
КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ОС «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 ЕКОНОМІКА 

Кафедра, 

викладач якої 

буде викладати 

дисципліну 

НАЗВА 

дисципліни 

Назва компетентності, на 

розвиток якої спрямована 

дисципліна 

Результати навчання 

Методи 

викла-

дання  

Освітній 

рівень та 

курс, 

семестр 

Спеціальні

сть, для 

якої про-

понується 

дисципліна 

Вхідні 

вимоги до 

студентів, 

які хочуть 

обрати 

дисципліну 

МЕВ та 

європейської 

інтеграції 

Зінчук Тетяна 

Олексіївна 

Європейська 

економічна 

інтеграція 

Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

Глибоко розуміти базові 

(фундаментальні) принципи та методи 

економічних наук, а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері економіки 

з метою досягнення економічної та 

соціальної ефективності в умовах 

глобалізації 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

3 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 

МЕВ та 

європейської 

інтеграції 

Куцмус Наталія 

Вікторівна 

Міжнародна 

ґрантова 

діяльність 

• Здатність працювати в 

міжнародному контексті 

• здатність виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які створюють 

нові знання в економіці та 

дотичних до неї 

міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних 

наукових виданнях з 

економіки та суміжних 

галузей 

Розробляти та реалізовувати наукові 

та/або інноваційні проєкти, які дають 

можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати 

значущі проблеми фундаментальної 

економічної науки  з врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів, лідерства, 

автономності та відповідальності 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

3 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 

Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем 

Моделювання 

соціально-

економічних 

систем 

Здатність обґрунтовувати 

економічні рішення на 

основі розуміння 

закономірностей розвитку 

соціально-економічних 

систем і процесів із застосу-

ванням математичних 

методів та моделей 

Розробляти  та досліджувати 

фундаментальні та прикладні моделі 

соціально-економічних процесів і 

систем, ефективно використовувати їх 

для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у 

економіці та дотичних 

міждисциплінарних напрямах 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

3 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 



Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем 

Економіко-

статистичний 

аналіз наукових 

досліджень 

• Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; 

• здатність використовувати 

сучасні інформаційні та 

комунікаційні технології, 

бази даних та інші 

електронні ресурси, 

спеціалізоване програмне 

забезпечення у науковій та 

освітній діяльності 

Застосовувати сучасні інструменти і 

технології пошуку, оброблення та 

аналізу інформації, зокрема, статистичні 

методи аналізу великих масивів  даних 

та/або складної структури, програмне 

забезпечення та інформаційні системи 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

3 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 

Комп’ютерних 

технологій і 

моделювання 

систем 

Концептуаліза-

ція та 

моделювання 

економічних 

ризиків 

Здатність виявляти, 

поглиблено аналізувати та 

вирішувати проблеми 

дослідницького характеру у 

сфері економіки з 

врахуванням економічних 

ризиків та можливих 

соціально-економічних 

наслідків, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних досліджень 

Розробляти  та досліджувати 

фундаментальні та прикладні моделі 

соціально-економічних процесів і 

систем, ефективно використовувати їх 

для отримання нових знань та/або 

створення інноваційних продуктів у 

економіці та дотичних 

міждисциплінарних напрямах 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

3 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 

Економіки і 

підприємництва 

Ткачук Василь 

Іванович 

Креативна 

економіка 

• Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

• здатність генерувати нові 

ідеї (креативність) 

Мати теоретичні знання з економіки, 

соціально-економічних систем і на межі 

предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для 

проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного 

напряму, отримання нових знань та/або 

здійснення інновацій. 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

4 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 

Економіки і 

підприємництва 

Ткачук Василь 

Іванович 

Глобальні 

проблеми 

сучасного світу 

• Здатність виявляти, 

поглиблено аналізувати та 

вирішувати проблеми 

дослідницького характеру у 

сфері економіки з 

врахуванням економічних 

• Глибоко розуміти базові 

(фундаментальні) принципи та методи 

економічних наук, а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері економіки 

з метою досягнення економічної та 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

4 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 



ризиків та можливих 

соціально-економічних 

наслідків, оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних досліджень; 

• здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу 

соціальної ефективності в умовах 

глобалізації; 

• мати теоретичні знання з економіки, 

соціально-економічних систем і на межі 

предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для 

проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень на рівні 

останніх світових досягнень з 

відповідного напряму, отримання нових 

знань та/або здійснення інновацій 

Економіки і 

підприємництва 

Ткачук Василь 

Іванович 

Економіка та 

організація 

інноваційного 

проектування 

• Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність); 

• здатність ініціювати, 

розробляти і реалізовувати 

комплексні інноваційні 

проєкти в економіці та 

дотичні до неї 

міждисциплінарні підходи, 

виявляти лідерські якості та 

відповідальність під час їх 

реалізації 

Розробляти та реалізовувати наукові 

та/або інноваційні проєкти, які дають 

можливість переосмислити наявне та 

створити нове цілісне знання та/або 

професійну практику і розв’язувати 

значущі проблеми фундаментальної 

економічної науки  з врахуванням 

соціальних, економічних, екологічних та 

правових аспектів, лідерства, 

автономності та відповідальності. 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

4 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 

Економіки і 

підприємництва 

Ткачук Василь 

Іванович 

Актуальні 

проблеми 

аграрної 

економіки 

• Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та 

синтезу; 

• здатність виконувати 

оригінальні дослідження, 

досягати наукових 

результатів, які створюють 

нові знання в економіці та 

дотичних до неї 

міждисциплінарних 

напрямах і можуть бути 

опубліковані у провідних 

наукових виданнях з 

економіки та суміжних 

галузей 

• Мати теоретичні знання з економіки, 

соціально-економічних систем і на межі 

предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для 

проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень на рівні 

останніх світових досягнень з 

відповідного напряму, отримання нових 

знань та/або здійснення інновацій; 

• глибоко розуміти базові 

(фундаментальні) принципи та методи 

економічних наук, а також методологію 

наукових досліджень, застосувати їх у 

власних дослідженнях у сфері 

економіки з метою досягнення 

Лекції, 

практичні 

ДФ 

2 курс 

4 семестр 

Економіка 
Без 

обмежень 



економічної та соціальної ефективності 

в умовах глобалізації 

Економіки і 

підприємництва 

Ткачук Василь 

Іванович 

Кон’юнктура 

ринків 

сільськогоспода

рської 

продукції 

• Здатність до 

абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

• здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

• Мати теоретичні знання з економіки, 

соціально-економічних систем і на межі 

предметних галузей, а також 

дослідницькі навички, достатні для 

проведення фундаментальних і 

прикладних досліджень на рівні останніх 

світових досягнень з відповідного 

напряму, отримання нових знань та/або 

здійснення інновацій; 

• застосовувати сучасні інструменти і 

технології пошуку, оброблення та 

аналізу інформації, зокрема, статистичні 

методи аналізу великих масивів  даних 

та/або складної структури, програмне 

забезпечення та інформаційні системи 

Лекції, 

практичні

, 

семінари-

дискусії, 

проблемні 

заняття, 

індивідуа

льні 

консульта

ції 

ДФ 

2 курс 

4 семестр 

Економіка 

Аналітичне 

мислення, 

творчість, 

ініціативніс

ть 

 


