
Програма підвищення кваліфікації (стажування)  
у ПЗВО «Київський міжнародний університет» 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ 
СУЧАСНИХ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ 

Кафедра економіки, підприємництва, менеджменту 
Розвиток світової економічної системи в епоху економіки знань, 

соціокультурних трансформаційних викликів і нових запитів до реформування 
системи освіти України впливають на модернізацію й оновлення фахової освіти, 
вдосконалення фахових компетентностей. 

Мета програми підвищення кваліфікації (стажування) – вдосконалення 
професійної підготовки фахівця в галузі економіки, підприємництва, 
менеджменту, фінансів, державного управління шляхом поглиблення і 
розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання 
додаткових завдань та обов’язків в межах фаху: вивчення педагогічного досвіду, 
методів сучасного виробництва та управління, ознайомлення з найновішими 
досягненнями науки і техніки, технології і перспектив розвитку; розроблення 
навчально-методичних матеріалів, призначених для використання у процесі 
підготовки фахівців; надання науково-технічної допомоги підприємствам, 
організаціям, науковим установам; розвиток професійних компетентностей 
(знання освітнього компоненту, володіння фаховими інноваційними 
методиками); формування у слухачів ключових компетентностей (використання 
інформаційно-комунікативних і цифрових технологій в освітньому процесі). 

Основні завдання – оновлення та поглиблення знань, формування нових 
компетенцій у психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-
управлінській та загальнокультурній діяльності; формування нових компетенцій 
з профільних освітніх компонентів; засвоєння інноваційних технологій, форм, 
методів і засобів викладання; вивчення українського та зарубіжного досвіду з 
метою якісного вирішення професійних завдань у сфері освітянської, наукової та 
виробничої діяльності; імплементація практичного досвіду в освітній процес, 
ознайомлення з методами сучасного виробництва та управління, досягненнями 
науки і техніки і перспективами їх розвитку; впровадження у практику навчання 
перспективних досягнень науки, техніки і управління; застосування 
інноваційних технологій у процесі реалізації змісту освіти, що передбачає його 
диференціацію, індивідуалізацію, запровадження цифрових, інформаційно-
комунікативних технологій навчання. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) спрямована на 
формування таких компетентностей, а саме: поглиблення спеціальних 
фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, 
психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, в 
тому числі вивчення українського та зарубіжного досвіду; розвиток та 
вдосконалення особистісно-професійних якостей (організаторських, творчих, 
лідерських, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної 
діяльності в галузі економіки. 

Програмні результати навчання: 



знати: сучасні та актуальні наукові проблеми галузі освіти, науки, 
педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, українського і зарубіжного 
досвіду, підвищення рівня професійної культури, сучасного виробництва; 

вміти: застосовувати інноваційні технології, форми, і методи навчання; 
застосовувати український і зарубіжний досвід у вирішенні професійних завдань 
у сфері освітянської, наукової та виробничої діяльності; 

володіти: методами, і прийомами викладацької діяльності; методологією 
управління; науковими знаннями у галузі техніки і виробництва, перспективами 
їх розвитку; методами впровадження у практику навчання кращих досягнень 
науки, техніки і управління. 

Програма підвищення кваліфікації (стажування) «Соціально-
економічний розвиток України в умовах сучасних світових трендів» охоплює 
такі змістові модулі: 

− Теорія розвитку соціально-економічної моделі України в умовах 
трансформаційних змін економічних систем 

− Методологія наукового дослідження соціально-економічного стану 
України на мікро-, мезо- та макрорівнях 

− Економічний аналіз проблем і перспектив соціально-економічного 
розвитку України в контексті корпоративної, регіональної та державної 
політик 

− Моделювання ефективної системи соціально-економічного розвитку 
України в умовах сучасних світових трендів: цифровізація освітніх і 
бізнес-процесів; розвиток комунікації у соціальних мережах; практики 
корпоративної соціальної відповідальності; розвиток людського 
капіталу; формування стійких партнерських відносин зі 
стейкхолдерами; інтеграція освіти, науки та бізнесу  
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