
 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ОС «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Кафедра / 

викладач, якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва загальної 

компетентності, 

на розвиток якої 

спрямована 

дисципліна 

Результати 

навчання 

Які методи 

викладання 

пропонуються 

(лекції, 

практики, 

командна 

робота, 

семінар, 

проектна 

робота, 

проблемні 

заняття тощо) 

Освітні

й рівень 

та курс, 

семестр 

 

Спеціальність, 

для якої 

пропонується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, які 

хочуть 

обрати 

дисципліну 

Кафедра 

економічної 

теорії, 

інтелектуальної 

власності та 

публічного 

управління 

Управління 

інтелектуальною 

власністю 

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 

Застосовувати в 

дослідженнях новітні 

методології та методи 

управління інтелектуальною 

працею та трансфером 

інтелектуального продукту 

в умовах 

постіндустріальних, 

суспільних трансформацій; 

Вміти ідентифікувати і 

класифікувати об’єкти та 

суб’єкти інтелектуальної 

власності, збирати і 

аналізувати патентну 

інформацію для проведення 

патентних досліджень; 

Дотримуватись етичних 

норм, враховувати 

авторське право та норми 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



економічному 

житті. 

академічної доброчесності 

при проведенні наукових 

досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-

педагогічній діяльності. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я ім. 

М.П.Поліщука 

Менеджмент 

організацій 

Здатність до 

управління 

організацією та її 

розвитком; 

приймати 

обґрунтовані 

управлінські 

рішення з 

ключових питань 

функціонування 

організації 

Демонструвати різні 

методи для 

встановлення/ідентифікац

ії 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 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



адміністрування. 

 

Інноваційного 

підприємництв

а та 

інвестиційної 

діяльності 

Глобальні 

стратегії 

соціально-

економічного 

розвитку 

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. 

Знання сучасного 

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 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



стану, методів і 

принципів 

управління та 

адміністрування 

на міжнародному, 

міждержавному, 

державному та 

регіональному 

рівнях, а також 

окремих суб’єктів 

господарювання. 

адміністрування. 

Готовність брати участь у  

міжнародних науково-

дослідницьких проектах, 

грантах, організовувати 

роботу дослідницьких 

колективів у галузі 

менеджменту, 

МЕВ та  

європейської 

інтеграції 

Менеджмент і 

презентація 

наукових та 

освітніх 

проектів 

-  Здатність 

використовувати 

інноваційні 

технології і 

функції 

менеджменту при 

розробці  та 

презентації 

наукової доповіді 

та проведенні 

тренінгів з 

персоналом 

організацій 

(підприємств), 

установ, 

навчальних 

закладів тощо.  

Здатність та 

готовність до 

комунікації 

українською і 

іноземною 

мовами, 

- 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 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



готовність 

представляти 

доповіді наукових 

досліджень у 

вигляді 

презентацій, 

розвиток 

теоретичних ідей з 

наступною 

реалізацією в 

освітньо-

науковому 

процесі. 

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. 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я ім. 

М.П.Поліщука 

Менеджмент 

проектів 

Здатність до 

ідентифікації 

технології 

менеджменту й 

розуміння 

сутності її 

виконання 

Демонструвати різні 

методи для 

встановлення/ідентифікац

ії 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 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



колективну роботу та 

керувати людьми 

Знайти оригінальне 

інноваційне рішення, 

направлене на розв’язання 

конкретної соціально-

економічної проблеми в 

галузі управління та 

адміністрування. 

 

МЕВ та  

європейської 

інтеграції 

Міжнародний 

менеджмент 

Здатність до 

розуміння 

сучасних 

теоретичних основ 

і середовища 

міжнародного 

менеджменту, 

сучасних 

технологій 

управління 

міжнародними 

корпораціями,  

до застосування 

методів 

розв’язання 

ключових проблем 

розвитку 

міжнародного 

бізнесу в умовах 

глобалізації 

економіки;  

формування вмінь 

щодо 

застосування 

Знати значення й складові 

середовища міжнародного 

бізнесу, вплив 

глобалізації на управління 

транснаціональними 

корпораціями. 

Розуміти сутність і 

складові міжнародного 

менеджменту, його зв'язок 

з міжнародним бізнесом.  

Демонструвати  

особливості менеджменту 

міжнародних корпорацій 

за умов різних 

національних культур, 

основні національні 

школи менеджменту, 

знати основні типи 

сучасних стратегій 

міжнародних корпорацій 

та їх реалізацію в Україні. 

Знати систему управління 

людськими ресурсами в 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



методів та 

інструментів 

міжнародного 

менеджменту на 

українських 

підприємствах; 

здатність до 

підбору та 

використання 

аналітичного 

інструментарію 

дослідження стану 

та перспектив 

розвитку 

міжнародного 

бізнесу. 

транснаціональних 

корпораціях . 

Розуміти та 

продемонструвати 

основні проблеми й 

перспективи розвитку 

міжнародного 

менеджменту в контексті 

дальшої глобалізації 

бізнесу та їх специфіку в 

Україні 

Економіки та 

підприємництв

а 

Аграрна 

політика 

Здатність до 

творчого пошуку 

найраціональніши

х конструктивних, 

технологічних, 

організаційних, 

економічних  та 

управлінських 

рішень  для 

досягнення мети 

наукового 

дослідження, 

постановки і 

вирішення 

принципово нових 

завдань. 

Наявність 

глибоких 

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 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



обґрунтованих 

знань в галузі 

управління та 

адміністрування, 

детальне 

розуміння 

процесів, що 

протікають як в 

економіці в 

цілому, так і на 

рівні окремих 

суб’єктів 

господарювання 

зокрема. 

Знання сучасного 

стану, методів і 

принципів 

управління та 

адміністрування 

на міжнародному, 

міждержавному, 

державному та 

регіональному 

рівнях, а також 

окремих суб’єктів 

господарювання.  

 

точку зору та вміння її 

відстоювати. Оперувати 

поняттями 

загальноєвропейської 

аграрної практики. 

Менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я ім. М.П. 

Поліщука 

Професійно-

комунікаційний 

менеджмент 

 

Здатність 

реалізовувати 

основні засади, 

принципи та 

соціальну 

природу 

комунікаційного 

Демонструвати різні методи 

для 

встановлення/ідентифікації 

вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної 

діяльності щодо результатів 

управління та 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

виконання 

індивідуальни

х завдань 

Доктор 

філософі

ї 

“Менеджмент” Базове 

знання 

функцій та 

операцій 

менеджменту

, зв’язків між 

елементами 



менеджменту; 

розробляти та 

застосовувати 

різноманітні 

моделі 

професійних 

комунікацій. 

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. 

Формулювання реальної  

мети дослідження; 
Володіти доступними 

мовою і науковим стилем 

викладання матеріалу, 

розвивати та стимулювати  

взаємну комунікацію. 

Демонструвати творчий, 

синергетичний та 

оригінальній підхід до 

системи 

управління 



управління проектною 

діяльністю. Пов’язувати  

тактику та стратегію при 

реалізації мети наукового 

дослідження та побудові 

моделі презентації 

дослідження.; 

Використовувати 

обов’язкові елементи та 

фази комунікаційного 

спілкування; 

Дотримуватись етичних 

норм, враховувати 

авторське право та норми 

академічної доброчесності 

при проведенні наукових 

досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-

педагогічній діяльності; 

Вміти доступно, на 

високому науковому рівні 

доносити сучасні наукові 

знання та результати 

досліджень до професійної 

та непрофесійної спільноти.  

Менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я ім. М.П. 

Поліщука 

Управління 

комунікаціями 

наукових 

досліджень 

Здатність 

реалізовувати 

основні засади, 

принципи та 

соціальну 

природу 

комунікаційного 

менеджменту; 

розробляти та 

Готовність брати участь у  

міжнародних науково-

дослідницьких проектах, 

грантах, організовувати 

роботу дослідницьких 

колективів у галузі 

менеджменту, 
Демонструвати різні методи 

для встановлення 

Лекції, 

практичні 

заняття, 

виконання 

індивідуальни

х завдань 

Доктор 

філософі

ї 

“Менеджмент” Базове 

знання 

функцій та 

операцій 

менеджменту

, зв’язків між 

елементами 

системи 

управління 



застосовувати 

різноманітні 

моделі 

професійних 

комунікацій. 

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; 

Демонструвати різні методи 

для 

встановлення/ідентифікації 

вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної 

діяльності щодо результатів 

управління та 

адміністрування; 

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; 

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.; 
Використовувати 

обов’язкові елементи та 

фази комунікаційного 

спілкування; 
Дотримуватись етичних 

норм, враховувати 

авторське право та норми 

академічної доброчесності 

при проведенні наукових 

досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-

педагогічній діяльності; 
Вміти доступно, на 

високому науковому рівні 

доносити сучасні наукові 

знання та результати 

досліджень до професійної 

та непрофесійної спільноти.  

Менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я ім. М.П. 

Менеджмент 

персоналу 

Здатність до 

ідентифікації 

технології 

менеджменту й 

Демонструвати різні 

методи для встановлення 

ідентифікації вимог і 

очікувань всіх суб’єктів 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

Без обмежень 



Поліщука розуміння 

сутності її 

виконання; 

здатність 

формувати 

соціальну 

відповідальність в 

управлінні 

розвитком 

персоналу; 

здатність виявляти 

інтелектуальну 

складову серед 

чинників 

особистого успіху 

та факторів 

розвитку 

організації. 

 

економічної діяльності 

щодо результатів 

управління та 

адміністрування; 

демонструвати різні 

методи для 

встановлення/ідентифікац

ії вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної 

діяльності щодо 

результатів менеджменту; 

вміти делегувати 

повноваження на різних 

рівнях управління 

організацією, науковими 

дослідженнями; 

координувати роботу 

дослідницької групи, 

вміти організовувати 

колективну роботу та 

керувати людьми. 

біржова 

діяльність 

Кафедра 

менеджменту 

організацій і 

адмініструванн

я ім. 

М.П.Поліщука 

Управлінський 

консалтинг 

Здатність до 

передбачення та 

констатації  

проблеми, її 

оригінальне, 

незалежне 

висвітлення та 

критичний аналіз.  

 

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 

Лекції, 

практичні 

ДФ, 2 

семестр 

Менеджмент; 

економіка; 

підприємництво

, торгівля, 

біржова 

діяльність 

Без обмежень 



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. 

Використовувати 

обов’язкові елементи та 

фази комунікаційного 

спілкування. 

Знайти оригінальне 

інноваційне рішення, 

направлене на розв’язання 

конкретної соціально-

економічної проблеми в 

галузі управління та 

адміністрування 

Менеджменту 

організацій і 

Управління 

комунікаційним

Здатність 

реалізовувати 

Демонструвати різні методи 

для встановлення 

Лекції, 

практичні 

Доктор 

філософі

“Менеджмент” Базове 

знання 



адмініструванн

я ім. М.П. 

Поліщука 

и зв’язками 

організації 

основні засади, 

принципи та 

соціальну 

природу 

комунікаційного 

менеджменту; 

розробляти та 

застосовувати 

різноманітні 

моделі 

професійних 

комунікацій. 

ідентифікації вимог і 

очікувань всіх суб’єктів 

економічної діяльності 

щодо результатів 

управління та 

адміністрування; 
Володіти концептуаль-ними 

та методологічними 

знаннями в галузі 

менеджменту та бути 

здатним застосовувати їх до 

професійної діяльності на 

межі предметних галузей; 

Володіти навичками усної і 

письмової презентації 

результатів власних 

досліджень рідною та 

іноземною мовами; 
Демонструвати різні методи 

для 

встановлення/ідентифікації 

вимог і очікувань всіх 

суб’єктів економічної 

діяльності щодо результатів 

управління та 

адміністрування; 
 Розробляти стратегію і 

тактику діяльності 

організації в сфері 

комунікаційного 

менеджменту; 
Володіти комунікативними 

навичками на рівні вільного 

спілкування в іншомовному 

заняття, 

виконання 

індивідуальни

х завдань 

ї функцій та 

операцій 

менеджменту

, зв’язків між 

елементами 

системи 

управління 



середовищі з фахівцями та 

нефахівцями щодо проблем 

менеджменту та 

адміністрування; 
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.; 

  Використовувати обов’яз-

кові елементи та фази 

комунікаційного 

спілкування; 

Дотримуватись етичних 

норм, враховувати 

авторське право та норми 

академічної доброчесності 

при проведенні наукових 

досліджень, презентації їх 

результатів та у науково-

педагогічній діяльності; 

Вміти доступно, на 

високому науковому рівні 

доносити сучасні наукові 



знання та результати 

досліджень до професійної 

та непрофесійної спільноти.  

 


