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1. Мета і завдання дисципліни 
Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний та 

інноваційний розвиток соціально-економічних систем» виступає формування у 
здобувачів вищої освіти комплексних знань та вмінь стосовно теоретико-
методологічних засад стратегічного та інноваційного розвитку соціально-
економічних систем в сучасних економічних умовах. 

 
Завданнями дисципліни «Стратегічний та інноваційний розвиток 

соціально-економічних систем» є: сформувати уявлення про сутність, 
структуру та типи розвитку соціально-економічних систем; розуміти основні 
засади стратегічного розвитку соціально-економічних систем; розуміти 
концепцію діагностики середовища функціонування соціально-економічних 
систем; мати уявлення про особливості стратегічного розвитку 
конкурентоспроможності соціально-економічних систем; розуміти основи 
стратегічного управління  організацією як соціально-економічною системою;  
сформувати уявлення про загальні засади стратегічного управління розвитком 
регіональних соціально-економічних систем, реалізацію механізму формування 
та реалізації стратегії розвитку регіону; визначати перспективні напрями 
розвитку національних економічних стратегій соціально-економічних систем та 
глобальних стратегій розвитку  соціально-економічних систем; сформувати 
уявлення про загальні засади інноваційного розвитку соціально-економічних 
систем та механізм  управління інноваційним розвитком соціально-
економічних систем; вміти застосовувати методику оцінки інноваційного 
розвитку соціально-економічних систем.  

2. Результати навчання 
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати:  
Загальні компетентності 

ЗК 1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК 3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  
ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності). 

ЗК 6. Здатність розробляти та управляти проєктами.  
ЗК 7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  
ЗК 8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
ЗК 10. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний  рівні в умовах становлення нової економіки. 
ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

Спеціальні компетентності 
СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 
пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК 2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною 
мовою. 



СК 3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних 
економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

СК 4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи 
та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 
встановленим потребам дослідження. 

СК 5. Здатність визначати ключові тренди соціально- економічного та 
людського розвитку. 

СК 6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК 7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання. 

СК 8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні 
наслідки управлінських рішень. 

СК 9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та 
виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері. 

СК 10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-
економічних систем. 

СК 11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення. 

СК 12. Здатність здійснювати професійну та дослідницьку діяльність у 
сфері економіки праці та управління персоналом. 

СК 15. Здатність визначати економічні тренди (в умовах нової економіки) 
та стратегічні пріоритети розвитку економічних  систем в контексті  соціальної 
відповідальності та сталого розвитку суспільства. 

Програмні результати навчання 
1. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем. 
2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань 

розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 
діяльності. 

7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 
обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових 
і прикладних досліджень. 

9. Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 
потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-
економічних досліджень. 

14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних 
систем. 

18. Здійснювати економічну діяльність із врахуванням економічних 
трендів (нової економіки) та стратегічних пріоритетів розвитку економічних 
систем в контексті  соціальної відповідальності та сталого розвитку 
суспільства. 

 
 



 
3. Політика курсу та академічна доброчесність 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 
академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 
національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
4. Програма навчальної дисципліни 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Завдання 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади стратегічного управління розвитком соціально-
економічних систем. 

1 Тема 1. Сутність, структура та 
типологія моделей розвитку соціально-
економічних систем 
Соціально-економічні системи: поняття, 
основні характеристики, класифікація. 
Міжнародний, національний, 
регіональний, секторальний, 
організаційний вимір соціально-
економічних систем.  Загальні засади 
розвитку соціально-економічних систем. 
Мікро та макросередовище 
функціонування соціально-економічних 
систем. Засади сталого розвитку 
соціально-економічних систем 

14 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання:  
1. Сутність, зміст та етапи 
трансформації соціально-економічної 
системи. 
2. Діалектика сутності поняття 
"розвиток соціально-економічних 
систем" 
3. Концептуальні підходи до 
формування механізмів управління 
сталим розвитком соціально-
економічної системи 
4. Інформаційна складова механізму 
управління сталим розвитком 
соціально-економічної системи 
України 
 

2 Тема 2. Основні засади стратегічного 
розвитку соціально-економічних 
систем 
Поняття стратегічного управління 
соціально-економічними системами. 
Еволюція концепції стратегічного 
управління соціально-економічними 
системами. Стратегічне планування в 
системі стратегічного розвитку 
соціально-економічних систем. 
Діагностика середовища функціонування 
соціально-економічних систем. 

10 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання:  
1. Проблемні питання організації 
системи стратегічного планування 
соціально-економічного розвитку 
2. Тандем "синергізм & стратегізація" 
в сучасному управлінні соціально-
економічними системами 
 
 

3 Тема 3. Стратегічний розвиток 
конкурентоспроможності соціально-
економічних систем 
Стратегічний потенціал соціально-
економічних систем: сутність, елементи, 
фактори.  Сутність і роль конкурентних 
переваг у процесі стратегічного 
управління.  Типи конкурентних переваг 
соціально-економічних систем. Методи 
аналізу конкурентних переваг соціально-
економічних систем. 

10 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Менеджмент стратегічної 
конкурентоспроможності соціально-
економічних систем 
2. Конкурентоспроможність як міра 
відповідності стратегії розвитку і 
стратегії змін соціально-економічних 
систем 
 
 



4 Тема 4. Стратегічне управління 
організацією як соціально-
економічною системою. 
Економічна стратегія організації. Процес 
вибору організаційної стратегії.  
Класифікація організаційних стратегій.  
Реалізації стратегій у стратегічному 
управлінні організації. Управління 
опором змінами 

12 

Контрольні запитання, тести, завдання 
для вирішення. Теми для 
опрацювання: 
1. Передумови реалізації стратегії 
розвитку промислових підприємств - 
базису соціо-економічної системи 
2. Обґрунтування управлінських 
рішень щодо стратегічного розвитку 
підприємства як соціально-
економічної системи 
3. Аутсорсинг як стратегія 
організаційного розвитку бізнес-
систем у глобальному середовищі 
 

5 Тема 5. Стратегічне управління 
розвитком регіональних соціально-
економічних систем. 
Регіональна соціально-економічна 
система як категорія економічних 
досліджень. Засади стратегічної 
координації розвитку регіональних 
економічних систем в умовах 
децентралізації. Стратегічне планування 
регіонального розвитку з урахуванням 
децентралізації. Механізм формування та 
реалізації стратегії розвитку регіону. 

10 

Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання:  
1. Система цілей регіональної 
стратегії соціально-економічного 
розвитку 
2. Обґрунтування вибору економічної 
стратегії територіальної соціально-
економічної системи  
3. Прогнозування як інструмент 
стратегічного планування соціально-
економічного розвитку територіально-
економічних систем 

6 Тема 6. Національні економічні 
стратегії розвитку соціально-
економічних систем 
Визначення стратегічних орієнтирів 
розвитку національної економіки. 
Особливості економічних стратегій 
розвинутих країн. Особливості 
формування стратегій розвитку країн 
транзитивної економіки. Специфіка 
економічних стратегій країн, що 
розвиваються. Стратегії 
макрорегіональних інтеграційних 
об’єднань. 

10 

Контрольні запитання, тести. 
 Теми для опрацювання:  
1. Методологічні положення 
державного стратегічного управління 
розвитком соціально-економічних 
систем 
2. Розробка стратегії кластеризації 
соціально-економічних систем в 
контексті національної безпеки 
України 
 

7 Тема 7. Глобальні стратегії розвитку  
соціально-економічних систем. 
Стратегічні мотиви суб’єктів глобальної 
економічної діяльності та економічні 
інтереси її учасників. Інституціоналізація 
глобального економічного середовища як 
засіб узгодження інтересів суб’єктів 
міжнародної економічної діяльності. 
Формування глобальної системи 
цивілізаційних та соціокультурних 
цінностей. Глобальні економічні стратегії 
розвитку  соціально-економічних систем 
та механізми їх реалізації.   

10 

Контрольні запитання, тести. 
 Теми для опрацювання:  
1. Еколого-економічне регулювання 
природокористування в системі 
глобальних стратегій розвитку 
2. Стратегічний вимір впливу 
глобалізації на розвиток національної 
інноваційної системи 
3. Стратегії глобалізації сталого 
розвитку 

Змістовий модуль 2.  Засади інноваційного розвитку соціально-економічних систем 
8 Тема 8. Загальні засади інноваційного 

розвитку соціально-економічних 
систем 
Сутність інновацій як економічної 
категорії. Класифікація інновацій. 
Інноваційний розвиток у системі 
економічного розвитку соціально-
економічних систем. Стратегії 
інноваційного розвитку соціально-
економічних систем. Концепція 

12 Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Інноваційний розвиток соціально-
економічних систем: управлінський 
аспект 
2. Розвиток соціально-економічних 
систем у контексті інноваційного 
поділу праці 
 



інноваційного розвитку соціально-
економічних систем. 

9 Тема 9. Механізм  управління 
інноваційним розвитком соціально-
економічних систем 
Принципи управління інноваційним 
розвитком соціально-економічних систем. 
Вплив стейкхолдерів на процес 
інноваційного розвитку соціально-
економічних систем. Механізм 
формування інноваційної політики 
соціально-економічних систем. 
Управління інноваційним розвитком 
соціально-економічних систем на 
мікрорівні. 

12 Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Інноваційно-орієнтована стратегія 
підвищення конкурентоспроможності 
регіональних соціально-економічних 
систем. 
2. Інновації в системі стратегічного 
управління безпекою національної 
економіки в умовах ризиків та 
невизначеності глобалізації 
3. Перспективи проектного 
управління інноваційним розвитком 
соціально-економічних 
самоорганізованих систем 
4. Інноваційна політика: функції 
стейкхолдерів в процесі її формування 
 

10 Тема 10. Методика оцінки 
інноваційного розвитку соціально-
економічних систем 
Методика оцінювання інноваційного  
розвитку соціально-економічних систем 
на макрорівні. Інноваційний потенціал 
соціально-економічних систем та критерії 
його оцінки. Оцінка ефективності 
інноваційної діяльності соціально-
економічних систем на мікрорівні.  

10 Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Комплексна оцінка ефективності 
інноваційного розвитку соціально-
економічних систем 
2. Інноваційний потенціал як чинник 
розвитку регіональних соціально-
економічних систем 

11 Тема 11. Інноваційний розвиток 
соціально-економічних систем в 
умовах цифрової трансформації 
економіки 
Етапи стратегічного інноваційного 
розвитку соціально-економічних систем в 
цифровій економіці. Основні моделі 
стратегічного інноваційного розвитку 
підприємств в цифровій економіці. 
Інноваційно-інтегровані структури в 
новій економіці. Антикризове управління 
соціально-економічними системами в 
умовах цифрової трансформації 
економіки  

10 Контрольні запитання, тести. Теми 
для опрацювання: 
1. Інноваційні підходи до формування 
стратегій розвитку соціо-еколого-
економічних систем 
2. Мотивація та стимулювання 
розвитку інновативності соціально-
економічних систем 
3. Особливості функціонування 
інтегрованих структур в умовах 
інноваційного розвитку 
4. Стратегічні аспекти розвитку 
інноваційно-інтегрованих структур 
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5. Система оцінювання та вимоги 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 60 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 30 балів, другий рубіжний контроль – 30 балів; 40 
балів виносяться на іспит.  По поточному контролю здобувач може набрати 
бали за активність на лекційних та практичних заняттях,  виявлення рівня 
підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, 
презентації індивідуальних завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  

При виставленні загальної оцінки за іспит враховуються результати 
навчальної роботи здобувача протягом семестру. 

Критерії оцінки іспиту: 
оцінку «відмінно» (90-100 балів, А) заслуговує здобувач, який: 
- всебічно, систематично і глибоко володіє навчально-програмовим 

матеріалом; 



- вміє самостійно виконувати завдання, передбачені програмою, 
використовує набуті знання і вміння у нестандартних ситуаціях; 

- засвоїв основну і ознайомлений з додатковою літературою, яка 
рекомендована програмою; 

- засвоїв взаємозв'язок основних понять дисципліни та усвідомлює їх 
значення для професії, яку він набуває; 

- вільно висловлює власні думки, самостійно оцінює різноманітні життєві 
явища і факти, виявляючи особистісну позицію; 

- самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, виявив 
творчі здібності і використовує їх при вивченні навчально-програмового 
матеріалу, проявив нахил до наукової роботи. 

оцінку « добре» (82-89 балів, В) – заслуговує здобувач, який: 
- повністю опанував і вільно (самостійно) володіє навчально-

програмовим матеріалом, в тому числі застосовує його на практиці, має 
системні знання в достатньому обсязі відповідно до навчально-програмового 
матеріалу, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях; 

- має здатність до самостійного пошуку інформації, а також до аналізу, 
постановки і розв'язування проблем професійного спрямування; 

- під час відповіді допустив деякі неточності, які самостійно виправляє, 
добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу; 

оцінку «добре» (74-81 бал, С) заслуговує здобувач, який: 
- в загальному роботу виконав, але відповідає на екзамені з певною 

кількістю помилок; 
- вміє порівнювати, узагальнювати, систематизувати інформацію під 

керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати на практиці, 
контролювати власну діяльність; 

- опанував навчально-програмовий матеріал, успішно виконав завдання, 
передбачені програмою, засвоїв основну літературу, яка рекомендована 
програмою; 

оцінку «задовільно» (64-73 бали, D) – заслуговує здобувач, який: 
- знає основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному 

для подальшого навчання і використання його у майбутній професії; 
- виконує завдання, але при рішенні допускає значну кількість помилок; 
- ознайомлений з основною літературою, яка рекомендована програмою; 
- допускає на заняттях чи екзамені помилки при виконанні завдань, але 

під керівництвом викладача знаходить шляхи їх усунення. 
оцінку «задовільно» (60-63 бали, Е) – заслуговує здобувач, який: 
- володіє основним навчально-програмовим матеріалом в обсязі, 

необхідному для подальшого навчання і використання його у майбутній 
професії, а виконання завдань задовольняє мінімальні критерії. Знання мають 
репродуктивний характер. 

оцінка «незадовільно» (35-59 балів, FX) – виставляється студенту, який: 
- виявив суттєві прогалини в знаннях основного програмового матеріалу, 

допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. 
оцінку «незадовільно» (35 балів, F) – виставляється студенту, який: 
- володіє навчальним матеріалом тільки на рівні елементарного 

розпізнавання і відтворення окремих фактів або не володіє зовсім; 



- допускає грубі помилки при виконанні завдань, передбачених 
програмою; 

- не може продовжувати навчання і не готовий до професійної діяльності 
після закінчення університету без повторного вивчення даної дисципліни. 

 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

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 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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