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8 семестр для бакалаврів
Економіко-гуманітарний, спеціальність 051 «Економіка», спеціалізація
«Економічна кібернетика»
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
СК1. 3датність виявляти знання та розуміння проблем предметної
області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-,
мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
СК4. 3датність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на
основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати
отримані результати.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі
для вирішення економічних задач.
СК10. 3датність використовувати сучасні джерела економічної,
соціальної, управлінської, облікової інформації для складання
службових документів та аналітичних звітів.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння
закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням
сучасного методичного інструментарію.
СК12. 3датність самостійно виявляти проблеми економічного характеру
при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
ПРН4. Розуміти принципи економічної науки, особливості
функціонування економічних систем.
ПРН5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для
обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними
економічними
агентами
(індивідуумами,
домогосподарствами,
підприємствами та органами державної влади).
ПРН7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних
напрямів розвитку економічної науки.
ПРН8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та
моделі для вирішення економічних задач.
ПРН10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів
господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати
відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
ПРН11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового
регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
ПРН12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
ПРН13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і

методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати
необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні
показники.
ПРН17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних
явищ і проблем в однієї або декількох професійних сферах з
врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
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Економіка підприємства, Основи менеджменту
умови,
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дисципліни
Основні теми
Всього -180 годин, лекції – 32 години, практичні заняття – 32 годин.
дисципліни
Тема 1. Предмет і сутність управління інноваціями
Тема 2. Становлення теорії інноваційного розвитку та її сучасні
концепції
Тема 3. Державне регулювання інноваційних процесів
Тема 4. Організаційні форми інноваційної діяльності
Тема 5. Стратегічне управління інноваціями
Тема 6. Планування інноваційних процесів
Тема 7. Управління інноваційним проектом
Тема 8. Управління ризиками в інноваційній діяльності
Тема 9. Оцінка ефективності інноваційної діяльності
Мова
українська
викладання
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