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Результати навчання:
Вивчення закономірностей зазначених процесів дозволить сформувати
у керівників такі теоретичні уявлення та практичні навички, які повинні
проявлятися в їх управлінській діяльності:
уміти аналізувати проблеми функціонування промислового
сектору країни (в тому числі високотехнологічних галузей промисловості),
визначати проблеми та пріоритети його розвитку з урахуванням внутрішніх
джерел та можливостей, а також світових тенденцій та викликів;
аналізувати досвід впровадження промислової політики в інших
країнах та її існуючі моделі задля формування рекомендацій щодо
удосконалення напрямків промислової політики в Україні;
ефективно застосовувати існуючі методи та форми промислової
політики при розробці рекомендації щодо її формування та реалізації;
забезпечувати вибір дієвих механізмів реалізації промислової
політики, в тому числі з застосуванням кластерної форми її організації та
технологічних платформ;
застосовувати знання щодо нормативно-законодавчих засад та
механізмів функціонування європейських технологічних платформ
задля розробки напрямків участі в них українських партнерів;
використовувати сучасний інструментарій планування реалізації
промислової політики (в тому числі дорожніх карт);
забезпечувати вибір сучасного інструментарію промислової
політики, що враховуватиме можливості та обмеження, які накладаються на
країну всіма міжнародними угодами та договорами, що нею укладені.
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