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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – здобуття знань і умінь у сфері 

соціальної економіки на макро- і мікрорівнях, що надають можливість 

розв’язувати комплексні проблеми в галузі інноваційної діяльності, що перед-

бачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

професійної практики. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність формувати науковий світогляд у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування; 

- здатність до формулювання наукових задач та розробки стратегій їх 

розв’язання з можливістю інтеграції знань з різних наукових сфер та застосу-

ванням системного підходу; 

- здатність обирати методи, необхідні для досягнення поставленої мети до-

слідження; 

- здатність до виконання наукових досліджень у сфері фінансів, банківсь-

кої справи та страхування на відповідному фаховому рівні, досягнення науко-

вих результатів, що створюють нові знання, для розв’язання актуальних про-

блем; 

- здатність до впровадження результатів власних досліджень у сфері фі-

нансів, банківської справи та страхування; 

- здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та адмі-

ністрування. 

Програмні результати навчання: 

- самостійно мислити, генерувати нові ідеї та гіпотези на межі предметних 

галузей і здійснювати власні дослідження; 

- здійснювати повний та різносторонній пошук інформації, її систематиза-

цію та аналіз; 

- мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети; 

- демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, 

гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автоном-

ної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та на-

вчання інших; 

- розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування, 

управляти ними і здійснювати пошук партнерів для їх реалізації;  

- демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітни-

цтва, представляти широкій науковій спільноті й громадськості наукові резуль-

тати у сфері фінансів, банківської справи та страхування державною й інозем-

ними мовами в усній і письмовій формі; 



- формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і 

концепціями у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

Короткий зміст курсу:  

Соціальна економіка: предмет і метод дослідження.  

Людина і суспільне виробництво. 

Основи руху соціальної економіки. Економіка і людина. 

Економіка групи. Економіка населення. 

Механізм координації соціальної економіки. 

Соціальна політика в контексті глобалізації. 

 


