
ІНКЛЮЗИВНА ЕКОНОМІКА 

Мета курсу – є формування у студентів системи теоретичних та 

прикладних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення розвитку і 

ефективного використання трудового потенціалу та формування соціально-

трудових відносин в Україні; дослідження впливу соціально-економічного 

розвитку на прогрес людства, взаємодоповнення ринкових механізмів та 

урядових заходів, аналіз основних соціально-економічних проблем на етапі 

глобалізації людського життя та економіки як його складової частини, а також 

зв'язок  між соціальними аспектами економічної політики та економічними 

аспектами соціальної політики; формування людиноцентричної моделі 

соціально-економічного розвитку; формування системи знань щодо сутності 

корпоративної культури, концепцій корпоративної культури, уявлень про 

структуру та функції корпоративної культури, корпоративні кодекси, 

корпоративний імідж, отримання вмінь самостійно застосовувати набуті знання 

в безпосередній практичній діяльності; формування знань з теорії та практики 

корпоративної соціальної відповідальності та відповідних професійних 

компетенцій, які забезпечують формування корпоративної соціально-

відповідальної поведінки її суб’єктів (інститутів). 

Дисципліна «Інклюзивна економіка» в структурно-логічній схемі базується 

на набутих знаннях з наступних дисциплін: «Культурологія», «Психологія 

спілкування», «Право», «Підприємництво і бізнес-культура», «Мікроекономіка і 

макроекономіка», «Основи економічної теорії», «Соціальна економіка», вона 

інтегрується з вивченням дисциплін: «Облік і оподаткування суб’єктів 

господарювання», «Основи менеджменту і маркетингу». Вивчення дисципліни 

формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: «Планування 

та організація діяльності підприємства», «Галузева економіка», «Основи 

економічного аналізу». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 

компетентностей: розуміння органічних зв’язків і залежностей економічних 

взаємин з політичними, соціокультурними, моральними, етичними, 

психологічними та іншими аспектами життєдіяльності людини; здатність 

визначити пріоритет людини як особистості, що формується в складному, 

динамічному, суперечливому навколишньому середовищі; володіння методами 

вивчення витрат робочого часу, нормування праці; з’ясування механізму 

зростання продуктивності й ефективності праці; дослідження механізму 

соціального партнерства; надання студентам ґрунтовних знань з питань оплати 

праці та регулювання заробітної плати; вивчення механізмів регулювання ринку 

праці; дослідження процесів відтворення робочої сили; формування у майбутніх 

фахівців засад гуманістичного світогляду; моделювання їх поведінки в 

соціокультурному просторі; виконання функції регулятора поведінки людини 

через систему цінностей, норм, правил, що встановлюються в межах окремої 

організації; підвищення ділової активності співробітників; формування 



гармонійних взаємовідносин як всередині організації, так із зовнішнім 

середовищем; формування основних цінностей організації; знання теоретичних 

основ корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, інноваційного досвіду 

зарубіжних практик КСВ та застосування здобутих знань, умінь та навичок на 

практиці; здатність формування корпоративної культури організації як 

передумови зародження корпоративної соціальної відповідальності.  

Програмні результати навчання: 

знати: сутність основних категорій, які вивчає соціальна економіка; критерії 

оцінки і принципи організації соціальної політики; соціально-трудові відносини 

і механізм функціонування системи соціально-трудових відносин, а також 

соціальне партнерство; ринок праці і його регулювання, соціально-трудові 

відносини зайнятості; організація і нормування праці; сутність, модель, 

індикатори та стандарти інклюзивного розвитку; моделі соціально-економічного 

розвитку; фактори інклюзивного розвитку; корпоративні норми як різновид норм 

духовної культури, положення корпоративного кодексу, правила ділового 

етикету, моделі поведінки при формуванні корпоративного іміджу; моделі 

корпоративної соціальної відповідальності; стратегію соціально відповідальної 

поведінки в ринковому середовищі; особливості формування відносин з 

працівником на засадах корпоративної соціальної відповідальності; взаємодію 

бізнес-влада-товариство в рамках корпоративної соціальної відповідальності; 

вміти: аналізувати погляди на суспільний добробут представників 

інституціонального напряму економічної теорії; вивчати чинники, що впливають 

на формування соціальної структури сучасного українського суспільства; 

компетентно використовувати знання про соціальне страхування та соціальну 

допомогу населенню; використовувати інструментарій обґрунтування потреби 

підприємства у трудових ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації 

чисельності персоналу підприємства; аналізувати та планувати ефективність, 

продуктивність та результативність використання трудового потенціалу, 

трудових ресурсів, персоналу; аналізувати різні концепції щодо сутності 

корпоративної культури, аналізувати корпоративні норми як різновид норм 

духовної культури; застосувати основні правила сучасного ділового етикету, 

формувати позитивний корпоративний імідж; визначати екологічну компоненту 

соціальної відповідальності;  

володіти: вмінням визначати принципи соціального захисту і соціальної безпеки 

людини; формувати умови реалізації людського розвитку та факторів 

підвищення його ефективності; методами аналізу та планування трудових 

ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків у сфері соціально-трудових 

відносин, напрямів розвитку трудового потенціалу підприємства; методами 

формування механізму функціонування системи соціально-трудових відносин; 

знаннями з теорії корпоративної соціальної відповідальності у системі 

управління організацією; інструментами соціальної відповідальності управління 

підприємством.  



Зміст навчальної дисципліни: 

ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ, 

МОДЕЛІ, ІНДИКАТОРІВ ТА СТАНДАРТІВ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ. 

ФОРМУВАННЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЧНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-

ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Концептуальні засади індикаторів і стандартів 

інклюзивного розвитку. Корпоративна культура як індикатор інклюзивного 

зростання бізнесу. Реалізація цілей інклюзивного розвитку в процесі формування 

виробничої демократії. Інклюзивна економіка як баланс між державою, 

суспільством і бізнесом. Фактори впливу на формування людиноцентричної 

моделі в умовах глобалізації. Вплив людського капіталу на інклюзивне зростання 

національної економіки. Рівень інноваційних інвестицій як чинник соціально-

економічного розвитку. Соціально-економічний розвиток в умовах інклюзивного 

зростання.  

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА НАЦІОНАЛЬНОМУ І 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ ЯК ФАКТОРИ ІНКЛЮЗИВНОГО РОЗВИТКУ. 

СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ПІД ВПЛИВОМ 

ФАКТОРІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Інноваційна активність регіонів України як фактор 

інклюзивного розвитку держави, Інноваційний розвиток промислового 

комплексу України як фактор інклюзивного зростання, Впровадження соціально-

перетворювальних інвестицій як чинник розвитку інклюзивної економіки. 

Інклюзивні інновації та інвестиції як основні складові інноваційного розвитку в 

Україні. Державно-приватне партнерство як фактор інклюзивного зростання 

економіки в умовах цифровізації суспільства. Інклюзивне зростання як пріоритет 

стратегічного розвитку країн світу. Міжнародний досвід стратегії інклюзивного 

розвитку (на прикладі КНР). Інклюзивна економіка в умовах глобалізації. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4 кредити ЄКТС, загальний обсяг 120 

годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 60 годин самостійна робота. 

Форма семестрового контролю: залік. 


