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              Семестровий модуль 1 

2 Заняття 1. Методологічні основи  
збалансованого розвитку соціально-
економічних систем 
Література: основна [1, с. 24-36; 5, с. 22-31], 
додаткова [8, с. 47-52], інформаційні ресурси 
[2; 4]. 
1. Аспекти трактування поняття «сталий  
(збалансований) розвиток» соціально-
економічних систем. 
2. Еволюція теорії збалансованого розвитку 
соціально-економічних систем. 
3. Підходи до управління збалансованим  
розвитком соціально-економічних систем. 
4. Варіанти альтернативних стратегій  
досягнення збалансованого соціально-
економічного розвитку. 
5. Матриця моделей управління збалансованим 
розвитком соціально-економічних систем. 
 

1. Визначити сутність теорії 
збалансованого розвитку  
соціально-економічних систем. 
2. Розглянути сутність підходів  
до управління збалансованим 
розвитком соціально-
економічних систем. 
3. Дослідити варіанти  
альтернативних стратегій  
досягнення збалансованого  
соціально-економічного  
розвитку. 
4. Дослідити матрицю моделей 
управління збалансованим  
розвитком соціально-
економічних систем. 
 

2 Заняття 2.  Забезпечення збалансованого  
розвитку соціально-економічних систем 
Література: основна [1, с. 41-49; 5, с. 34-44], 
додаткова [8, с. 47-52], інформаційні ресурси 
[2; 4]. 
1. Основні детермінанти збалансованого  
розвитку соціально-економічних систем. 
2. Основні детермінанти соціально-
економічного зростання згідно класичної  
та кейнсіанської концепцій. 
3. Керованість процесу збалансованого  
розвитку соціально-економічних систем. 
4. Каузальні діаграми традиційного і підходу 
Гомера-Діксона. 
5. Прийняття рішень щодо раціоналізації  
та оптимізації управління розвитком  
соціально-економічних систем. 
 

1. Визначити основні  
детермінанти соціально-
економічного зростання згідно 
класичної та кейнсіанської  
концепцій. 
2. Навчитися використовувати 
керованість процесу  
збалансованого розвитку  
соціально-економічних систем. 
3. Знати особливості каузальних 
діаграм традиційного і підходу 
Гомера-Діксона. 
4. Навчитися приймати  
рішення щодо раціоналізації  
та оптимізації управління  
розвитком соціально-
економічних систем. 
 



 2
Продовження таблиці  

1 2 3 
2 Заняття 3. Трудовий потенціал країни  

та його використання в сучасних умовах 
Література: основна [2, с. 38-45], додаткова  
[9, с. 120-123; 12, с. 72-77], інформаційні  
ресурси [1; 3]. 
1. Сутність та характеристика соціально-
трудових відносин як системи. 
2. Структура системи соціально-трудових  
відносин. 
3. Групи суб’єктів соціально-трудових відносин.  
4. Види та рівні соціально-трудових відносин. 
5. Закономірності розвитку трудоресурсної  
ситуації в ринкових умовах. 
6. Ринок праці та забезпечення продуктивної 
зайнятості населення. 
 

1. Розуміти сутність та  
характеристику соціально-
трудових відносин як системи. 
2. Визначити особливості  
структури системи соціально-
трудових відносин. 
3. Дослідити закономірності 
розвитку трудоресурсної  
ситуації в ринкових умовах. 
4. Розглянути ринок праці та 
забезпечення продуктивної  
зайнятості населення. 
 

2 Заняття 4. Науково-технічний потенціал  
країни: сучасний стан та особливості  
територіальної організації 
Література: основна [2, с. 67-77], додаткова  
[9, 120-123; 12, с. 72-77], інформаційні ресурси 
[1; 3]. 
1. Сутність науково-технічного потенціалу у 
розвитку народногосподарського комплексу. 
2. Структура науково-технічного потенціалу  
у розвитку народногосподарського комплексу. 
3. Організація процесу використання  
науково-технічного потенціалу України. 
4. Проблеми реконструкції народного  
господарства в контексті завдань прискорення 
науково-технічного прогресу. 

 

 

1. Розуміти сутність науково-
технічного потенціалу у  
розвитку народногосподар-
ського комплексу. 
2. Вивчити структуру науково-
технічного потенціалу у  
розвитку народногосподар- 
ського комплексу. 
3. Знати основи організації  
процесу використання науково-
технічного потенціалу України. 
4. Розглянути проблеми  
реконструкції господарства в 
контексті завдань прискорення 
науково-технічного прогресу. 
 

2 Заняття 5. Виробничий потенціал України  
та його характеристика  
Література: основна [2, с. 78-91], додаткова  
[9, с. 120-123; 12, с. 72-77], інформаційні  
ресурси [1; 3]. 
1. Соціальна сутність складових виробничого 
потенціалу країни. 
2. Економічна сутність складових виробничого 
потенціалу країни. 
3. Система показників, які впливають на  
розвиток виробничого потенціалу України. 
4. Оцінка факторів, які впливають на розвиток  
виробничого потенціалу України. 
 

1. Знати соціальну сутність 
складових виробничого  
потенціалу країни. 
2. Знати економічну сутність 
складових виробничого  
потенціалу країни. 
3. Навчитися використовувати  
систему показників, які  
впливають на розвиток  
виробничого потенціалу країни. 
4. Оцінити фактори,  
які впливають на розвиток  
виробничого потенціалу країни. 

 

2 Заняття 6. Оцінка ефективності викорис-
тання виробничого потенціалу в Україні  
Література: основна [2, с. 39-47], додаткова   
[9, с. 120-123; 12, с. 72-77], інформаційні  
ресурси [1; 3]. 
 

1. Вивчити особливості  
фінансових ресурсів і навчитися 
використовувати їх вплив на 
соціально-економічний  
розвиток виробництва  
національного господарства. 
 
 



 3
Продовження таблиці  

 

1 2 3 
 1. Фінансові ресурси та їх вплив на соціально-

економічний розвиток виробництва  
національного господарства. 
2. Економічна ефективність капітальних  
вкладень у розвиток виробництва  
національного господарства. 

 

2. Навчитися розподіляти 
економічну ефективність  
капітальних вкладень у  
розвиток виробництва  
національного господарства. 

 

2 
 

Заняття 7. Соціально-економічна  
характеристика природно-ресурсного  
потенціалу країни 
Література: основна [2, с. 111-118], додаткова 
[9, с. 120-123; 12, с. 72-77], інформаційні  
ресурси [1; 3]. 
1. Сутність природно-ресурсного потенціалу 
національного господарства та його структура. 
2. Кількісне оцінювання ресурсів природно- 
ресурсного потенціалу України. 
3. Якісне оцінювання ресурсів природно- 
ресурсного потенціалу України. 
4. Ресурсозбереження як головний напрям 
ефективності використання природно-
ресурсного потенціалу. 

 

1. Вивчити сутність природно-
ресурсного потенціалу  
національного господарства та 
його структуру. 
2. Навчитися використовувати 
кількісне оцінювання ресурсів 
природно-ресурсного потенціа-
лу України. 
3. Навчитися використовувати 
якісне оцінювання ресурсів 
природно-ресурсного  
потенціалу України. 
 

2 Заняття 8. Інструментарій забезпечення  
збалансованого розвитку соціально-
економічних систем 
Література: основна [1, с. 204-210; 5, с. 112-
120], додаткова [8, с. 47-52], інформаційні  
ресурси [2; 4]. 
1. Принципи формування інструментарію  
забезпечення збалансованого розвитку  
соціально-економічних систем. 
2. Складові інструментарію забезпечення  
збалансованого розвитку соціально-
економічних систем. 
3. Основні інструменти забезпечення  
збалансованого розвитку. 
4. Узагальнена структура регіонального  
кластера. 
5. Нові інструментарії управління  
збалансованим розвитком соціально-
економічних систем. 
6. Роль економічних інструментів в  
інтерналізації екстернальних витрат.  
 

1. Вивчити принципи  
формування інструментарію 
забезпечення збалансованого 
розвитку соціально-
економічних систем. 
2. Знати особливості складових 
інструментарію забезпечення 
збалансованого розвитку  
соціально-економічних систем. 
3. Дослідити основні  
інструменти забезпечення  
збалансованого розвитку. 
4. Навчитися використовувати  
нові інструментарії управління 
збалансованим розвитком  
соціально-економічних систем. 
5. Визначити роль економічних 
інструментів в інтерналізації 
екстернальних витрат.  
 

            Семестровий модуль 2 
 

2 Заняття 9. Програмно-цільовий підхід до 
управління збалансованим розвитком  
соціально-економічних систем 
Література: основна [3, с. 87-93], додаткова  
[7, с. 12-16; 10, с. 53-76], інформаційні ресурси 
[6]. 
 

 

1. Розуміти принципи  
розробки програмно-цільового 
підходу до управління  
соціально-економічним  
розвитком. 
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Продовження таблиці  

 

1 2 3 
 1. Принципи розробки програмно-цільового 

підходу до управління соціально-економічним 
розвитком. 
2. Етапи розробки програмно-цільового  
підходу до управління соціально-економічним 
розвитком. 
3. Методи розробки програмно-цільового  
підходу до управління соціально-економічним 
розвитком. 

 

2. Знати етапи розробки  
програмно-цільового підходу 
до управління соціально-
економічним розвитком. 
3. Навчитися використовувати  
методи розробки програмно-
цільового підходу до  
управління соціально-
економічним розвитком. 

 

2 Заняття 10. Сценарний підхід до управління 
збалансованим розвитком соціально-
економічних систем 
Література: основна [3, с. 100-106], додаткова 
[7, с. 12-16; 10, с. 53-76], інформаційні ресурси 
[3]. 
1. Особливості розробки сценарного  
підходу до управління соціально-економічним  
розвитком. 
2. Структура сценарного підходу до  
управління соціально-економічним розвитком. 
3. Зони невизначеності сценарного підходу до 
управління соціально-економічним розвитком. 
 

1. Дослідити особливості  
розробки сценарного підходу  
до управління соціально-
економічним розвитком. 
2. Вивчити структуру сценарно-
го підходу до управління  
соціально-економічним  
розвитком. 
3. Визначити ключові зони  
невизначеності сценарного  
підходу до управління  
соціально-економічним  
розвитком. 

2 Заняття 11. Забезпечення соціально-
економічного розвитку із застосуванням  
економічних важелів 
Література: основна [4, с. 77-85], додаткова 
[11, с. 27-35], інформаційні ресурси [1-2]. 
1. Умови застосування економічних важелів 
забезпечення соціально-економічного  
розвитку. 
2. Критерії економічних важелів забезпечення 
соціально-економічного розвитку. 
3. Оцінювання економічних важелів  
забезпечення соціально-економічного  
розвитку. 
4. Вибір економічних важелів забезпечення 
соціально-економічного розвитку. 
 

1. Визначити умови  
застосування економічних  
важелів забезпечення  
соціально-економічного  
розвитку. 
2. Навчитися використовувати 
критерії економічних важелів 
забезпечення соціально-
економічного розвитку. 
3. Оцінити економічні  
важелі забезпечення соціально-
економічного розвитку. 
4. Вибрати головні економічні 
важелі забезпечення соціально-
економічного розвитку. 

2 Заняття 12. Методи прогнозування збалан-
сованого розвитку соціально-економічних  
систем за ступенем формалізації 
Література: основна [4, с. 115-122], додаткова 
[11, с. 27-35], інформаційні ресурси [1-2]. 
1. Значення інтуїтивних методів для прогнозу-
вання соціально-економічного розвитку. 
2. Класифікація інтуїтивних методів прогнозу-
вання соціально-економічного розвитку. 
3. Значення формалізованих методів для про-
гнозування соціально-економічного розвитку. 
 

1. Дослідити значення  
інтуїтивних методів для  
прогнозування соціально-
економічного розвитку. 
2. Навчитися використовувати 
інтуїтивні методи  
прогнозування соціально-
економічного розвитку. 
3. Дослідити значення 
формалізованих методів  
для прогнозування соціально-
економічного розвитку. 
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Продовження таблиці  
 

1 2 3 
 4. Класифікація формалізованих методів про-

гнозування соціально-економічного розвитку. 
 

4. Навчитися використовувати 
методи прогнозування розвитку. 

 

2 Заняття 13. Конструктивна класифікація  
методів прогнозування збалансованого  
розвитку соціально-економічних систем 
Література: основна [4, с. 143-150], додаткова 
[11, с. 27-35], інформаційні ресурси [1-2]. 
1. Фактографічні методи прогнозування  
збалансованого розвитку соціально-
економічних систем. 
2. Комбіновані методи прогнозування 
збалансованого розвитку соціально-
економічних систем. 
3. Експертні методи прогнозування  
збалансованого розвитку соціально-
економічних систем. 

 

1. Дослідити особливості  
фактографічних методів  
прогнозування збалансованого 
розвитку соціально-
економічних систем. 
2. Визначити особливості 
комбінованих методів  
прогнозування збалансованого 
розвитку соціально-
економічних систем. 
3. Знати особливості  
експертних методів  
прогнозування збалансованого 
розвитку систем. 
 

2 Заняття 14. Дослідження механізму  
управління збалансованим розвитком  
соціально-економічних систем 
Література: основна [6, с. 332-339], додаткова 
[10, с. 53-76; 12, с. 72-77], інформаційні  
ресурси [6]. 
1. Сутність експертних методів в дослідженні 
управління збалансованим розвитком соціаль-
но-економічних систем. 
2. Використання експертних методів в дослі-
дженні управління збалансованим розвитком 
соціально-економічних систем. 
3. Сутність логіко-евристичних методів  
в дослідженні управління збалансованим роз-
витком соціально-економічних систем. 
4. Використання логіко-евристичних методів  
в дослідженні управління збалансованим роз-
витком соціально-економічних систем. 
 

1. Вивчити сутність експертних  
та логіко-евристичних методів  
в дослідженні управління  
збалансованим розвитком  
соціально-економічних систем. 
2. Навчитися використовувати 
експертні методи в дослідженні 
управління збалансованим  
розвитком соціально-
економічних систем. 
3. Навчитися використовувати 
логіко-евристичні методи в  
дослідженні управління  
збалансованим розвитком  
соціально-економічних систем. 
 

2 Заняття 15. Основні напрямки перебудови  
механізму управління збалансованим  
розвитком соціально-економічних систем 
Література: основна [6, с. 402-422], додаткова 
[10, с. 53-76; 12, с. 72-77], інформаційні  
ресурси [6]. 
1. Виявлення неефективних ланок в управлінні 
збалансованим розвитком соціально-
економічних систем. 
2. Оцінка ефективності управління  
збалансованим розвитком соціально-
економічних систем. 
3. Шляхи вдосконалення управління  
збалансованим розвитком соціально-
економічних систем. 
 

1. Виявити неефективні ланки  
в управлінні збалансованим ро-
звитком соціально-економічних 
систем. 
2. Оцінити ефективність  
управління збалансованим  
розвитком соціально-
економічних систем. 
3. Сформувати шляхи  
вдосконалення управління  
збалансованим розвитком  
соціально-економічних систем. 
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