Назва дисципліни

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ПАРАДИГМИ ГЛОБАЛЬНОГО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Інформація про
факультети
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного
(навчально-наукові
бізнесу
інститути) і курси
Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, 1 рік навчання
навчання, аспірантам
Спеціальність «Міжнародні економічні відносини»
яких пропонується
вивчати цю дисципліну
Дані розробників
робочої програми
Довгаль Олена Андріївна, доктор економічних наук, професор,
навчальної дисципліни, професор кафедри міжнародних економічних відносин імені
науково-педагогічних Артура Голікова ХНУ імені В. Н. Каразіна;
працівників, залучених
до викладання
Характеристика
навчальної дисципліни вибіркова
(обов’язкова/вибіркова)
Попередні умови для
Отримання освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
вивчення дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни - формування
необхідних теоретичних знань та практичних навичок,, які
дозволять ефективно використовувати на практиці методологічні
підходи до аналізу еволюції наукової парадигми глобального
економічного розвитку на рівні, який відповідав би вимогам
підготовки докторів філософії.
Основні завдання вивчення дисципліни - формування та
розвиток у здобувачів програмних компетентностей, необхідних
для розв’язання ними актуальних проблем дослідницькоінноваційної, професійної та викладацької діяльності у сфері
міжнародних економічних відносин та відображення їх у власному
науковому дослідженні.
Кількість кредитів – 3.
Опис
Загальна кількість годин – 90.
Теми аудиторних занять та самостійної роботи:
Тема 1. Еволюція наукової парадигми та економічний розвиток
Тема 2. Концептуальні засади економічного розвитку
Тема 3. Економічне зростання як концепція розвитку
Тема 4. Людський розвиток як економічна концепція
Тема 5. Концепція «розумного», сталого та інклюзивного зростання
Тема 6. Національні моделі економічного розвитку
Тема 7. Теорія та чинники сучасного економічного розвитку
Тема 8. Парадигма економічного розвитку та чинники
економічного зростання України
Методи контролю результатів навчання - поточний контроль,
підсумковий контроль у формі заліку.
Мова викладання: українська
Дисципліна "Еволюція наукової парадигми глобального економічного розвитку" є
вибірковою в програмі підготовки докторів філософії з міжнародних економічних відносин за
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні
відносини». Розкриває теоретичні концепції та формує практичні навички, які дозволять

ефективно використовувати на практиці методологічні підходи до аналізу еволюції наукової
парадигми глобального економічного розвитку на рівні, який відповідав би вимогам
підготовки докторів філософії.
Дисциплина "Эволюция научной парадигмы глобального экономического
развития" является выборочной в программе подготовки докторов философии по
международным экономическим отношениям по третьему (образовательно-научному уровню
высшего образования по специальности 292 «Международные экономические отношения».
Раскрывает теоретические концепции и формирует практические навыки, которые позволят
эффективно использовать на практике методологические подходы к анализу эволюции
научной парадигмы глобального экономического развития на уровне, который отвечал бы
требованиям подготовки докторов философии.
The discipline "Evolution of the scientific paradigm of global economic development" is
selective in the program of training doctors of philosophy in international economic relations at the
third (educational and scientific) level of higher education in the specialty 292 "International
Economic Relations". Reveals theoretical concepts and develops practical skills that will allow
effective use in practice of methodological approaches to the analysis of the evolution of the scientific
paradigm of global economic development at a level that would meet the requirements of the training
of doctors of philosophy.

