувається у складних, 

хаотичних і непередбачуваних умовах, під впливом реструктуризації 
соціально-трудових відносин, зокрема в тих сферах народного госпо-
дарства, які вважаються пріоритетними стосовно створення суспільно 
корисного продукту. Це вимагає від держави і суспільства підготовки 
високоякісних фахівців, спроможних швидко орієнтуватися в умовах 
жорсткої конкуренції.

Сучасні фахівці економічного профілю повинні вміти реально оці-
нювати соціально-економічну ситуацію в країні на різних рівнях та 
етапах її розвитку (в державі, регіоні, місті чи на підприємстві) та во-
лодіти достатніми знаннями для обґрунтування дієвих заходів щодо 
поліпшення цієї ситуації.

Навчальна дисципліна «Соціальна економіка» призначена для ви-
вчення особливостей функціонування і розвитку економіки соціальної 
сфери суспільства. 

Метою дисципліни «Соціальна економіка» є формування у студен-
тів системи знань про економіку соціальної сфери, механізм ринково-
го, державного та колективно-договірного регулювання соціально-тру-
дових відносин та набуття вмінь і навичок практичного застосування 
отриманих знань.

«Соціальна економіка» як начальна дисципліна призначена для вив-
чення особливостей функціонування і розвитку економіки соціальної 
сфери суспільства та акумулює теоретико-методологічні та практичні 
аспекти організації, управління, фінансування та кадрового забезпе-
чення соціальної сфери.

Предметом даної дисципліни є просторова організація економіки 
соціальної сфери.

Вивчення дисципліни «Соціальна економіка» надасть студентам 
можливість опанувати теоретико-методологічні засади розвитку соці-
альної сфери, формування економічного потенціалу соціальної сфери, 
практичних навичок та вмінь самостійно аналізувати економічний роз-
виток галузей соціальної сфери та формувати комплексний та просто-
ровий підхід з позицій можливості вирішення соціально-економічних 
проблем соціальної сфери.

 «Соціальна економіка» є навчальною дисципліною циклу природ-
ничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців галузі знань 
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0305 «Економіка та підприємництво» напрямів підготовки «Управлін-
ня персоналом і економіка праці « та «Фінанси і кредит».

В навчальному посібнику зроблена спроба розкриття сутності соці-
альних та економічних засад якісного функціонування соціальної сфе-
ри, зокрема економічних процесів, протікання яких суттєво впливають 
на її адекватність сьогоденню. Значне місце в посібнику приділяється 
питанням економіки освіти, медичного забезпечення, житлово-кому-
нального господарства та соціального захисту населення.


