
 

        

 

Силабус курсу: 

 

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ 

Ступінь вищої освіти: магістр 

Спеціальність:  
051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Рік підготовки: 1 

Семестр викладання: осінній 

Кількість кредитів ЄКТС: 4 

Мова(-и) викладання: українська 

Вид семестрового 

контролю іспит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Автор курсу та лектор:  

д.е.н., доц., Хандій Олена Олексіївна 
вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові 

доцент кафедри економіки і підприємництва 
посада 

alyona.khandiy@gmail.com 

 

+38-050-426-46-

07    

509аГК, за 

розкладом 
електронна адреса  телефон  месенджер  консультації 

 

Викладач лабораторних занять:*  

 
вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові 

 
посада 

       
електронна адреса  телефон  месенджер  консультації 

 

Викладач практичних занять:*  

 
вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я та по-батькові 

 
посада 

       
електронна адреса  телефон  месенджер  консультації 

 

 

 

* – 1) дані підрозділи вносяться до силабусу в разі, якщо практичні та (або) лабораторні заняття проводить 

інший викладач, котрий не є автором курсу та лектором; 2) припустимо змінювати назву підрозділу на 

«Викладач лабораторних та практичних занять:», якщо лабораторні та практичні заняття проводить 

один викладач, котрий не є автором курсу та лектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Анотація навчального курсу 

Цілі вивчення курсу: Мета дисципліни “Соціальний капітал” – надання знань про 

теоретичні засади, інструментарій та методи розвитку 

соціального капіталу. 

Завдання дисципліни “Соціальний капітал” – вивчення 

методології розвитку соціального капіталу; набуття навичок 

соціальновідповідального мислення та практичного застосування 

методологічного апарату дисципліни, оволодіння методом кейс-

аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв’язання  

проблем розвитку соціального капіталу. 

Курс може бути корисним студентам спеціальностей 051 

«Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», а також майбутнім менеджерам і фінансистам. 

Результати навчання: Після вивчення курсу “Соціальний капітал” студент 

повинен мати цілісне уявлення про людський та соціальний 

капітал, інвестиції в них, а також володіти практичними 

навичками розвитку особистості. 

В результаті студент повинен знати види інвестицій в 

людський капітал та їх ефективність, питання лідерства в 

організації, управління конфліктами, кар’єрою та особистісним 

розвитком. 

 Після прослуховування курсу студент повинен вміти 

аналізувати різні аспекти соціального та людського капіталу: 

планування та управління кар’єрою,  якість життя та значення 

освіти у формуванні людського капіталу; професійно оцінювати 

ефективність здійснення інвестицій в людський капітал; 

здійснювати економічний аналіз та прогнозувати ситуацію 

щодо індексу людського розвитку. 

 

Передумови до початку 

вивчення: 

Базові знання та уявлення з менеджменту та управління 

персоналом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Мета курсу (набуті компетентності) 

Внаслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде 

наступних компетентностей: 

ЗК1.Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї. 

ЗК3.Здатність проявляти лідерські навички, мотивувати людей, працювати у команді. 

ЗК5. Здатність працювати в команді. 

СК5.Здатність розуміти ключові тренди соціально-економічного та демографічного 

розвитку. 

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Структура курсу 

 

№ Тема 

Годи

ни 

(Л/ЛБ

/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 

1.  Соціальний капітал 

підприємства: 

поняття, рівні, 

складові 

2/0/2 Сутність соціального капіталу. 

Рівні соціального капіталу. 

Складові соціального капіталу. 

 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

 

2.  Розвиток соціального 

капіталу підприємства 

2/0/2 Фактори впливу на розвиток 

соціального капіталу. Напрями 

розвитку соціального капіталу 

підприємства. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

3.  Людський капітал  2/0/2 Концепція людського капіталу. 

Людський капітал як реалізована, 

активна частина трудового 

потенціалу 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

4.  Інвестиції в людський 

капітал та їх 

ефективність 

 

2/0/2  Інвестиції в людський капітал. 

Аналіз зисків і витрат при 

інвестиціях в освіту. Методи 

оцінки економічної ефективності 

інвестування в людський капітал 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

5.  Корпоративна 

культура як складова 

соціального капіталу  

2/0/2 Поняття та складові 

корпоративної культури. 

Структура та типи корпоративної 

культури. Основні елементи 

корпоративної культури 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

6.  Лідерство і лідери в 

організації: теорія і 

практика  

2/0/2 Природа лідерства та його 

основа. Баланс влади і її форми. 

Ефективний стиль лідерства: 

підхід з позицій особистих 

якостей; поведінковий і 

ситуаційний підходи. 

Класифікація стилів керівництва 

в поведінковому підході.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

7.  Управління 

конфліктами в 

організації 

 

2/0/2 Поняття конфлікту, його функції 

та види. Причини виникнення 

конфліктів в організації. Етапи 

процесу конфлікту. Методи 

профілактики та вирішення 

конфліктів 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 

8.  Управління 

розвитком персоналу 

 

2/0/2 Теоретико-методологічні аспекти 

розвитку персоналу. Основні 

напрями розвитку персоналу.  

Участь в 

обговоренні 

Тести 



 

  

 

 

 

№ Тема 

Годи

ни 

(Л/ЛБ

/ПЗ) 

Стислий зміст 
Інструменти і 

завдання 

Індивідуальні 

завдання 

9.  Організаційний 

капітал 

1/0/1 Організаційний капітал як 

складова соціального капіталу 

підприємства. Вплив на кількісні 

та якісні результати діяльності 

підприємства. Елементи 

організаційного капіталу. 

Участь в 

обговоренні 

Тести 

Індивідуальні 

завдання 
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Методичне забезпечення 

1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Соціальний 

капітал підприємства» (для студентів, що навчаються за спеціальностями 051 

«Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») / уклад. 

Хандій О.О., Ольшанський О.В., Маслош О.В. – Сєвєродонецьк: Вид-во СНУ ім. В. 

Даля, 2018. – с. 19. 

http://www.infor.pl/pisma/i65.php?pismo=i65
http://www.infor.pl/pisma/index_n.php?pismo=i13
http://mail.rambler.ru/Redirect/www.ipiss.com.pl/polspo.html
http://mail.rambler.ru/Redirect/www.ipiss.com.pl/zzl/index.html


 

  

 

 

 

Оцінювання курсу 

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів: 

Денна форма навчання 

Інструменти і завдання Кількість балів 

Індивідуальне завдання 1 10 

Індивідуальне завдання 2 10 

Індивідуальне завдання 3 10 

Індивідуальне завдання 4 10 

Індивідуальне завдання 5 10 

Іспит 50 

Разом 100 

Активна участь в роботі групи на практичних та 

лекційних заняттях за темами курсу враховується при 

визначенні оцінки за індивідуальні завдання в межах 10 

балів  

 

Для заочної форми навчання 

Виконання контрольної роботи оцінюється в 50 балів (max) 

Складання іспиту - 50 балів (max) 

 

Шкала оцінювання студентів 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно 

 

 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Політика курсу 

Плагіат та академічна 

доброчесність: 

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами 

дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про 

проходження курсу студенту можуть бути перезараховані певні 

теми курсу та нараховані бали за завдання. 

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики 

академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені 

відповідними посиланнями. Списування є забороненим. 

Завдання і заняття: Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути 

виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. 

Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені 

заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з 

отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня 

поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, 

академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені. 

Поведінка в аудиторії: На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно 

до діючого розкладу та обов’язково мають дотримуватися 

вимог техніки безпеки. 

Під час занять студенти: 

− не вживають їжу та жувальну гумку; 

− не залишають аудиторію без дозволу викладача; 

− не заважають викладачу проводити заняття. 

Під час контролю знань студенти: 

− є підготовленими відповідно до вимог даного курсу; 

− розраховують тільки на власні знання (не шукають інші 

джерела інформації або «допомоги» інших осіб); 

− не заважають іншим; 

− виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань. 

 
 


