
073 Менеджмент - ОС «доктор філософії» на базі другого 

магістерського рівня освіти (ОКР «Спеціаліст») 

Вибіркові компоненти науково-фахової підготовки профільного 

каталогу 1 
Дисципліна Концепція стратегічного менеджменту та її використання у 

діяльності вітчизняних та зарубіжних підприємств 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)   

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Концепція стратегічного 

менеджменту та її використання у діяльності вітчизняних та зарубіжних 

підприємств» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: «Менеджмент та 

адміністрування», «Стратегічний менеджмент», «Ділове 

адміністрування», «Мікро- і макроекономіка», «Управління стартап 

проектами». 

Що буде вивчатися Основні категорії даної науки, функції управління і процеси у бізнес 

середовищі, методи використання базових інструментів для економічних 

розрахунків на підприємствах, організаціях, вивчення впливу різних 

факторів на ефективну діяльність. Механізми планування, контролю та 

ефективного управління сучасними інвестиційно-інноваційними 

проектами в умовах ринкової трансформації економічної діяльності 

підприємств України. А також концепція стратегічного управління 

підприємством; етапи реалізації стратегії підприємства; визначення рівня 

та послідовності стратегічних змін; ресурсно-компетенційна база 

стратегічних змін; стратегічний аналіз; організаційні аспекти проведення 

стратегічних змін на підприємстві; оцінювання та вибір стратегії 

національних і зарубіжних товаровиробників; oрганізаційна культура й 

управління стратегічними змінами на підприємстві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та 

навичок, які повинні сприяти усвідомлення сутності основних понять і 

категорій науки. Оволодіння основами стратегічного управління буде 

сприяти формуванню у менеджерів нового економічного мислення, їх 

уміння бачити перспективу, приймати виважені стратегічні рішення і 

організовувати їх виконання. Для досягнення поставленої мети 

передбачається вирішення наступних завдань: вивчення основних 

прийомів і методів стратегічного управління; навчання розробці 

стратегій організації; аналіз отриманих результатів і розроблення 

відповідних управлінських рішень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними 

теоріями і концепціями у сфері менеджменту. 

2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження 

у сфері менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання 

актуальних проблем теорії та практики. 

3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 



результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток та навчання інших. 

4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері 

менеджменту, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх 

реалізації. 

5. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати 

зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести 

відповідальність за ефективність навчального процесу. 

6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та 

громадськості у сфері менеджменту державною та іноземними мовами в 

усній та письмовій формі. 

7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати 

наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і 

пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі менеджменту. 

8. Демонструвати навички презентації та оприлюднення 

результатів наукових досліджень державною та іноземними мовами в 

усній та письмовій формі. 

9. Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні 

методи наукових досліджень у галузі менеджменту. 

10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних 

досліджень у сфері менеджменту. 

11. Діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, 

оприлюднення результатів та їх впровадження. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

     Загальні  

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими  компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду; 

ЗК2 Здатність до критичного мислення генерування нових складних 

ідей, аналізу та синтезу цілісних знань; 

ЗК3 Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень; 

ЗК4 Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою презентації 

результатів наукових досліджень та їх оприлюднення державною, 

англійською та/або іншою іноземною мовою; 

ЗК5 Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування; 

ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

СК1. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення 

інформації для проведення самостійних наукових досліджень у сфері 

менеджменту; 



СК2. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту; 

СК3. Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння 

науковою термінологією; 

СК4. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; 

СК5. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення 

та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових 

текстів з менеджменту; 

СК6. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування, MOODLE. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль Залік 

 

Дисципліна Антикризове управління 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий) рівень 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Антикризове управління» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Менеджмент та адміністрування», 

«Стратегічний менеджмент», «Ділове адміністрування», «Мікро- і 

макроекономіка», «Управління стартап проектами». 

Що буде вивчатися Теоретичні засади теорій кризи в економіці як базового підходу до 

антикризового управління підприємством; розкриття механізму розробки 

і реалізації стратегії антикризового управління, а також оперативного 

механізму усунення неплатоспроможності, тактичного механізму 

відновлення фінансової стійкості та стратегічного механізму 

забезпечення фінансової стабілізації; вивчення правового забезпечення 

антикризового регулювання та антикризового управління в Україні та за 

кордоном; дослідження теоретичних аспектів банкрутства підприємств в 

Україні та міжнародний опит; вивчення особливостей та принципів 

управління персоналом в умовах кризи; теоретичні засади управління 

інноваційним потенціалом підприємства в умовах розгортання кризових 

процесів; вивчення критерій і показників успішного подолання кризи та 

актуальних проблем антикризового управління на авіапідприємствах.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та навичок, які 

повинні сприяти усвідомлення студентами сутності основних понять і 

категорій науки Антикризове управління Розв’язання проблем: 



розпізнавання кризових явищ (симптоми, причина, природа, рівень та час 

впливу); прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їхнього 

впливу на результати діяльності підприємства; визначення можливостей 

запобігання кризі і/або її пом’якшення; забезпечення функціонування 

підприємства в умовах криз (особливо локальних, а також системної, 

стратегічної); стабілізація діяльності окремих підсистем підприємства 

для подолання (пом’якшення) проявів системної кризи підприємства в 

цілому для створення можливостей його подальшого розвитку або (якщо 

антикризові заходи не спрацювали) — ліквідації (різними шляхами); 

ліквідація наслідків кризи і/або ліквідація підприємства (зокрема, за 

процедурою банкрутства); розвиток підприємства на новій основі, якщо 

кризу вдалось подолати.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними 

теоріями і концепціями у сфері менеджменту. 

2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження 

у сфері менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати 

наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання 

актуальних проблем теорії та практики. 

3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 

дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 

результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 

професійний розвиток та навчання інших. 

4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері 

менеджменту, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх 

реалізації. 

5. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати 

зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести 

відповідальність за ефективність навчального процесу. 

6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та 

громадськості у сфері менеджменту державною та іноземними мовами в 

усній та письмовій формі. 

7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати 

наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і 

пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 

галузі менеджменту. 

8. Демонструвати навички презентації та оприлюднення 

результатів наукових досліджень державною та іноземними мовами в 

усній та письмовій формі. 

9. Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні 

методи наукових досліджень у галузі менеджменту. 

10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних 

досліджень у сфері менеджменту. 

11. Діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, 

оприлюднення результатів та їх впровадження. 



Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

     Загальні  

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими  компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду; 

ЗК2 Здатність до критичного мислення генерування нових складних 

ідей, аналізу та синтезу цілісних знань; 

ЗК3 Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень; 

ЗК4 Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою презентації 

результатів наукових досліджень та їх оприлюднення державною, 

англійською та/або іншою іноземною мовою; 

ЗК5 Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування; 

ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

СК7. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення 

інформації для проведення самостійних наукових досліджень у сфері 

менеджменту; 

СК8. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту; 

СК9. Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння 

науковою термінологією; 

СК10. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; 

СК11. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення 

та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових 

текстів з менеджменту; 

СК12. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування, MOODLE. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль Залік 

 

Дисципліна Організаційна поведінка 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)   

Мова викладання  Українська 



Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Організаційна поведінка» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував 

матеріал таких дисциплін як: «Менеджмент та адміністрування», 

«Стратегічний менеджмент», «Ділове адміністрування», «Мікро- і 

макроекономіка», «Управління стартап проектами». 

Що буде вивчатися Основні категорії даної науки, термінологія, понятійний апарат 

дисципліни «Організаційна поведінка»; система знань у сфері 

теоретичних, методичних, інформаційних основ дисципліни; 

формування систему адаптації та розвитку персоналу в організації; 

команди та командну взаємодію; навчити розробляти систему 

винагородження в організації; систему оцінки персоналу організації; 

систему цінностей, які підтримують здійснення місії організації та 

мотивують працівників до її досягнення; забезпечення активної 

навчальної та науково-дослідної роботи.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість набути знань, вмінь та навичок  

фахівців з менеджменту, які володіють комплексом сучасних 

теоретичних і практичних знань, умінь та навичок ефективного 

використання базових інструментів управління поведінкою з метою 

опанування специфічних прийомів та інструментів управління 

поведінкою індивіда в організації; формування навичок раціональної 

організації роботи індивіда в організації; набуття умінь аналізу групової 

та міжгрупової динаміки в організації, формування ефективної 

командної роботи в організації; набуття умінь розробки напрямків 

розвитку організаційної культури та опанування інструментів 

управління організаційним розвитком.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 
програмних результатів навчання:  

1. Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними 
теоріями і концепціями у сфері менеджменту. 

2. Організовувати та проводити оригінальні наукові дослідження 
у сфері менеджменту на відповідному фаховому рівні, досягати 
наукових результатів, що створюють нові знання для розв’язання 
актуальних проблем теорії та практики. 

3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового 
дослідження, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати 
результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий 
професійний розвиток та навчання інших. 

4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проекти у сфері 
менеджменту, управляти ними та здійснювати пошук партнерів для їх 
реалізації. 

5. Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати 
зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, нести 
відповідальність за ефективність навчального процесу. 

6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 
співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та 
громадськості у сфері менеджменту державною та іноземними мовами в 
усній та письмовій формі. 

7. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати результати 
наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і 
пропозиції щодо розвитку концептуальних і методологічних знань у 
галузі менеджменту. 

8. Демонструвати навички презентації та оприлюднення 
результатів наукових досліджень державною та іноземними мовами в 
усній та письмовій формі. 

9. Обирати та використовувати загально-наукові та спеціальні 
методи наукових досліджень у галузі менеджменту. 

10. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних 
досліджень у сфері менеджменту. 



11. Діяти на основі етичних міркувань та академічної 
доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, 
оприлюднення результатів та їх впровадження. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

     Загальні  

ЗК1. Оволодіння загальнонауковими  компетентностями, спрямованими 

на формування системного наукового світогляду; 

ЗК2 Здатність до критичного мислення генерування нових складних 

ідей, аналізу та синтезу цілісних знань; 

ЗК3 Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень; 

ЗК4 Здатність спілкуватись з науковою спільнотою з метою презентації 

результатів наукових досліджень та їх оприлюднення державною, 

англійською та/або іншою іноземною мовою; 

ЗК5 Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування; 

ЗК6 Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

СК13. Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення 

інформації для проведення самостійних наукових досліджень у сфері 

менеджменту; 

СК14. Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту; 

СК15. Здобуття глибинних знань з менеджменту, зокрема розуміння 

теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану 

наукових знань, критичного аналізу основних концепцій, оволодіння 

науковою термінологією; 

СК16. Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності; 

СК17. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення 

та обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових 

текстів з менеджменту; 

СК18. Здатність до впровадження результатів власних досліджень у 

сфері менеджменту. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування, MOODLE. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль Залік 

 



Вибіркові компоненти науково-фахової підготовки профільного 

каталогу 2 
Дисципліна Сучасні концепції менеджменту персоналу на підприємствах 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Концептуальні засади управління персоналом на підприємствах. 

Формування портфелю нововведень в сфері управління персоналом на 

підприємствах різних форм власності. Особливості менеджменту на 

підприємствах різних форм власності, вивчення зарубіжного досвіду. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у здобувачів систему 

теоретичних знань з сучасного менеджменту персоналу підприємств 

різних форм власності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Здатність до абстрактного та логічного мислення генерування нових ідеї 

(ЗК1) 

Здатність діяти у змінюваних умовах (ЗК2) 

 Здатність до роботи з інформаційними ресурсами і базами даних та 

використання інформаційних технологій (ЗК4). 

Спеціальні 

Здатність до прийняття ефективних управлінських рішень (СК6) 

Здатність до управління змінами та впровадження змін(СК8). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

 

Дисципліна Лідерство та НR-менеджмент 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 



Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Керування інноваціями і стратегія розвитку підприємства. Інноваційний 

проект: етапи підготовки і реалізації, методи вибору, критерії оцінки. 

Ефективність використання інновацій. Інформаційне забезпечення. 

Інвестиційне  забезпеченню Основні організаційні структури на ринку 

інноваційних послуг. Управління інноваційними процесами. Організація 

та управління інноваційною діяльністю на підприємстві.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Вивчення дисципліни дає можливість усвідомлення майбутніми 

фахівцями сутності лідерства та HR-менеджменту; формування у 

здобувачів наукового світогляду, знань та вмінь управляти змінами в 

організаціях. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 
компетентності:  
Загальні 
Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 
формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  
Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 
аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 
Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 
досліджень(ЗК 3); 
Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 
адміністрування (ЗК 4); 
Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 
доброчесності. 
Спеціальні 
Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 
проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 
(СК1); 
Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 
інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 
Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 
зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 
діяльності, управління науковими проектами та/або складення 
пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 
інтелектуальної власності (СК4); 
Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 
(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 
та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 
наукових текстів з менеджменту (СК 5). 
 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 



 

Дисципліна Стратегічне управління людськими ресурсами 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Управління персоналом», «Самоменеджмент». 

Що буде вивчатися Сутність основних понять та категорій людські ресурси, відновлення 

людських ресурсів, мотивація, принципи та функції менеджменту, зміст 

основних типів організаційних структур управління, особливості 

прийняття рішень, вирішення конфліктів, особливості комунікації та 

інформаційне забезпечення процесу управління, стилі управління, 

основні форми побудови систем мотивації адміністративних працівників, 

показники за якими контролюється діяльність апарату управління в 

організації, основи влади та лідерства в менеджменті. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість вивчення систематизованого 

комплексу знань про загальні принципи, методи, підходи та технології 

управління сучасними процесами управління людськими ресурсами. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 

Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 



Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

 

Дисципліна Лідерство та НR-менеджмент 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Керування інноваціями і стратегія розвитку підприємства. Інноваційний 

проект: етапи підготовки і реалізації, методи вибору, критерії оцінки. 

Ефективність використання інновацій. Інформаційне забезпечення. 

Інвестиційне  забезпеченню Основні організаційні структури на ринку 

інноваційних послуг. Управління інноваційними процесами. Організація 

та управління інноваційною діяльністю на підприємстві.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість усвідомлення майбутніми 

фахівцями сутності лідерства та HR-менеджменту; формування у 

здобувачів наукового світогляду, знань та вмінь управляти змінами в 

організаціях. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 



Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль Залік 

 

Вибіркові компоненти науково-фахової підготовки профільного 

каталогу 3 
Дисципліна Сучасні концепції і моделі управління інноваційною 

діяльністю підприємств 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Теоретичні основи управління інноваціями. Основні організаційні 

структури на ринку інноваційних послуг. Управління інноваційними 

процесами. Організація та управління інноваційною діяльністю на 

підприємстві. Керування інноваціями і стратегія розвитку підприємства. 

Інноваційний проект: етапи підготовки і реалізації, методи вибору, 

критерії оцінки. Ефективність використання інновацій. Інформаційне 

забезпечення. Інвестиційне  забезпечення 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у студентів комплекс 

теоретичних знань та навичок з організації, планування та управління 

інноваційними процесами на усіх етапах життєвого циклу нової 

продукції, обґрунтування вибору найбільш ефективних моделей та 

методів організації виробництва інноваційної продукції, стратегічного 

управління процесом створення та розповсюдження нововведень. 



Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 

Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

 

Дисципліна Менеджмент  технологій та інновацій  

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 



«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Керування інноваціями і стратегія розвитку підприємства. Інноваційний 

проект: етапи підготовки і реалізації, методи вибору, критерії оцінки. 

Ефективність використання інновацій. Інформаційне забезпечення. 

Інвестиційне  забезпеченню Основні організаційні структури на ринку 

інноваційних послуг. Управління інноваційними процесами. Організація 

та управління інноваційною діяльністю на підприємстві.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у студентів комплекс 

теоретичних знань та навичок з організації, планування та управління 

інноваційними процесами на усіх етапах життєвого циклу нової 

продукції, обґрунтування вибору найбільш ефективних моделей та 

методів організації виробництва інноваційної продукції, стратегічного 

управління процесом створення та розповсюдження нововведень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 

Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 



проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

  

Дисципліна Провайдинг інновацій в менеджменті  
Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін 

як: «Менеджмент», «Організація та планування діяльності 

підприємства», «Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Сутність понять управління інноваціями. Інноваційна діяльність як 

об’єкт управління. Державна підтримка інноваційних процесів. 

Організаційні форми інноваційної діяльності Управління інноваційним 

розвитком організації Управління інноваційним проектом Інвестиційне 

забезпечення інноваційної діяльності Оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності організації 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Ефективність управління підприємством значною мірою залежить від 

вдало розробленого інформаційного забезпечення. Інформаційне 

забезпечення є комплексним поняттям, під яким будемо розуміти 

сукупність даних, організацією їх ведення, обробку, збереження та 

накопичення, пошуку, а також поширення в межах компетенції 

зацікавленим особам в зручному для них вигляді. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, 

ризик-, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному 

управлінні та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу 

ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 

Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 



пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

 

Вибіркові компоненти науково-фахової підготовки профільного 

каталогу 4 
Дисципліна Інноваційні технології в логістиці 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Концептуальні засади інноватики. Формування портфелю нововведень та 

інновацій. Логістичні інновації та інноваційна логістика в діяльності 

підприємств. Інноваційні технології в сферах закупівель та збуту.  

Інновації сфери обслуговування споживачів. Основи економіки 

інноваційної діяльності в логістиці. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Вивчення дисципліни дає можливість сформувати у студентів систему 

теоретичних знань з принципів інноваційного менеджменту у сфері 

логістичної діяльності і практичні навички щодо інтегрованого 

застосування інноваційних технологій в логістиці. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Здатність до абстрактного та логічного мислення генерування нових ідеї 

(ЗК1) 

Здатність діяти у змінюваних умовах (ЗК2) 



 Здатність до роботи з інформаційними ресурсами і базами даних та 

використання інформаційних технологій (ЗК4). 

Спеціальні 

Здатність до прийняття ефективних управлінських рішень (СК6) 

Здатність до управління змінами та впровадження змін(СК8). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

  
Дисципліна Управління стратегічними змінами 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 
Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Організація та планування діяльності підприємства», 

«Потенціал і розвиток підприємства». 

Що буде вивчатися Керування інноваціями і стратегія розвитку підприємства. Інноваційний 

проект: етапи підготовки і реалізації, методи вибору, критерії оцінки. 

Ефективність використання інновацій. Інформаційне забезпечення. 

Інвестиційне  забезпеченню Основні організаційні структури на ринку 

інноваційних послуг. Управління інноваційними процесами. Організація 

та управління інноваційною діяльністю на підприємстві.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 
Вивчення дисципліни дає можливість усвідомлення майбутніми 

фахівцями сутності змін та природи їх виникнення; формування у 

студентів наукового світогляду, знань та вмінь управляти змінами в 

організаціях. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання ( РН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 



Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

 
Дисципліна Сучасні технології бізнес-менеджменту і адміністрування 

Рівень ВО Третій (освітньо-науковий)  

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо 

здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Менеджмент», «Управління персоналом», «Самоменеджмент». 

Що буде вивчатися Сутність основних понять та категорій бізнес-менеджменту, принципи та 

функції менеджменту, управлінські технології в бізнес-менеджменті, 

зміст основних типів організаційних структур управління, особливості 

прийняття рішень в бізнес-менеджменті, особливості комунікації та 

інформаційне забезпечення процесу управління, стилі управління, 

основні форми побудови систем мотивації адміністративних працівників, 

показники за якими контролюється діяльність апарату управління в 

організації, порядок прийняття адміністративного рішення, основи влади 

та лідерства в менеджменті, основні риси адміністративної влади та 

засоби адміністративного впливу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість вивчення систематизованого 

комплексу знань про загальні принципи, методи, підходи та технології 

управління сучасними бізнес-структурами. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  



1.Здійснювати публічне управління ефективно застосовуючи провідні 

технології та методи організаційного, інноваційного, фінансового, ризик-

, тайм-, кадрового, проектного менеджменту. 

2.Виявляти, прогнозувати та оцінювати ризики, обґрунтовувати заходи 

для мінімізації їх негативного впливу на національному, регіональному, 

галузевому, інституційному та місцевому рівнях в публічному управлінні 

та адмініструванні, застосовуючи технологію аналізу ризиків. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

Загальні 

Оволодіння загальнонауковими компетентностями, спрямованими на 

формування системного наукового світогляду (ЗК 1);  

Здатність до критичного мислення генерування нових складних ідей, 

аналізу та синтезу цілісних знань (ЗК 2); 

Здатність до організації та проведення оригінальних наукових 

досліджень(ЗК 3); 

Здатність до науково-педагогічної діяльності у галузі управління та 

адміністрування (ЗК 4); 

Здатність діяти на основі етичних міркувань та академічної 

доброчесності. 

Спеціальні 

Здатність до пошуку, обробки та аналізу та узагальнення інформації для 

проведення самостійних наукових досліджень у сфері менеджменту 

(СК1); 

Здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи та 

інструменти наукових досліджень у сфері менеджменту (СК2); 

Набуття універсальних навичок дослідника у сфері менеджменту, 

зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у науковій 

діяльності, управління науковими проектами та/або складення 

пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав 

інтелектуальної власності (СК4); 

Здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою 

(англійською або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній 

та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних 

наукових текстів з менеджменту (СК 5). 

 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, електронні 

підручники і посібники, методичні вказівки (рекомендації) до 

проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

студентів, довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий контроль залік 

 


