
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: Менеджмент і адміністрування  

2. Код:  

3. Тип: нормативна 

4. Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

5. Семестр, в якому викладається:  3-й та 4-й 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Новікова М.М. 

8. Результати навчання:  

– встановлювати критерії, за якими організація може визначити подальший напрямок 

розвитку, а також співставляти результати своєї діяльності з факторами впливу 

зовнішнього середовища, визначити перспективи розвитку. 

– уміння виявляти наукові проблеми управління розвитком соціально-економічних систем 

та розробляти інструментарій їх вирішення; 

– визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; 

– здатність аналізувати та структурувати проблеми підприємства, формувати управлінські 

рішення, управляти підприємством через функції планування та контролювання шляхом 

впровадження сучасних концепцій, методів та інструментів; 

– уміння навчати персонал та визначати як, де і коли необхідним є розвиток персоналу; 

– планувати стратегічний аналіз та обґрунтовувати маркетингові стратегії за напрямами 

такого аналізу 

– приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів 

корпоративного управління, використання яких дозволило б з найменшими витратами 

часу та інших ресурсів досягнути поставлених цілей 

– уміння проводити економетричний і фінансовий аналіз, прогнозувати грошові потоки і 

ризики з метою підвищення вартості організації. 

9. Дисципліни, на які спирається: курси циклу загальної підготовки 
10. Зміст: дисципліна Менеджмент і адміністрування призначена для аспірантів 

спеціальності 073 Менеджмент освітньо-наукової програми доктора філософії. 

Дисципліна є варіативною для аспірантів зазначеної спеціальності і передбачає набуття 

професійних компетентностей щодо розв'язання комплексних проблем в галузі управління 

і адміністрування шляхом здійснення дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань 

теоретичного та прикладного характеру. 

11. Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування 

різноманітних форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення аудиторних та 

практичних занять, виконання індивідуальної контрольної роботи, тощо. Вони спрямовані 

на активізацію самостійної роботи, виховання творчого підходу до вирішення 

професійних завдань. Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни за модулем 1 – 

екзамен (100 бальна система); за модулем 2 – інтегральна (100 бальна система). 

12. Мова навчання: українська  

 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: Management and administration 

2. Code: 
3. Type: Mandatory 

4. Level: the third level of training (Phd) 

5. Semester when the discipline is delivered: 3;4 

6. Number of ECTS credits allocated: 10 

7. Name of lecturer(s): doctor of economic Sciences, Professor Novikova M.M.  

8. Learning outcomes:  
– to establish the criteria by which the organization can determine the future direction of 

development and to compare the results of the activity with the factors of external environment, 

to determine the prospects of development. 

– the ability to identify scientific problems of development management of socio-economic 

systems and to develop tools for their solution; 

– identify the functional areas of organizations and the relationships between them; 

– ability to analyze and structure problems of the enterprise, to generate management solutions to 

manage the company through the functions of planning and control by implementation of 

modern concepts, methods and tools; 

– ability to train staff and to determine how, where and when needed is the development of staff; 

– planning strategic analysis and justify marketing strategies in areas such analysis 

– make decision on selection of the most appropriate methods and tools of corporate governance, 

the use of which would, with the least expenditure of time and other resources to achieve goals 

– ability to conduct econometric and financial analysis, cash flow forecasts and risks with the 

aim of increasing the value of the organization. 

9. Disciplines are based on: cycle of courses of General training 

10. Contents: discipline «Management and administration» is designed for graduate 

students majoring 073 Management education and research Phd program. Discipline is the 

variable for post-graduate students of this specialty and provides for the acquisition of 

professional competences for the solution of complex problems in management and 

administration through the implementation of research and innovation activities, which involves 

a deep rethink of existing and creation of new coherent knowledge of the theoretical and applied 

nature. 

11. Teaching forms and methods: Teaching the course involves the use of various 

forms and methods of educational work, in particular, conducting classroom and practical 

sessions, performing individual tests, and the like. They are directed on activization of 

independent work, education of a creative approach to solving professional tasks. Final 

evaluation of students ' knowledge of the discipline module 1 exam (100 point system); module 2 

– integrated (100 point system). 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная справка 

 

1. Тип и название: Менеджмент и администрирование  

2. Код: 
3. Тип: нормативная 

4. Уровень: третий уровень подготовки (Phd) 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3-й; 4-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Новикова М.Н. 

8. Результаты обучения:  

– устанавливать критерии, по которым организация может определить дальнейшее 

направление развития, а также сопоставлять результаты своей деятельности с факторами 

воздействия внешней среды, определить перспективы развития. 

– умение выявлять научные проблемы управления развитием социально-экономических 

систем и разрабатывать инструментарий их решения; 

– определять функциональные области организации и связи между ними; 

– способность анализировать и структурировать проблемы предприятия, формировать 

управленческие решения, управлять предприятием через функции планирования и 

контроля путем внедрения современных концепций, методов и инструментов; 

– умение обучать персонал и определять как, где и когда необходимым является развитие 

персонала; 

– планировать стратегический анализ и обосновывать маркетинговые стратегии по 

направлениям такого анализа 

– принимать решения по выбору наиболее целесообразных методов и инструментов 

корпоративного управления, использование которых позволило бы с наименьшими 

затратами времени и других ресурсов достичь поставленных целей 

– умение проводить эконометрический и финансовый анализ, прогнозировать денежные 

потоки и риски с целью повышения стоимости организации. 

9. Дисциплины, на которые опираются: курсы цикла общей подготовки 

10. Содержание: дисциплина Менеджмент и администрирование предназначена для 

аспирантов специальности 073 Менеджмент образовательно-научной программы доктора 

философии. Дисциплина является вариативной для аспирантов указанной специальности 

и предусматривает приобретение профессиональных компетенций по решению 

комплексных проблем в области управления и администрирования путем осуществления 

исследовательско-инновационной деятельности, что предполагает глубокое 

переосмысление имеющихся и создания новых целостных знаний теоретического и 

прикладного характера. 

11. Формы и методы обучения: преподавание курса предполагает применение 

разнообразных форм и методов учебной работы, в частности, проведение аудиторных и 

практических занятий, выполнения индивидуальной контрольной работы, и т.п. Они 

направлены на активизацию самостоятельной работы, воспитание творческого подхода к 

решению профессиональных задач. Окончательная оценка знаний студентов по 

дисциплине модуль 1 – экзамен (100 бальная система); по модулю 2 – интегральная (100 

бальная система). 

12. Язык обучения: украинский 

 


