
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Соціальна економіка та політика» 

Код: ПП В.02 

Тип: вибіркова 

Рівень: третій (підготовка доктора філософії) 

Семестр, в якому викладається: третій 

Кількість кредитів ЄКТС: 5,0  

Лектор (викладач): Решетило Валентина Петрівна 

Результати навчання: (компетенції) 

Аспіранти повинні знати: природу та структуру потреб людини, її раціональної поведінки, 

джерел формування доходів та взаємозв’язку економічної та соціальної сфер розвитку 

суспільства; процеси та закономірності становлення і розвитку господарського механізму, 

орієнтованого на вирішення соціальних проблем; основні тенденції та світовий досвід 

проведення ефективної соціальної політики. 

вміти: аналізувати  організаційні, кадрові, підприємницькі та технологічні ресурси 

управління соціально-економічним розвитком; розуміти фактори впливу на рівень та якість 

життя населення; використовувати методологію прогнозування та управління соціально-

економічним розвитком в своїх наукових дослідженнях. 

мати компетентності:  
Здатність до генерування бізнес-ідей та прояву ініціативи щодо впровадження та 

виробничого використання результатів наукового дослідження. Компетентність у 

інноваційних методах навчання і методик викладання фахових економічних дисциплін. 

Здатність визначати та аналізувати сучасні економічні проблеми з урахуванням еволюції 

світової економічної думки та її впливу на економічний розвиток, вміння   використовувати 

методологічні досягнення сучасної економічної науки.  

Здатність визначати та аналізувати соціальні проблеми в їх системному взаємозв’язку з 

рівнем розвитку та економічним потенціалом країни, набуття методологічної культури 

аналізу соціальних проблем,  використання методології прогнозування та управління 

соціально-економічним розвитком в наукових дослідженнях. 

Дисципліна, на яку спирається: сучасні методи викладання у вищій школі, управління 

науковими проектами,  теорія і методологія сучасної економічної науки. 

Зміст: ЗМ 1. Сутність, показники і фактори формування та вирішення  соціальних проблем.  

ЗМ 2. Формування ефективної соціально-економічної  політики. 

Форми та методи навчання:  
форми: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, консультації; 

методи: порівняльний, проблемний, пошуковий, дослідницький, ілюстративний, вибірковий. 

Мова навчання: українська. 



Информационная справка 

 

 

 

Вид и название: учебная дисциплина «Социальная економика и политика» 

Код: 

Тип: по выбору  

Уровень: третий (образовательно-научный) 

Семестр, в котором преподается: третий 

Количество кредитов ЕКТС: 5,0 

Лектор (преподаватель): Решетило Валентина Петровна 

Результаты обучения: (компетенции) 

Аспиранты должны знать: концептуальные подходы к трактовке экономических явлений и 

процессов в разных теориях и учениях; современные экономические проблемы с учетом 

эволюции мировой экономической мысли и ее влияния на экономическое развитие; 

методологию формирования и развития научных исследовательских программ; 

уметь: использовать достижение теории и методологии мировой экономической мысли в 

процессе проведения собственных научных исследований; прогнозировать оптимальные 

пути решения проблем социально-экономического развития страны на постиндустриальном 

этапе развития цивилизации; 

иметь компетентности:  
Способность к генерированию бизнес-идей и проявлению инициативы относительно 

внедрения и производственного использования результатов научного исследования. 

Компетентность в инновационных методах обучения и методик преподавания 

профессиональных экономических дисциплин. 

Способность определять и анализировать современные экономические проблемы с учетом 

эволюции мировой экономической мысли и ее влияния на экономическое развитие, умение   

использовать методологические достижения современной экономической науки. 

Способность определять и анализировать социальные проблемы в их системной взаимосвязи 

с уровнем развития и экономическим потенциалом страны, обретение методологической 

культуры анализа социальных проблем,  использование методологии прогнозирования и 

управления социально-экономическим развитием в научных исследованиях. 

Дисциплина, на которую опирается: современные методы преподавания в высшей школе, 

управление научными проектами, теория и методология экономической науки. 

Содержание: СМ 1. Сущность, показатели и факторы формирования и решения социальных 

проблем. СМ 2. Формирование эффективной социально-экономической политики.  

Формы и методы обучения:  
формы: лекции, практические занятия, индивидуальные задания, консультации;  

методы: сравнительный, проблемный, поисковый, исследовательский, иллюстративный, выборочный. 

Язык обучения: украинский. 



Information reference 

 

 

Type the title: the discipline “Social economics and politics” 

Code: 

Type: the selective 

Level: the third (educational-scientific) 

Semester when the disciplines delivered: the third 

Number of ECTS credits: 5,0 

Name of lecturer(s): Reshetylo Valentyna  

Learning outcomes: (competences) 

They should know: conceptual approaches to the interpretation of economic phenomena and 

processes in various theories; modern economic problems taking into account the evolution of 

world economic thought and its impact on economic development; the methodology of the 

formation and development of scientific research programs. 

They will be able to: use the achievements of the theory and methodology of world economic 

thought in the process of own scientific research; to forecast optimal ways of solving problems of 

socio-economic development of the country at the post-industrial stage of civilization. 

They have competence:  

The ability to generate business ideas and initiatives for their implementation and industrial use of 

scientific research results. Competence in innovative teaching methods and teaching methods of 

professional economic disciplines. 

The ability to identify and analyze contemporary economic problems taking into account the 

evolution of world economic thought and its impact on economic development, ability to use 

achievements. 

The ability to identify and analyze social problems in their systemic relationship with the level of 

development and economic potential of the country, the acquisition of a methodological culture of 

analysis of social problems, the use of the forecasting methodology and the management of socio-

economic development in scientific research. 

Discipline are based on: history and philosophy of science, management of scientific projects, 

modern teaching methods in higher education. 

Contents: СМ1. Essence, indicators and factors of formation and solution of social problems. 

СМ2. Formation of effective social and economic policy.  

Teaching forms and methods:  
forms: lectures, practical classes, individual assignments, counseling;  

methods: a comparative, problematic, search, research, illustration, selective. 

Language of instruction: Ukrainian. 

 


