
              РОЗШИРЕНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ  
         з дисципліни  

«УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ РОЗВИТКОМ 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» 

 

Лекційні заняття, год. – 30 
для магістрантів 1 курсу 1 семестру ІБЕІТ 
Рівень вищої освіти - другий (магістерський) 
Спеціальність – 281 «Публічне управління та адміністрування» 
Викладач – Кулінська А.В. 
 
 

      СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1. 
   КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ  

         РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Методологічні основи збалансованого розвитку соці-

ально-економічних систем 
Лекція № 1. Методологічні основи збалансованого розвитку соціально-економічних 

систем 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
1.1. Визначення сутності збалансованого розвитку соціально-економічних систем. 
1.2. Еволюція теорії збалансованого розвитку соціально-економічних систем. 
1.3. Підходи до управління збалансованим розвитком соціально-економічних систем. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Забезпечення збалансованого розвитку соціально-

економічних систем 
Лекція № 2. Забезпечення збалансованого розвитку соціально-економічних систем 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
2.1. Основні детермінанти збалансованого розвитку соціально-економічних систем. 
2.2. Керованість процесу збалансованого розвитку соціально-економічних систем. 
2.3. Прийняття рішень щодо раціоналізації та оптимізації управління розвитком соці-

ально-економічних систем. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Трудовий потенціал країни та його використання в 

сучасних умовах 
Лекція № 3. Трудовий потенціал країни та його використання в сучасних умовах 
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
3.1. Сутність та характеристика соціально-трудових відносин як системи. 
3.2. Закономірності розвитку трудоресурсної ситуації в ринкових умовах. 
3.3. Ринок праці та забезпечення продуктивної зайнятості населення. 

 
            ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Науково-технічний потенціал країни: сучасний стан 
та особливості територіальної організації 

Лекція № 4. Науково-технічний потенціал країни: сучасний стан та особливості 
територіальної організації 

Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
4.1. Сутність та структура науково-технічного потенціалу у розвитку народногоспо-

дарського комплексу. 
4.2. Організація процесу використання науково-технічного потенціалу України. 
4.3. Проблеми реконструкції народного господарства в контексті завдань прискорен-

ня науково-технічного прогресу. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 5. Виробничий потенціал країни й оцінка ефективності 
його використання 

Лекція № 5. Виробничий потенціал України та його характеристика  
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
5.1. Соціально-економічна сутність складових виробничого потенціалу країни. 
5.2. Система показників оцінки факторів, які впливають на розвиток виробничого по-

тенціалу України. 
Лекція № 6. Оцінка ефективності використання виробничого потенціалу в Україні  
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
6.1. Фінансові ресурси та їх вплив на соціально-економічний розвиток виробництва 

національного господарства. 
6.2. Економічна ефективність капітальних вкладень у розвиток виробництва націона-

льного господарства. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 6. Соціально-економічна характеристика природно-

ресурсного потенціалу країни 
Лекція № 7. Соціально-економічна характеристика природно-ресурсного потенці-

алу країни 
Література: основна [2], додаткова [9; 12], інформаційні ресурси [1; 3]. 
7.1. Сутність природно-ресурсного потенціалу національного господарства та його 

структура. 
7.2. Кількісне та якісне оцінювання ресурсів природно-ресурсного потенціалу Украї-

ни. 
7.3. Ресурсозбереження як головний напрям ефективності використання природно-

ресурсного потенціалу. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 7. Інструментарій забезпечення збалансованого розвит-

ку соціально-економічних систем 
Лекція № 8. Інструментарій забезпечення збалансованого розвитку соціально-

економічних систем 
Література: основна [1; 5], додаткова [8], інформаційні ресурси [2; 4]. 
8.1. Принципи формування інструментарію забезпечення збалансованого розвитку 

соціально-економічних систем. 
8.2. Складові інструментарію забезпечення збалансованого розвитку соціально-

економічних систем. 
8.3.Нові інструментарії управління збалансованим розвитком соціально-економічних 

систем. 
 

СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2. 
ПІДХОДИ ДО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЗБАЛАНСОВАНИМ  

РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 8. Програмно-цільовий підхід до управління збалансо-

ваним розвитком соціально-економічних систем 
Лекція № 9. Програмно-цільовий підхід до управління збалансованим розвитком 

соціально-економічних систем 
Література: основна [3], додаткова [7; 10], інформаційні ресурси [6]. 
9.1. Принципи розробки програмно-цільового підходу до управління соціально-

економічним розвитком. 
9.2. Етапи розробки програмно-цільового підходу до управління соціально-економічним 

розвитком. 
9.3. Методи розробки програмно-цільового підходу до управління соціально-економічним 

розвитком. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 9. Сценарний підхід до управління збалансованим 
розвитком соціально-економічних систем 

Лекція № 10. Сценарний підхід до управління збалансованим розвитком соціально-
економічних систем 

Література: основна [3], додаткова [7; 10], інформаційні ресурси [3]. 
10.1. Особливості розробки сценарного підходу до управління соціально-економічним 

розвитком. 
10.2. Структура сценарного підходу до управління соціально-економічним розвитком. 
10.3. Зони невизначеності сценарного підходу до управління соціально-економічним 

розвитком. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 10. Забезпечення соціально-економічного розвитку із за-

стосуванням економічних важелів 
Лекція № 11. Забезпечення соціально-економічного розвитку із застосуванням 

економічних важелів 
Література: основна [4], додаткова [11], інформаційні ресурси [1-2]. 
11.1. Умови застосування економічних важелів забезпечення соціально-економічного 

розвитку. 
11.2. Критерії оцінювання економічних важелів забезпечення соціально-економічного 

розвитку. 
11.3. Вибір економічних важелів забезпечення соціально-економічного розвитку. 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 11. Методи прогнозування збалансованого розвитку со-

ціально-економічних систем 
Лекція № 12. Методи прогнозування збалансованого розвитку соціально-економічних 

систем за ступенем формалізації  
Література: основна [4], додаткова [11], інформаційні ресурси [1-2]. 
12.1. Інтуїтивні методи прогнозування соціально-економічного розвитку. 
12.2. Формалізовані методи прогнозування соціально-економічного розвитку. 
Лекція № 13. Конструктивна класифікація методів прогнозування збалансованого 

розвитку соціально-економічних систем. 
Література: основна [4], додаткова [11], інформаційні ресурси [1-2]. 
13.1. Фактографічні методи прогнозування збалансованого розвитку соціально-

економічних систем. 
13.2. Комбіновані методи прогнозування збалансованого розвитку соціально-економічних 

систем. 
13.3. Експертні методи прогнозування збалансованого розвитку соціально-економічних 

систем. 
 
 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 12. Системи підтримки прийняття рішень для реаліза-

ції інноваційних процесів соціально-економічного розвитку 
Лекція № 14. Дослідження механізму управління збалансованим розвитком соці-

ально-економічних систем 
Література: основна [6], додаткова [10; 12], інформаційні ресурси [6]. 
14.1. Експертні методи в дослідженні управління збалансованим розвитком соціаль-

но-економічних систем. 
14.2. Логіко-евристичні методи в дослідженні управління збалансованим розвитком 

соціально-економічних систем. 
Лекція № 15. Основні напрямки перебудови механізму управління збалансованим 

розвитком соціально-економічних систем 
Література: основна [6], додаткова [10; 12], інформаційні ресурси [6]. 

            15.1. Виявлення неефективних ланок в управлінні збалансованим розвитком соціаль-
но-економічних систем. 
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15.2. Оцінка ефективності управління збалансованим розвитком соціально-економічних 
систем. 
 15.3. Шляхи вдосконалення управління збалансованим розвитком соціально-економічних 
систем. 
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