


До фахівців вищої кваліфікації в сучасних
умовах висуваються нові вимоги:

партнерство
здатність до такої організації справи, при якому всі

його члени беруть участь як рівноправні

компаньйони

інноваційність

здатність сприймати, прагнути і вміти

впроваджувати в практику новації

інтелектуальність
збільшення частки в робочому дні розумової праці, 

пошуку і використання необхідної інформації для 

вирішення проблемних завдань

адаптація,  індивідуалізація та 

інтеграція
прагнення до індивідуальної персоналізації та 

здатності використовувати свою специфіку для 

розвитку суспільства

розвиток особистості:

процесу проходження фаз особистісного

становлення: до інших членів суспільства

освітня мобільність
здатність до безперервної освіти, навчання та 

перенавчання), бо освіта - це фактор 

довгострокового розвитку фахівця
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покликаний сприяти вирішенню вище

сформульованих завдань, бо він пропонує нові

підходи до пояснення мотивів діяльності людей 

в стрімких економічних умовах.



КУРС ДОПОМОЖЕ ВАМ

-удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і 

загальнокультурний рівень 

- приймати організаційно-управлінські рішення і нести за них 

відповідальність, у тому числі в нестандартних ситуаціях

- самостійно здійснювати підготовку завдань і розробляти проектні 

рішення з урахуванням фактору невизначеності

- розробляти стратегії поведінки економічних агентів у різних сферах 

діяльності



ВИ БУДЕТЕ ВОЛОДІТИ
-навичками публічної і наукової риторики
- методами керівництва службами і 
підрозділами на підприємствах і 
організаціях різних форм власності, в 
органах державної і муніципальної влади
- методами розробки варіантів 
управлінських рішень і обґрунтуванням їх 
вибору на основі критеріїв соціально-
економічної ефективності 



ПРО ЩО ДІЗНАЄТЕСЬ НА 
КУРСІ

Інститут прав власності в 
структурі поведінкової 

економіки

Поведінкова теорія фірми

Поведінкова теорія 
особистості

Поведінкова теорія 
споживання

ПРО ЩО ДІЗНАЄТЕСЬ НА 
КУРСІ

Витоки формування, 
методологія  поведінкової 
економічної теорії

Вибір в умовах ризику і 
невизначеності: теорія 

перспектив Д. Канемана та 
А. Тверскі

Поведінкова теорія ігор



Методи навчання
-розбір 
конкретних 
ситуацій, 
психологічних та 
інших тренінгів, 
групових дискусій 

Методи взаємодії
-активні та 
інтерактивні 
форми проведення 
занять (семінарів
-в діалоговому 
режимі, 
комп'ютерних 
симуляцій, ділових і 
рольових ігор

Методи 

презентації
результатів 
роботи 
студентських 
дослідницьких груп, 
вузівських
і міжвузівських 
телеконференцій



До зустрічі на курсі 
ПОВЕДІНКОВА ЕКОНОМІКА: 
лабораторія ефективних рішень


