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Рівень кваліфікації, для якого пропонується сертифікатна програма
Бакалавр
Мета і зміст програми
Метою програми є створення спеціалізованого вибіркового блоку (minor)
бакалаврської освітньої програми зі спеціальності 051Економіка, який формує
специфічні міждисциплінарні компетентності практичного застосування
отриманих теоретичних знань даної освітньої програми для розуміння
методологічних та нормативних особливостей інноваційної моделі
економічного розвитку, ознайомлення з формами і методами їхнього
прикладного застосування в сучасній економічній практиці. Програма формує у
студентів сучасну передову стратегічну візію щодо місця і ролі інноваційних
процесів у соціально-економічному розвитку, важливості надання їм
пріоритетності в економіці України, розвиває компетентності інноваційного
підприємництва та креативного мислення. Програма складається з шести
курсів, а саме: «Інноваційна модель економічного розвитку», «Національна
інноваційна система», «Екологічна економіка», «Креативне мислення»,
«Інноваційне
підприємництво»,
«Правове
забезпечення
інноваційної
діяльності», що формують у студентів сучасні фахові компетенції для
вирішення актуальних практичних завдань і проблем формування інноваційної
економічної політики на всіх рівнях управління.
Компетенції та очікувані результати навчання
Основні компетенції: Розуміння основних особливостей сучасної світової та
національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної,
економічної та зовнішньоекономічної політики держави. Навички
використання сучасних джерел економічної, соціальної, управлінської,
облікової інформації. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в
одній або декількох професійних сферах у межах спеціальності. Здатність
самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних
ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. Здатність до адаптації та дії в
новій ситуації.
Результати навчання: Виконувати міждисциплінарний аналіз соціальноекономічних явищ і проблем при формуванні економічної політики країни.
Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння
логіки прийняття господарчих рішень органами державної влади. Проводити
аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати
функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують

результативність їх діяльності. Ідентифікувати джерела та розуміти
методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних,
збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та
соціальні показники. Вміти працювати як самостійно, так і в команді.
Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну
діяльність. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення
у дослідженнях та професійному спілкуванні.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання
(формального, неформального, неофіційного)
Програму розраховано на студентів, що володіють базовими знаннями з
економічної теорії підприємництва, макроекономіки, мікроекономіки,
регіональної економіки, системами обробки соціально-економічної інформації.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки
Оцінювання відбуватиметься відповідно до навчального плану сертифікатної
програми та положення «Про рейтингову систему оцінювання знань».
Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом кредитів ЄКТС - 19.
Форма навчання
Денна
Керівник програми
Доктор економічних наук, професор Бажал Юрій Миколайович
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