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Анотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) формування у здобувачів
компетентностей на основі структурно-цілісного усвідомлення та творчокритичного осмислення основних наукових напрямів світової економічної
теорії ХХ ст. і сучасності, їх фундаментальних методологічних засад,
теоретико-концептуальних основ, науково-дослідного апарату та науковопрактичних підходів до реалізації економічної політики і регуляторних заходів.
Цілі курсу (програмні компетентності):
 здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, системного
наукового світогляду, морально-етичних цінностей, громадянської
позиції, професійної етики та загального культурного кругозору;
 здатність генерувати нові ідеї (креативність), ініціювати дослідницькоінноваційні проекти, автономно працювати під час їх реалізації;
 знання сучасних парадигм дослідження соціально-економічних систем
різного рівня, основних концепцій, теорій, моделей та інструментарію
економічних досліджень;
 здатність переосмислювати наявне та створювати нові цілісні знання
щодо шляхів та засобів вирішення комплексних соціально-економічних
проблем; проведення дослідницько-інноваційної діяльності у сфері
економіки;
 знання та розуміння предметної області, здатність приймати
науковообґрунтовані рішення у професійній діяльності;
 здатність визначати та критично оцінювати ключові тренди соціальноекономічного розвитку та застосовувати їх для формування нових
моделей економічних систем і процесів у науковій роботі у сфері
економіки та економічної політики.
Програмні результати навчання:
 демонструвати системність наукового світогляду та загального
культурного кругозору, дотримуватись професійної етики та засад
академічної та професійної доброчесності у професійній, науковій та
освітній (педагогічній) діяльності;
 демонструвати креативність, продукувати нові ідеї, ініціювати
інноваційні проекти, забезпечувати лідерство та автономність їх
реалізації у професійній діяльності;

 знати основні парадигми, концепції, теорії, моделі та інструментарій
дослідження соціально-економічних систем різного рівня;
 володіти спеціальними знаннями у предметній області, обирати адекватні
методи, моделі, вміти використовувати інший
(релевантний)
інструментарій прийняття науковообґрунтованих рішень у процесі
здійснення професійної діяльності;
 здійснювати критичний аналіз існуючих та синтез нових ідей щодо
розв’язання комплексних соціально-економічних проблем, здійснення
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки;
 оволодіти навичками педагогічної майстерності для розроблення та
викладання дисциплін економічного спрямування, з використанням
сучасних технологій навчання;
 формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки та
економічної політики, вибирати належні напрями і відповідні методи для
їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
Короткий зміст курсу:
Економічна теорія на сучасному етапі розвитку. Єдність і багатоманітність
сучасних економічних теорій. Розвиток основних напрямів сучасної
економічної теорії. Нові методи економічних досліджень. Новітні технології
економічного аналізу. Сучасний мейнстрім в економічній теорії. Сучасні
макроекономічні теорії. Сучасні теорії мікроекономічного аналізу. Сучасні
теорії грошей і фінансів. Сучасні теорії світового господарства і глобалізації.
Методологічна роль економічної теорії у розвитку прикладних економічних
наук.
Трансформація ролі та функцій держави в глобальній економіці.
Економічна політика держави за умов глобалізації. Глобальна фінансовоекономічна криза та сучасна антикризова політика. Сутність, передумови та
форми міжнародної координації економічної політики. Стратегічні пріоритети
реінтеграції України до сучасного світогосподарського середовища

