
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Аграрна політика 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Аграрна політика 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Знання сучасного стану, методів і принципів 

управління та адміністрування на міжнародному, 

міждержавному, державному та регіональному рівнях, 

а також окремих суб’єктів господарювання.  

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Ткачук В.І. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра економіки та підприємництва 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Проводити порівняльний аналіз етапів розвитку вітчизняної аграрної політики. Знати 

сучасну аграрну проблематику та логічно відстоювати власну точку зору з огляду на  стан 

та перспективи розвитку сільського господарства. 

Знати теоретичні і методологічні  засади вітчизняної аграрної політики, аграрну 

термінологію, логічно, послідовно та аргументовано демонструвати власну точку зору та 

вміння її відстоювати. Оперувати поняттями загальноєвропейської аграрної практики. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

1. Сутність і цілі аграрної політики держави. 

2. Інструменти регулювання аграрного сектора. 

3. Екскурс в історію державної політики щодо аграрного сектора в Україні. 

4. Основні напрями аграрної політики України. 

5. Проблеми формування продовольчої безпеки в Україні 

6. Зовнішньоекономічні вектори аграрної політики України 

7. Аграрна політика окремих іноземних країн та блоків 

 

 

 



Результати оцінювання (форми, критерії): 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 7 3,5 

Практичні заняття 1 14 14 

Самостійна робота 1 24 24 

Модульна контрольна робота* 12 1 12 

Індивідуальні завдання (реферат) 6,5 1 6,5 

Разом: - 60 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які здобувач може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

 

 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового іспиту у письмовій 

формі. Екзаменаційні питання охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням іспиту 

є перевірка розуміння здобувачем програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків 

між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних завдань тощо. 

Поточний контроль має теоретичне та практичне спрямування і передбачає вирішення 

типових професійних завдань фахівця на робочому місці й дозволяють діагностувати рівень 

підготовки здобувача та рівень його компетентності з навчальної дисципліни.  

Здобувач не може бути допущений до складання іспиту, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Здобувача 

слід вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем у випадку складання 

іспиту, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на іспиті – 40. 

Підсумкові бали за іспит складаються із суми балів за відповіді на питання, що 

округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

іспиту та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Глобальні стратегії соціально-економічного розвитку 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Глобальні стратегії соціально-

економічного розвитку 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до засвоєння і системного аналізу через 

матеріалістичне сприйняття і критичне осмислення 

нових знань в предметній та міжпредметних галузях. 

Здатність до критичного аналізу і креативного синтезу 

нових ідей, які можуть сприяти в академічному і 

професійному контекстах. 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

управління та адміністрування з використанням засад 

сталого розвитку. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Скидан О.В. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Інноваційного підприємництва та інвестиційної 

діяльності 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Демонструвати різні методи для встановлення ідентифікації вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної діяльності щодо результатів управління та адміністрування. 

Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі менеджменту та бути 

здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. 

Володіти знаннями щодо основних структурних форм організації, моделей 

менеджменту, процесів прийняття рішень і їх вплив на систему управління. 

Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем менеджменту та адміністрування. 

Готовність брати участь у  міжнародних науково-дослідницьких проектах, грантах, 

організовувати роботу дослідницьких колективів у галузі менеджменту. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

1. Стратегія розвитку: поняття, еволюція, концепції. Оцінювання зовнішнього 



середовища. 

2. Глобалізація і стратегії розвитку. 

3. Цивілізаційні виміри економічного розвитку. 

4. Варіативність сучасних макроекономічних політик 

5. Змістовий модуль 2 (ЗМ2). Міжнародні стратегії розвитку 

6. Особливості стратегій держав-лідерів. 

7. Міжнародна координація економічної політики 

8. Міжнародні інтеграційні стратегії 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- залік (вважається складеним за результатами поточного та сумарного модульного 

контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих балів становить 60).  
 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Менеджмент персоналу 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Менеджмент персоналу 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до ідентифікації технології менеджменту й 

розуміння сутності її виконання; 

здатність формувати соціальну відповідальність в 

управлінні розвитком персоналу; 

здатність виявляти інтелектуальну складову серед 

чинників особистого успіху та факторів розвитку 

організації. 

Цикл дисциплін 

(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Зелінська А.М. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. 

Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Демонструвати різні методи для встановлення ідентифікації вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної діяльності щодо результатів управління та адміністрування  

Володіти знаннями щодо основних структурних форм організації, моделей 



менеджменту, процесів прийняття рішень і їх вплив на систему управління 

Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати колективну роботу та 

керувати людьми 

Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання конкретної 

соціально-економічної проблеми в галузі управління та адміністрування. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

 1. Управління персоналом у системі менеджменту підприємств  

2. Управління персоналом як соціальна система  

 3. Згуртованість і соціальний розвиток колективу  

 4. Служби персоналу: організація і функції  

 5. Кадрове планування в підприємстві 

6.Організація набору і підбору персоналу 

7. Оцінювання та атестація персоналу 

8. Управління процесом розвитку і руху персоналу підприємства 

9. Управління процесом вивільнення персоналу 

10. Соціальне партнерство в організації 

 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- залік (вважається складеним за результатами поточного та сумарного модульного 

контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих балів становить 60).  
 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Менеджмент проектів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Менеджмент проектів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до ідентифікації технології менеджменту й 

розуміння сутності її виконання в контексті розробки 

проектів 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 



Викладач Присяжнюк О.Ф. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра менеджменту організацій і адміністрування 

ім. М.П.Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички): Демонструвати різні методи для 

встановлення/ідентифікації вимог і очікувань всіх суб’єктів економічної діяльності щодо 

результатів управління та адміністрування. 

Складати список факторів, які необхідно враховувати в ході прийняття управлінських 

рішень в процесі управління та адміністрування. 

Вміти делегувати повноваження на різних рівнях управління 

Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати колективну роботу та 

керувати людьми 

Знайти оригінальне інноваційне рішення, направлене на розв’язання конкретної соціально-

економічної проблеми в галузі управління та адміністрування. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

1.Теоретичні засади управління проектами 

2.Розробка проекту та оцінка його ефективності.  

3.Модель управління проектом 

4.Організаційна структура проекту та його структуризація 

5.Методичні основи планування і контролю проекту 

6.. Ресурсне забезпечення проекту та порядок складання проектного 

бюджету 

7.Управління проектними ризиками. 

8.Управління якістю в проекті. 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Вид заняття 
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Лекції 1 10 / 20 10 

Практичні заняття 3 11 / 22  34 

Самостійна робота 0,5 78 34 

Модульна контрольна робота* 12 2 24 

Разом: - 60 

 
*На модульні контрольні роботи передбачити кількість балів, яка складає не менше 20 % 

від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

 Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення семестрового екзамену у формі 

тестування на ПК. Екзаменаційні тести охоплюють програму навчальної дисципліни. 

Завданням екзамену є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки 



та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення практичних 

задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які передбачають 

вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та дозволяють 

діагностувати рівень підготовки студента і рівень його компетентності з навчальної 

дисципліни.  

Студент не може бути допущений до складання екзамену, якщо кількість балів, 

одержаних за результатами перевірки успішності під час поточного та модульного контролю 

відповідно до змістового модуля впродовж семестру, в сумі не досягла 36 балів. Студента слід 

вважати атестованим, якщо сума балів, одержаних за результатами підсумкової перевірки 

успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих студентом у випадку складання 

екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива кількість балів, отриманих на екзамені – 40. 

Підсумкові бали за екзамен складаються із суми балів за відповіді на тестові питання, 

що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Менеджмент і презентація наукових та освітніх 

проектів 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

-  Здатність використовувати інноваційні технології і 

функції менеджменту при розробці  та презентації 

наукової доповіді та проведенні тренінгів з 

персоналом організацій (підприємств), установ, 

навчальних закладів тощо. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Зінчук Т.О. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

Міжнародних економічних відносин та європейської 

інтеграції 



дисципліни) 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Вміти адаптувати закладені новітні ідеї презентацій та освітніх проектів до цільової 

аудиторії, конструктивно і чітко, переконливо і на конкретних фактах захищати результати 

досліджень та органічно поєднувати основи менеджменту з процесом управління   

аудиторією.  

Володіти доступними мовою і науковим стилем викладання матеріалу, розвивати та 

стимулювати  взаємну комунікацію. Демонструвати творчий, синергетичний та оригінальній 

підхід до управління проектною діяльністю. Пов’язувати  тактику та стратегію при реалізації 

мети наукового дослідження та побудові моделі презентації дослідження. 

Описувати результати наукових досліджень у фахових публікаціях у вітчизняних та 

закордонних спеціалізованих виданнях, в тому числі в одному, внесеному до 

наукометричної бази Scopus або аналогічних баз. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

- Професійна майстерність створення презентації 

- Презентації та їх типи. 

- Оформлення слайдів у презентації 

- Проведення та представлення презентацій  

- Поняття комп'ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікації. 

- Поняття комп'ютерних публікацій, їх різновиди. 

- MS Power Point 

- Програми від Macromedia 

     Завдання:   

- Підготовка лінійної, нелінійної, циклічної, змішаної презентації. 

- Оформлення слайдів до презентації на тему наукового дослідження (проекту, 

програми). Презентація на тему: “Роль менеджера в організації”. 

- Підготовка наукової статті, проекту, програми в режимах заданих програм для 

створення презентацій.  
Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- залік (вважається складеним за результатами поточного та сумарного модульного 

контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих балів становить 60).  

 
 

 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Менеджмент організацій 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Менеджмент організацій 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до управління організацією та її розвитком; 

приймати обґрунтовані управлінські рішення з 

ключових питань функціонування організації 



Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Кравчук І.І. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Менеджменту організацій і адміністрування ім. М, П. 

Поліщука (7) 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Демонструвати різні методи для встановлення/ідентифікації вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної діяльності щодо результатів менеджменту. 

Володіти знаннями щодо основних структурних форм організації, моделей 

менеджменту, процесів прийняття рішень і їх вплив на систему управління. 

Вміти формулювати наукову проблему з врахуванням потреб науки та практики 

менеджменту, здобувати нові знання з метою їх практичного застосування і за допомогою 

різноманітних засобів, прийомів та способів використовувати їх в процесі наукового 

дослідження. 

.Вміти делегувати повноваження на різних рівнях управління організацією, 

науковими дослідженнями. 

Координувати роботу дослідницької групи, вміти організовувати колективну роботу 

та керувати людьми.  
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань)/ 

1. Теоретичні основи менеджменту організацій 

2. Основні поняття менеджменту організації  

3. Поняття та класифікація організацій  

4. Управління підприємствами різних організаційно-правових форм  

5. Організаційний інжиніринг  

6. Організаційний дизайн  

7. Характеристика основних підсистем менеджменту організації  

8. Антикризове управління організацією. Ризикозахищеність організації. 

9. Управління конкурентоспроможністю організації  

10. Ефективність управління організацією. Діагностика якості менеджменту організації. 
 

Результати оцінювання (форми, критерії) Система оцінювання навчальних досягнень 

студентів 
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Модуль 1 Модуль 2 



Вид заняття 
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Загальна 

кількість 

балів 

Лекції ˗ 5/20 ˗ 4/10 ˗ ˗ 

Практичні заняття 3 5/14 15 4/12 12 27 

Індивідуально-самостійна 

робота 
10 1/50 3 1/40 10 13 

Модульна контрольна робота* 10 1 10 1 10 20 

Разом: -  28 - 32 60 

 
*На модульні контрольні роботи (МКР) передбачити кількість балів, яка складає не 

менше 20% від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного 

контролю за накопичувальною системою (60 балів). 

Перевірка рівня засвоєння матеріалу самостійно опрацьованих тем чи окремих розділів 

здійснюється у вигляді тестування на практичних заняттях і за виконану індивідуальну роботу.  

Завдання 1 індивідуальної роботи студента оцінюється в діапазоні від 0 до 3 балів.  

Критерії оцінювання самостійно складеного глосарію:  

- глибоко розкрита сутність термінів менеджменту – 3 бали;  

- розкриті основні аспекти сутності терміну – 3 бали;  

- розкриті окремі аспекти сутності поняття – 2 бали;  

- поверхнево розкрита сутність понять – 1 бал;  

- не розкрита сутність понять 0 балів.  

Завдання 2 індивідуальної роботи студентів оцінюється в діапазоні від 0 до 10 балів.  

Критерії оцінювання статті:  

- глибоке розкриття проблеми, відображена власна позиція – 10 балів;  

- обґрунтоване розкриття проблеми - 6-9 балів;  

- проблема розрита неповно - 5-4 балів;  

- компілятивна робота, наявність помилок - 3-4 бали;  

- розкритий лише один аспект - 1-2 бали;  

- стаття не зарахована - 0 балів.  

На практичних заняттях проводиться тестування студентів по вивчених темах.  

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент під час одного тестування – 3.  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Міжнародний менеджмент 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Міжнародний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до розуміння сучасних теоретичних основ і 

середовища міжнародного менеджменту, сучасних 

технологій управління міжнародними корпораціями. 



Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 
робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Зінчук Т.О., Куцмус Н.М. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Кафедра міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграії 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Володіти концептуальними та методологічними знаннями в галузі менеджменту та 

бути здатним застосовувати їх до професійної діяльності на межі предметних галузей. 

Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня 

для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми. 

Демонструвати різні методи для встановлення/ідентифікації вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної діяльності щодо результатів менеджменту. 

Володіти знаннями щодо основних структурних форм організації, моделей 

менеджменту, процесів прийняття рішень і їх вплив на систему управління. 

Використовувати сучасні інформаційні джерела національного та міжнародного рівня 

для оцінки стану вивченості об’єкту досліджень і актуальності наукової проблеми. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

1 Суть і характерні риси міжнародного менеджменту 

2 Середовище міжнародного менеджменту 

3 Стратегічне планування в міжнародних корпораціях 

4 Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 

5 Організаційний розвиток міжнародних корпорацій. 

6 Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях 

7 Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях 

8 Міжнародний фінансовий менеджмент 

9 Технологічна політика міжнародних корпорацій 

10 Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид заняття 
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Лекції 0,5 20 10 

Практичні заняття 1 22 22 

Самостійна робота 0,2 78 16 

Модульна контрольна робота 6 2 12 

Разом: - 60 

*На модульну контрольну роботу передбачити кількість балів, яка складає не менше 20% 

від максимальної кількості балів, які студент може отримати під час поточного контролю за 

накопичувальною системою (60 балів). 

Засоби діагностики результатів навчання та форми поточного  

й підсумкового контролю 

 

Підсумковий контроль результатів навчання та компетентностей здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії з навчальної дисципліни здійснюється на підставі 

проведення семестрового екзамену у формі тестування на ПК. Екзаменаційні тести 

охоплюють програму навчальної дисципліни. Завданням екзамену є перевірка розуміння 

здобувачем освітньо-наукового ступеня доктора філософії програмного матеріалу в цілому, 

логіки та взаємозв’язків між окремими розділами, здатності використання для вирішення 

практичних задач тощо. Тестові питання мають теоретичне та практичне спрямування, які 

передбачають вирішення типових професійних завдань фахівця на робочому місці та 

дозволяють діагностувати рівень підготовки здобувача і рівень його компетентності з 

навчальної дисципліни.  

Здобувач освітньо-наукового ступеня доктора філософії не може бути допущений до 

складання екзамену, якщо кількість балів, одержаних за результатами перевірки успішності 

під час поточного та модульного контролю відповідно до змістового модуля впродовж 

семестру, в сумі не досягла 36 балів. Здобувача слід вважати атестованим, якщо сума балів, 

одержаних за результатами підсумкової перевірки успішності, дорівнює 60.  

Мінімально можлива кількість балів, отриманих здобувачем освітньо-наукового 

ступеня доктора філософії у випадку складання екзамену, дорівнює 24. Максимальна можлива 

кількість балів, отриманих на екзамені – 40. Підсумкові бали за екзамен складаються із суми 

балів за відповіді на тестові питання, що округлені до цілого числа.  

Підсумкова оцінка з дисципліни розраховується як сума балів, отриманих під час 

екзамену та балів, отриманих під час поточного контролю за накопичувальною системою. 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Професійно-комунікаційний менеджмент 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Професійно-комунікаційний менеджмент 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізовувати основні засади, принципи та 

соціальну природу комунікаційного менеджменту; 



розробляти та застосовувати різноманітні моделі 

професійних комунікацій. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач Копитова І.В. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. 

Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички): 

Демонструвати різні методи для встановлення/ідентифікації вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної діяльності щодо результатів управління та адміністрування; 

Володіти навичками усної і письмової презентації результатів власних досліджень 

рідною та іноземною мовами; 
Розробляти стратегію і тактику діяльності організації в сфері комунікаційного 

менеджменту; 
Володіти комунікативними навичками на рівні вільного спілкування в іншомовному 

середовищі з фахівцями та нефахівцями щодо проблем менеджменту та адміністрування; 
Вміти створювати та розвивати наукове співробітництво, встанов-лювати колегіальні 

відносини в освітньо-науковому середовищі. 

 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

1. Основи комунікаційного менеджменту 

2. Професійне спілкування і комунікація в організації  

3. Види та процес комунікації  

4. Технології комунікативного менеджменту 

5. Труднощі та бар’єри комунікації 

6. Службове спілкування та професійна комунікація 

7. Взаємозв’язок комунікативного і репутаційного менеджменту  

 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- залік (вважається складеним за результатами поточного та сумарного модульного 

контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих балів становить 60).  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 



 Управління інтелектуальною власністю 

 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Управління інтелектуальною власністю 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність до визначення  об’єктів інтелектуальної 

власності; роботи з джерелами захисту права 

інтелектуальної власності України; застосування 

набутих знань з захисту інтелектуальної власності у 

професійній діяльності, для орієнтації в суспільно-

політичному і економічному житті. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Загальна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 
командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

1-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Вивчення дисципліни «Управління 

інтелектуальною власністю» повинно базуватися на 

знаннях, здобутих здобувачами при опануванні 

фундаментальних положень цивільного права, а також 

економічних дисциплін та менеджменту. 

 

Викладач Якобчук В.П. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Економічної теорії, інтелектуальної власності, 

публічного управління та адміністрування 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, 

оцінку і синтез нових ідей. 

Приймати соціально відповідальні рішення, забезпечувати лідерство та автономність 

у їх реалізації в професійній діяльності. 

Ініціювати інноваційні проекти, організовувати та координувати підготовку 

проектних пропозицій щодо фінансування та реєстрації наукових розробок. 

Застосовувати сучасні дослідницькі технології та методи досліджень у сфері 

менеджменту. 

Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні підходи до 

вирішення комплексних наукових і практичних завдань.  
 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

1. Управління створенням інтелектуальної власності 

2. Інтелектуальна власність в парадигмі цивілізаційного розвитку суспільства. 

3. Легітимне набуття права інтелектуальної власності. 



4. Управління використанням інтелектуальної власності 

5. Інноваційна діяльність та трансфер технологій. 

6. Суть та способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. 

7. Управління захистом інтелектуальної власності 

8. Система правової охорони та захисту інтелектуальної власності. 

9. Інтелектуальна власність в умовах глобалізації. 

 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- залік (вважається складеним за результатами поточного та сумарного модульного 

контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих балів становить 60).  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Управління комунікаціями наукових досліджень 

для «Каталогу вибіркових дисциплін» 

 

 

Назва дисципліни Управління комунікаціями наукових 

досліджень 

Назва загальної компетентності, на 

розвиток якої спрямована дисципліна 

Здатність реалізовувати основні засади, принципи та 

соціальну природу комунікаційного менеджменту; 

розробляти та застосовувати різноманітні моделі 

професійних комунікацій. 

Цикл дисциплін 
(загальна, або професійна підготовка) 

Професійна підготовка 

Методи викладання (лекції, практичні, 

командна робота, семінар, проектна 

робота, проблемні заняття тощо) 

Лекції, практичні 

Освітній рівень та курс 

(бакалавр/магістр/доктор філософії) 

Доктор філософії 

Спеціальність 

(для якої пропонується дисципліна) 

Менеджмент; економіка; підприємництво, торгівля, 

біржова діяльність 

Терміни вивчення дисципліни 

(семестр) 

2-й семестр 

Вхідні вимоги до студентів, які хочуть 

обрати дисципліну 

Без обмежень 

Викладач К;опитова І.В. 

Кафедра 
(яка забезпечує викладання 

дисципліни) 

Менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. 

Поліщука 

 

Результати навчання (уміння та навички):  

Володіти доступними мовою і науковим стилем викладання матеріалу, розвивати та 

стимулювати  взаємну комунікацію. Демонструвати творчий, синергетичний та оригінальній 

підхід до управління проектною діяльністю. Пов’язувати  тактику та стратегію при реалізації 

мети наукового дослідження та побудові моделі презентації дослідження. 



Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні наукові знання та 

результати досліджень до професійної та непрофесійної спільноти. 

Вміти здійснювати пошук новітніх ідей та конструктивно їх викладати у формі 

презентації; конструктивно і переконливо захищати результати досліджень. 

Володіти методами встановлення комунікаційного зв’язку з крос культурним 

науковим середовищем та адаптації презентації досліджень до аудиторій різного рівня 

підготовки. 

Короткий зміст дисципліни (перелік тем та практичних завдань). 

 

1. Спілкування та комунікація в науковій діяльності 

2. Процес та структура наукових комунікацій.  

3. Види мовної комунікації в організації наукових досліджень. 

4. Труднощі та бар’єри наукових комунікації 

5. Інструменти комунікації при формуванні враження в наукових колах. 

6. Етично-комунікаційні аспекти наукової діяльності. 

7. Роль та особливості писемної комунікації при проведенні наукових досліджень. 

 

 

 

Результати оцінювання (форми, критерії): 

- модульне тестування; 

- залік (вважається складеним за результатами поточного та сумарного модульного 

контролю  за умови, що мінімальна сума отриманих балів становить 60).  

 

 


