
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: Управління розвитком соціально-економічних систем  

2. Код:  

3. Тип: нормативна 

4. Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

5. Семестр, в якому викладається:  3-й та 4-й 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 

8. Результати навчання:  

9. У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні:  

- знати історію розвитку та сучасний стан наукових знань в галузі управління та 

адміністрування; 

- розуміти сутність та тенденції розвитку сучасних соціально-економічних систем;  

- визначати динаміку та узагальнювати тенденції розвитку соціально-економічних систем;  

- створювати нові знання через оригінальні дослідження, якість яких може бути визнана на 

національному та міжнародному рівнях; 

- брати участь у критичному діалозі та зацікавити результатами дослідження з проблем 

управління розвитком соціально-економічних систем; 

- виділяти та обґрунтовувати складові соціально-економічної системи, упорядковувати 

взаємозв’язки між ними, оцінювати стан системи в певний момент часу; 

- володіти навичками визначати динаміку та узагальнювати тенденції розвитку соціально-

економічних систем; 

- володіти навичками проведення критичного огляду та порівняльного аналізу систем 

менеджменту суб'єктів соціально-економічних систем; 

- виділяти та обґрунтовувати складові соціально-економічної системи, упорядковувати 

взаємозв’язки між ними, оцінювати стан системи в певний момент часу; 

- здатність до цілісного уявлення процесу розвитку соціально- економічної системи та 

управління цим розвитком; 

- здатність до комплексного бачення сучасних проблем розвитку соціально-економічних 

систем; 

- виявляти наукові проблеми управління розвитком соціально-економічних систем та 

розробляти інструментарій їх вирішення; 

- здатність до ретроспективного аналізу наукового доробку у напрямі дослідження проблем 

соціально-економічного розвитку. 
 - здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї  (креативність). 

9. Дисципліни, на які спирається: курси циклу загальної підготовки 

          10. Зміст: дисципліна Управління розвитком соціально-економічних систем призначена 

для аспірантів спеціальності 073 Менеджмент освітньо-наукової програми доктора філософії. 

Дисципліна є нормативною для аспірантів зазначеної спеціальності і передбачає набуття 

професійних компетентностей в галузі управління розвитком соціально - економічною системою 

різного рівня управління національним господарством для розробки управлінських рішень щодо 

підтримки стійкого позитивного розвитку системи та забезпечення можливості гнучкої зміни 

вектору її розвитку з метою адаптації до умов конкурентного середовища, яке швидко 

змінюється. 

11. Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування різноманітних 

форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення аудиторних та практичних занять, 

виконання індивідуальної контрольної роботи, тощо. Вони спрямовані на активізацію 

самостійної роботи, виховання творчого підходу до вирішення професійних завдань. 

Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни за модулем 1 – інтегральна (100 бальна 

система); за модулем 2 – екзамен (100 бальна система). 
12. Мова навчання: українська  

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: Management of the development of socio-economic systems 

2. Code: 
3. Type: normative 

4. Level: the third level of training (Phd) 

5. Semester when the discipline is delivered: 3;4 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

7. Name of lecturer(s): doctor of economic Sciences, Professor Kondratenko N.O.  

8. Learning outcomes:  
- to know the history of development and the current state of scientific knowledge in the field of 

management and administration; 

   - to understand the essence and tendencies of development of modern socio-economic systems; 

        - to determine the dynamics and generalize trends in the development of socio-economic 

 systems; 

 - to create new knowledge through original research, the quality of which can be recognized at the 

national and international levels; 

        - participate in a critical dialogue and get interested in the results of research on the issues of 

management of the development of socio-economic systems; 

       - to allocate and substantiate components of the socio-economic system, to organize the 

interrelations between them, to evaluate the state of the system at a certain time; 

 - have the skills to determine the dynamics and generalize trends in the development of socio-

economic systems; 

- have the skills of carrying out a critical review and comparative analysis of management systems 

of the subjects of social and economic systems; 

        - to allocate and substantiate components of the socio-economic system, to organize the 

interrelations between them, to evaluate the state of the system at a certain time; 

- the ability to integrate the process of development of the socio-economic system and manage this 

development; 

 - the ability to comprehend the contemporary problems of the development of socio-economic 

systems; 

 - to identify scientific problems in the management of the development of socio-economic systems 

and to develop tools for their solution; 

 - the ability to retrospectively analyze scientific developments in the field of research on socio-

economic development. 

- the ability to generate new scientific, theoretical and practical ideas (creativity). 

9. Disciplines are based on: Disciplines on which training is based: general training courses 

      10. Contents: discipline «Management and administration» is designed for graduate students 

majoring 073 Management education and research Phd program. The discipline is normative for 

postgraduate students of the above specialty and envisages the acquisition of professional 

competencies in the field of development of management of socio - economic system of different 

levels of management of the national economy for the development of management decisions in 

support of sustainable positive development of the system and ensuring the possibility of a flexible 

change in the vector of its development in order to adapt to the conditions of the competitive 

environment , Which is changing rapidly. 

11. Teaching forms and methods: Teaching the course involves the use of various forms and 

methods of educational work, in particular, holding classroom and practical classes, performing 

individual control work, etc. They are aimed at activating independent work, developing a creative 

approach to solving professional problems. The final assessment of the students' knowledge of the 

discipline by module 1 is an integral (100 ball system); by module 2 - exam (100 ball system). 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 



Информационная справка 

1. Тип и название: Управление развитием социально-экономических систем 

2. Код: 

3. Тип: вариативная 

4. Уровень: третий уровень подготовки (Phd) 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3-й; 4-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Кондратенко Н.О. 

8. Результаты обучения:  

- знать историю развития и современное состояние научных знаний в области управления 

и администрирования; 

- понимать сущность и тенденции развития современных социально-экономических 

систем; 

- определять динамику и обобщать тенденции развития социально-экономических систем; 

- создавать новые знания через оригинальные исследования, качество которых может 

быть признана на национальном и международном уровнях; 

- участвовать в критическом диалоге и заинтересовать результатам исследования по 

проблемам управления развитием социально-экономических систем; 

- выделять и обосновывать составляющие социально-экономической системы, 

упорядочивать взаимосвязи между ними, оценивать состояние системы в определенный 

момент времени; 

- владеть навыками определять динамику и обобщать тенденции развития социально-

экономических систем; 

- владеть навыками проведения критического обзора и сравнительного анализа систем 

менеджмента субъектов социально-экономических систем; 

- выделять и обосновывать составляющие социально-экономической системы, 

упорядочивать взаимосвязи между ними, оценивать состояние системы в определенный 

момент времени; 

- способность к целостному представление процесса развития социально-экономической 

системы и управления этим развитием; 

- способность к комплексному видение современных проблем развития социально-

экономических систем; 

- выявлять научные проблемы управления развитием социально-экономических систем и 

разрабатывать инструментарий их решения; 

- способность к ретроспективного анализа научного наследия в направлении 

исследования проблем социально-экономического развития. 

- способность генерировать новые научно-теоретические и практически направленные 

идеи (креативность). 

9. Дисциплины, на которые опираются: курсы цикла общей подготовки 

10. Содержание: дисциплина Менеджмент и администрирование предназначена для 

аспирантов специальности 073 Менеджмент образовательно-научной программы доктора 

философии. Дисциплина является нормативной для аспирантов указанной специальности и 

предусматривает приобретение профессиональных компетенций в области управления 

развитием социально - экономической системой различного уровня управления 

национальным хозяйством для разработки управленческих решений по поддержке 

устойчивого позитивного развития системы и обеспечения возможности гибкого изменения 

вектора ее развития с целью адаптации к условиям конкурентной среды, которое быстро 

меняется. 

11. Формы и методы обучения: преподавание курса предполагает применение 

разнообразных форм и методов учебной работы, в частности, проведение аудиторных и 

практических занятий, выполнения индивидуальной контрольной работы, и т.п. Они 

направлены на активизацию самостоятельной работы, воспитание творческого подхода к 

решению профессиональных задач. Окончательная оценка знаний студентов по дисциплине 

модуль 1 – интегральная (100 бальная система); по модулю 2 - экзамен (100 бальная система). 

12. Язык обучения: украинский 


