
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Сучасна економічна теорія» 

Код:  

Тип: нормативна 

Рівень: третій (освітньо - науковий) 

Семестр, в якому викладається: другий 

Кількість кредитів ЄКТС: 10,0  

Лектор (викладач): Решетило Валентина Петрівна 

Результати навчання: (компетенції) 

Аспіранти повинні знати: історію розвитку та сучасний стан наукових знань в галузі мікро- 

та макрорівнів організації управління та адміністрування; основні тенденції та сучасні 

наукові підходи до мікро- та макроекономічних проблем розвитку економіки, сучасні 

економічні теорії розвитку галузевого виробництва і світового господарства; методологію та 

методи математичного моделювання процесів виробництва, управління і розвитку 

підприємств і галузей в середовищі сучасних інформаційних технологій; мікроекономічні 

проблеми досягнення оптимальності і товарно-економічної рівноваги у господарських 

процесах, проблеми ефективного управління функціонуванням і розвитком підприємства; 

мікроекономічні теорії організації фінансових процесів на підприємстві та макроекономічні 

основи формування державної фінансової політики, вплив глобальних фінансово-

інвестиційних процесів на прийняття обґрунтованих та  ефективних рішень з боку 

фінансового менеджменту малого бізнесу та органів державного управління. . 

вміти: розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління та адміністрування; володіти 

вітчизняною та іншомовною термінологією з управління та адміністрування; володіти 

методикою підготовки дисертаційних досліджень;формувати проектні рішення стосовно 

управління та адміністрування; володіти сучасним алгоритмічним й інформаційним 

забезпеченням щодо фінансування, оподаткування та бухгалтерського обліку у малому 

бізнесі; формувати проектні рішення стосовно управління та адміністрування;мати здатність 

здійснювати бізнес-планування, а також управління ризиками у малому бізнесі. 

мати компетентності: знання основних тенденцій та наукових проблем розвитку економіки 

держави, галузевого виробництва і світового господарства; здатність до створення та 

удосконалення математичних моделей для використання у господарських процесах і 

забезпечення раціональних рішень; знання типології підприємств і господарських процесів 

на підприємстві, менеджменту, його структури та інструментарію; знання проблем 

досягнення оптимальності і товарно-економічної рівноваги у господарських процесах, 

планування постачання, виробництва, оперативне планування виробництва і маркетингове 

планування збуту, виручки і вкладання грошових засобів; глибинні знання з управління 

функціонуванням і розвитком підприємства; здатність до бізнес-планування і управління 

ризиками у малому бізнесі. 

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

Зміст: ЗМ 1. Сучасна мікро- і макроекономіка; ЗМ 2. Сучасні міжнародні економічні, 

валютні та фінансові відносини.  

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 «Современная экономическая теория» 

Код: 

Тип: нормативная  

Уровень: третий (образовательно-научный) 

Семестр, в котором преподается: второй 

Количество кредитов ЕКТС: 10,0 

Лектор (преподаватель): Решетило Валентина Петровна 

Результаты обучения: (компетенции) 

Аспиранты должны знать: историю развития и современное состояние  научных знаний в 

области микро- и макроуровней управления и администрирования; основные тенденции и 

современные научные подходы к микро- и макроэкономическим проблемам развития 

экономики, современные экономические теории развития отраслевого производства и 

мирового хозяйства; методологию и методы математического моделирования процессов 

производства, управления и развития предприятий и отраслей в среде современных 

информационных технологий; микроэкономические проблемы достижения оптимальности и 

товарно-экономического равновесия в хозяйственных процессах, проблемы управления 

функционированием и развитием предприятия; микроэкономические теории организации 

финансовых процессов на предприятии, макроэкономические основы формирования 

финансовой политики, влияние глобальных финансово-инвестиционных процессов на 

принятие обоснованных и эффективных решений со стороны  финансового менеджмента 

малого бизнеса и органов государственного управления. 

уметь: решать комплексные проблемы в области управления и администрирования; владеть 

отечественной и иноязычной терминологией  управления и администрирования; владеть 

методикой подготовки диссертационных исследований; формировать проектные решения 

относительно управления и администрирования; владеть современным алгоритмическим и 

информационным обеспечениям относительно финансирования, налогообложения и 

бухгалтерского учета в малом бизнес; формировать проектные решения относительно 

управления и администрирования; иметь способность осуществлять бизнес-планирование, а 

также управление рисками в малом бизнесе. 

иметь компетентности: знание основных тенденций и научных проблем развития 

экономики государства, отраслевого производства и мирового хозяйства; способность к 

созданию и усовершенствованию математических моделей для использования в 

хозяйственных процессах и обеспечения рациональных решений; знание типологии 

предприятий и хозяйственных процессов на предприятии, менеджмента, его структуры и 

инструментария; знание проблем достижения оптимальности и товарно-экономического 

равновесия в хозяйственных процессах, планирование снабжения, производства, 

оперативного планирования производства и маркетингового планирования сбыта, выручки и 

вложения денежных средств; глубинные знания по управлению функционированием и 

развитием предприятия; способность к бизнес-планированию и управлению рисками в малом 

бизнесе. 

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

Содержание: СМ1. Современная микро- и макроэкономика; СМ2. Современные 

международные экономические, валютные и финансовые отношения.  

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 “The modern economic theory ” 

Code: 

Type: the standard 

Level: the third (educational-scientific) 

Semester when the disciplines delivered: the second 

Number of ECTS credits: 10,0 

Name of lecturer(s): Reshetylo Valentyna  

Learning outcomes: (competences) 

They should know: history of development and modern with scientific knowledge in the field of 

management and administration; issue management and administration; the basic tendencies and 

scientific problems of development of economy of the state, branch manufacture and the world 

economy; methods of mathematical modeling of production processes, management and 

development of enterprises and industries in the environment of modern information technology; 

typology of enterprises and economic processes in the enterprise, management, its structure and 

tools; problems of achieving optimality and commodity-economic equilibrium in economic 

processes, supply planning, production, operational planning of production and marketing 

marketing planning, revenue and investment of funds; problems of creation and formation of a new 

enterprise; problems of management of the functioning and development of the enterprise; financial 

processes at the enterprise, the foundations of the formation of financial policy, the importance of 

investment calculations to ensure informed decisions, statistical and dynamic methods to ensure 

effective solutions to the problem of financial management of small businesses. 

They will be able to: to solve complex problems in the field of management and administration; 

Own the domestic and foreign-language terminology of management and administration; master the 

methodology of preparation of dissertational research, formulate design decisions regarding 

management and administration; own modern algorithmic and information support for financing, 

taxation and accounting in small business; to form project decisions concerning management and 

administration; have the ability to carry out business planning, as well as risk management in small 

businesses. 

They have competence: knowledge of the main trends and scientific problems of the development 

of the state economy, sectoral production and world economy; ability to create and improve 

mathematical models for use in business processes and ensure rational solutions; knowledge of the 

typology of enterprises and economic processes in the enterprise, management, its structure and 

tools; knowledge of problems of achieving optimality and commodity-economic equilibrium in 

economic processes, planning of supply, production, operational planning of production and 

marketing marketing planning, revenue and investment of funds; deep knowledge of the 

management of the functioning and development of the enterprise; ability to business planning and 

risk management in small businesses. 

Disciplines are based on: modern teaching methods in higher education. 

Contents: CM 1. Modern micro- and macroeconomics; CM 2. Modern international economic, 

monetary and financial relations 

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

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

Language of instruction: Ukrainian. 

 


