
Анотація 

Назва дисципліни  
Третій сектор і соціальна економіка у світовому 

господарстві 

Інформація про факультети 

(навчально-наукові 

інститути) і курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Факультет міжнародних економічних відносин та 

туристичного бізнесу 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти, 2 курс 

Спеціальність «Міжнародні економічні відносини» 

Освітня програми «Міжнародні економічні відносини» 

Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

д.е.н, професор, професор кафедри міжнародних 

економічних відносин імені Артура Голікова 

Гончаренко Владислав Васильович 

 

 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Базові знання зі спеціальності «Міжнародні економічні 

відносини»: Економіка України, Міжнародна торгівля, 

Інвестування, Економіка підприємства, Світове 

господарство, Міжнародні економічні 

відносини, Міжнародні фінанси, Міжнародна інформація 

Опис 

Метою дисципліни є формування у студентів необхідних 

теоретичних знань та практичних навичок, які дозволять 

ефективно використовувати світовий досвід різних форм і 

моделей організацій третього сектора і соціальної 

економіки у  роботі і  житті. 

Очікувані результати навчання.  

– оволодіння новими унікальними знаннями, які не 

надаються більшістю університетів України; 

– отримання практичних навиків щодо діяльності 

організацій третього сектора і соціальної економіки 

для розширення можливості подальшого 

працевлаштування у цьому секторі;  

– здатність до набуття універсальних навичок 

дослідника: пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел;  

– здатність працювати в команді; 

– здатність приймати обґрунтовані рішення щодо 

налагодження міжнародних економічних відносин 

на всіх рівнях їх реалізації; 

– здатність розробляти та аналізувати моделі розвитку 

національних економік і визначати їхню роль у 

сучасній світогосподарській системі; 

– здатність визначати й оцінювати прояви 

економічного глобалізму, виклики та дисбаланси 

глобального розвитку та їх вплив на міжнародні 

економічні відносини;  

– здатність застосовувати кумулятивні знання, 

науково-технологічні досягнення, інформаційні 

технології для осягнення сутності феномену нової 

економіки, виявлення закономірностей та тенденцій 

новітнього розвитку світового господарства;  



– здатність застосовувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних 

економічних відносин і аналізі їхнього впливу на 

економічний розвиток країн; 

– здатність до самонавчання, підтримки належного 

рівня знань, готовність до опанування знань нового 

рівня, підвищення своєї фаховості та рівня 

кваліфікації; 

– мати необхідні для професійної діяльності знання та 

навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних 

економічних відносин, а також ефективно 

спілкуватися на професійному та соціальному 

рівнях, включаючи усну та письмову комунікацію 

іноземною мовою/іноземними мовами;  

– креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті 

рішень на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів в умовах обмеженого часу і ресурсів на 

засадах використання різних діагностичних 

методологій провідних міжнародних організацій;  

– приймати обґрунтовані рішення з різних аспектів 

міжнародних економічних відносин за невизначених 

умов і вимог; 

– розуміти сутність соціального виміру глобального 

економічного розвитку та імплементувати принципи 

соціальної відповідальності в діяльності суб’єктів 

міжнародних економічних відносин;  

– презентувати результати власних досліджень 

шляхом підготовки наукових публікацій і апробацій 

на наукових заходах. 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи 

Тема 1. Поняття «третій сектор» і «соціальна економіка» та їх 

еволюція 

Тема 2. Теоретичні концепції «соціальної економіки» та 

«третього секторa» 

Тема 3. Неприбуткова діяльність та неприбуткові 

організації в ринковій економіці 

Тема 4. Кооперативи як найстаріші суб’єкти соціальної 

економіки та «третього сектора» 

Тема 5. Асоціації, фонди та інші суб’єкти соціальної 

економіки та «третього сектора» у світовому господарстві 

Тема 6. Особливості організаційної структури та 

менеджменту організацій «третього сектора» та соціальної 

економіки 

Тема 7. Фінансові аспекти розвитку організацій «третього 

сектора» та соціальної економіки 

Методи контролю результатів навчання: екзамен. 

Мова викладання: українська. 

 
 


