
Освітня програма “Соціальне підприємництво”  

Галузь знань 23: «Соціальна робота» 
Спеціальність: 232 ” Соціальне забезпечення” 
Випускова кафедра: Кафедра організації виробництва, підприємництва та 
теоретичної і прикладної економіки  
Підготовка фахівців здійснюється за ступенем бакалавр 

 
В сучасному середовищі існують проблеми, про які говорять усі українські підприємці: 
недосконалість законодавчої бази, відсутність фінансових ресурсів, недостатність 
інформування. Але визначальною є проблема відсутності навчальних програм для 
підприємців в сфері соціального забезпечення. Фахівці у соціальній сфері не мають 
достатніх знань та навичок планування, організації діяльності, розробки та визначення 
соціального ефекту від впровадження проектних рішень. У висококласних фахівців-
соціологів немає достатнього досвіду участі у тендерах, часто вони не знають, як 
отримати соціально-значущі гранти. 
Загальний напрямок діяльності: 
забезпечити інструментарієм та підготувати до участі в соціальних проектах, до 
організації власного соціального бізнесу, до розв’язання складних спеціалізованих 
завдань й проблемних ситуацій щодо організації і здійснення підприємницької 
діяльності у соціальній сфері.ї 
Прифільні дисципліни Освітньої програми Соціальне підприємництво 

 Міжнародні соціальні інституції та програми  

 Економіка праці і соціально-трудові відносини 

 Соціальна статистика 

 Менеджмент у соціальній сфері 

 Соціальний маркетинг 

 Імпакт-інвестування 

 Соціальне підприємництво 

 Підприємницька поведінка 

 Економіка та організація інноваційної діяльності у соціальній сфері 

 Моніторинг і оцінювання соціальних проектів 

 Системи прийняття рішень в соціальному підприємництві 

 Інформаційні системи і технології в управлінні соціальними проектами 

 Аудит у сфері соціального забезпечення 

 Бізнес-аналітика в соціальному підприємництві 

 Соціальний захист та соціальне страхування 

 
Після отримання освіти наші бакалаври зможуть працювати: 

 фахівцями із запобігання та виявлення корупції; 

 фахівцями в галузі фінансів та торгівлі; 

 фахівцями з бухгалтерського обліку, аудиту та звітності; 

 фахівцями в сфері фінансування соціальних бізнес-проектів і програм; 

 фахівцями з планування бюджетних програм; 

 антикризовими менеджерами; 

 StartUp’er; 

 фахівцями з моніторингу ефективності підприємництва; 

 інспекторами з управління персоналом; 

 фахівцями з правового забезпечення; 

 фахівцями з політики зайнятості та соціально-трудових відносин; 

 фахівцями з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи; 

https://udhtu.edu.ua/ftk/tortab/kafinmov


 агентами з торгівлі майном; 

 технічними та торговельними представниками;  

 агентами з комерційних послуг та торговельними брокерами;  

 інспекторами із соціальної допомоги; 

 фахівцями в сфері інформаційних систем і технологій; 

 фахівцями з публічних закупівель; 

 фахівцями із матеріально-технічного забезпечення; 

 фахівцями із формування стратегій та регіонального розвитку; 

 фахівцями в сфері комунікацій та соціальної реклами 

 
Соціальне підприємництво цікаве: 

 громадським установам та організаціям; 

 департаментам соціальної політики міськрад; 

 державним структурам; 

 малому та середньому бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спеціальність 232  
«Соціальне забезпечення» 

Освітня програма  
«Соціальне підприємництво» 

Нова спеціальність,  
яка не має аналогів в Україні,  

але швидко набирає популярність 
в усьому світі 



Перелік назв освітніх програм на кафедрах інших ВНЗ, які здійснюють підготовку 
фахівців зі спеціальності «Соціальне забезпечення» за схожими освітніми 

програмами 
(інформацію складено на підставі дослідження ринку освітніх послуг України) 

 
№ 

з/п 
Назви ВНЗ Місто 

Назви  

освітніх програм 

1 ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет Дніпро Соціальне підприємництво (бакалавр) 

2. Університет митної справи та фінансів Дніпро Соціальне забезпечення (бакалавр) 

3. Луцький національний технічний університет Луцьк Соціальне забезпечення (бакалавр) 

4. ДВНЗ "Донбаський державний педагогічний університет" Слов’янськ Соціальне забезпечення (бакалавр) 

5. Донбаська державна машинобудівна академія Краматорськ Економіка та організація соціального 

забезпечення (бакалавр) 

6. Державний університет "Житомирська політехніка" Житомир Соціальне забезпечення (бакалавр) 

7. 
Національний університет "Запорізька політехніка" Запоріжжя 

Управління соціальним закладом (магістр) 

8. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Сєвєродонецьк Соціальне забезпечення.  

Управління соціальним закладом 

9. Національний університет "Львівська політехніка" Львів Соціальне забезпечення (бакалавр) 

10. Львівський ННІ Державного ВНЗ "Університет банківської справи" Львів Соціальне забезпечення (бакалавр) 

11. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Київ Менеджмент у соціальній сфері (бакалавр) 

Соціальна допомога (бакалавр) 

Соціальне інспектування (бакалавр, магістр) 

12. Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Суми Соціальне забезпечення (бакалавр) 

13. Західноукраїнський національний університет Тернопіль Соціальне забезпечення (бакалавр) 

14. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця Харків Управління соціальними проектами (магістр) 

15. Кам''янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка Кам''янець-Подільськ Соціальна допомога (бакалавр, магістр) 

16. Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Хмельниць-кий Соціальне забезпечення (бакалавр) 

17. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Умань Соціальне забезпечення (бакалавр) 

18. Черкаський державний технологічний університет Черкаси Соціальне забезпечення (бакалавр, магістр) 

19. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Чернівці Соціальне забезпечення (бакалавр) 

20. Волинський національний університет імені Лесі Українки Луцьк Соціальне забезпечення (бакалавр) 



Що таке соціальне 
підприємництво? 

Це бізнес, направлений на досягнення 
успіху при одночасному поліпшенні 
життя людини та навколишнього 
середовища, в якому ми всі живемо 



Хто такий соціальний 
підприємець? 

Це  людина, яка розробляє цікаві бізнес-
проекти, що можуть вирішити проблеми на 
рівні спільноти. Ці люди готові взяти на себе 
ризик і докласти зусиль для створення  
позитивних змін в  
суспільстві на основі  
своїх ініціатив  



Цільові групи соціального 
підприємництва 

Діти та 
молодь 

Соціально
неадапто-

вані 
громадяни 

Пенсіо-
нери 

Цільові 
проектні 

групи 

Люди з 
обмеже-

ними 
можливос

тями 

Малоза-
безпе-

чені 
громадя

ни 

Багато-
дітні  

сім’ї 


