Назва 051 "Економіка", спеціалізація - "Бізнес-статистика та аналітика" 2018
ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА
Тип

Дисципліна професійної та практичної підготовки

Код

К-41

Семестр

6

Загальна кількість кредитів/годин:

3 кредити/90 годин

Форма контролю

Залік

Викладач

к.е.н. Біленко Д.В.

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

«Вища математика», «Оптимізаційні методи і
моделі», «Економічна статистика», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Економіка підприємства»

Місце у структурно-логічній схемі: К-41 «Економічна кібернетика» викладається на 3
році навчання
Форми навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання:

поточний контроль – 90 балів
наукова робота – 10 балів

Мова викладання:

українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Система. Системний підхід. Модель. Класифікація моделей. Умови існування
системи управління. Загальна характеристика економічної системи. Сутність
системного підходу до дослідження економічної системи. Основні принципи аналізу
та синтезу моделей економічних систем. Процедура аналізу економічної системи.
Аналіз виробничої системи. Системний підхід до безперервного вдосконалення:
теорія обмежень. Фрактальний аналіз систем. Методологія синтезу економічної
системи. Теорія оптимальних систем.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави (ПРН 7).
Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН 22).
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
Тип

Дисципліна професійної та практичної підготовки

Код

К-41

Семестр

6

Загальна кількість кредитів/годин:

3 кредити/90 годин

Форма контролю

Залік

Викладач

к.е.н. Біленко Д.В.

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

«Менеджмент», «Маркетинг», «Економічна
статистика», «Економіка праці та управління
персоналом», «Економіка підприємства»,
«Фінанси»

Місце у структурно-логічній схемі: К-41 «Організація підприємств малого і
середнього бізнесу» викладається на 3 році
навчання
Форми навчання:

лекції, практичні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання:

поточний контроль – 90 балів
наукова робота – 10 балів

Мова викладання:

українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Малий та середній бізнес в економіці. Економіко-правове середовище
підприємництва. Бізнес-моделювання та планування. Маркетинг малого і
середнього бізнесу. Фінансування бізнесу. Джерела фінансування. Причини
труднощів та шляхи їх подолання при кредитуванні малого та середнього бізнесу.
Оподаткування малого та середнього бізнесу.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної
економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та
зовнішньоекономічної політики держави (ПРН 7).
Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН 22).

