
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ 
 

Мета курсу – дослідження класифікації стратегій розвитку соціально- 
економічних систем. Розробка класифікації стратегії розвитку соціально- 
економічних систем з метою створення основи для подальшого вибору стратегії 
розвитку. Встановлення найбільш актуальних проблем вибору стратегії розвитку 
соціально-економічної системи. Систематизування та доповнення ознак, за якими 
відбувається класифікація стратегій розвитку соціально- економічних систем. 
Виявлення однієї з ключових ознак класифікації та основних елементів стратегій 
розвитку соціально-економічної системи. 

Дисципліна «Соціально-економічні стратегії розвитку організації» в 
структурно-логічній схемі базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Історія 
української культури», «Історія економіки та економічної думки», «Економічна 
теорія», «Мікроекономіка  і макроекономіка», «Статистика», «Бухгалтерський 
облік», «Економіка підприємства», вона інтегрується з вивченням дисципліни 
«Фінанси підприємства». Вивчення дисципліни формує засади для подальшого 
опанування студентом дисциплін: «Менеджмент і маркетинг», «Логістика», 
«Управління персоналом», «Обґрунтування господарських рішень та оцінювання 
ризиків», «Потенціал і розвиток підприємства», «Корпоративна культура», 
«Операційний менеджмент». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: визначення довгострокових цілей та підпорядкованих ним 
напрямків діяльності соціально-економічної системи, за допомогою яких 
відбуваються кількісні та якісні перетворення в ній; план досягнення визначених 
цілей, який розробляється з урахуванням взаємодії соціально- економічної системи 
із зовнішнім середовищем; розроблення заходів реалізації стратегії. 

Програмні результати навчання: 
знати: основні принципи формування та реалізації стратегій соціально-
економічного розвитку в умовах глобалізації світових господарських процесів; 
вміти: визначати стратегії соціально- економічного розвитку; типи аналізу для 
розробки стратегії соціально- економічного розвитку; принципи прийнятності 
стратегії соціально-економічного розвитку на підприємстві; 
володіти: навичками розробки стратегії соціально-економічного розвитку; 
використання джерел соціально- економічної, управлінської, облікової інформації 
для складання необхідних документів та звітів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА. Основні засоби підприємства. 
Виробнича програма підприємства. Оборотні засоби підприємства. Нематеріальні 
ресурси і активи підприємства. Персонал підприємства і продуктивність праці. 
Продукція зварювального виробництва. 
ЕКОНОМІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА. Витрати 
виробництва та собівартість продукції. Ціни та ціноутворення в ринкових умовах. 
Фінансово – економічні результати діяльності підприємства. Маркетингова 
діяльність підприємства. Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 4,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 135 
годин, у тому числі 60 годин аудиторних занять і 75 годин самостійна та 
індивідуальна робота. 
Форма семестрового контролю: іспит. 


