
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ 

Спеціальність 051 Економіка 

Освітньо-наукова програма “Економіка” 

 
Назва дисципліни;  

Кількість кредитів, семестр /  

ПІБ викладача  

Анотація Форма 

підсумкового 

контролю 

Примітки  

Економічна безпека 

національної економіки 

(4 кредити, 1,2 семестр) 

(проф. Лойко В.В.) 

 

 

Дисципліна передбачає вивчення основ економічної безпеки національної 

економіки, місце та значимість економічної безпеки в системі національної 

безпеки, ідентифікацію та усунення загроз економічній безпеці національної 

економіки та суб’єктам господарювання, національні економічні інтереси 

держави,  методів оцінки рівня економічної безпеки національної економіки 

та суб’єктів господарювання; формування практичних навичок розгляду та 

вирішення економічних проблем з точки зору забезпечення економічної 

безпеки національної економіки; отримання знань та практичних навичок 

розгляду економічних проблем с точку зору забезпечення економічної безпеки 

національної економіки для застосування при проведенні власних наукових 

досліджень. 

Мета вивчення дисципліни: формування здатностей самостійно мислити, 

приймати управлінські рішення, виконувати комплексні економічні 

розрахунки для проведення наукових досліджень з питань забезпечення 

економічної безпеки національної економіки. 

Поняттєве поле: національна економіка, економічна ситуація, економічна 

безпека, система національної безпеки, економічні загрози, ризики, заходи, 

методика оцінки рівня економічної безпеки, моніторинг. 

Залік 

 

З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Прикладні аспекти 

забезпечення фінансово-

економічної безпеки 

національної економіки 

(4 кредити, 1,2 семестр) 

 (проф. Лойко В.В.) 

Дисципліна передбачає вивчення прикладних аспектів забезпечення 

фінансово-економічної безпеки в системі національної безпеки, методів 

оцінки рівня фінансово-економічної безпеки; формування практичних 

навичок розгляду економічних проблем через забезпечення фінансово-

економічної безпеки національної економіки або суб’єкта господарювання, 

отримання знань щодо сутності, чинників впливу та методів розрахунку 

фінансово-економічної безпеки національної економіки та суб’єктів 

господарювання, як окремої складової економічної безпеки, для застосування 

при проведенні власних наукових досліджень. 

Мета вивчення дисципліни:  формування у аспірантів цілісної системи 

знань з прикладних аспектів забезпечення фінансово-економічної безпеки 

Залік 



національної економіки. 

Поняттєве поле: національна економіка, суб’єкти господарювання, 

фінансово-економічна безпека, прикладні аспекти, складові, методика оцінки, 

моніторинг, діагностика. 

Цифрова економіка та інновації 

(4 кредити, 5 семестр) 

 (доц. Обушний С.М.) 

 

Дисципліна передбачає вивчення тенденцій розвитку і трансформацій 

сучасної цифрової економіки та інновацій, дослідженню впливу інновацій на 

економічний розвиток країн, зокрема, України; формування поглиблених 

знань щодо сучасних новацій, як основи розвитку економіки та сприятиме 

отримання знань та практичних навичок для якісної реалізації системного, 

функціонального і прагматичного підходів при здійсненні експериментальних 

досліджень в дисертаціях. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів фахових 

компетентностей та  системи знань з цифрової економіки та інновацій. 

Поняттєве поле: цифрова економіка, інновації, тенденції розвитку, 

інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне суспільство, цифрова 

інформація. 

Залік 

 

З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Прикладні аспекти розвитку 

інформаційно-комунікаційних 

систем в економіці 

(4 кредити, 5 семестр) 

 (доц. Обушний С.М.) 

 

Дисципліна передбачає вивчення прикладних аспектів розвитку 

інформаційно-комунікативних систем в економіці, формування практичних 

навичок застосування інформаційно-комунікативних систем в економіці, 

отримання знань та практичних навичок щодо вирішення прикладних завдань 

розвитку інформаційно-комунікаційних систем в економіці, розвитку он-лайн 

сервісів, Інтернет-магазинів, он-лайн курсів при необхідності їх розгляду в 

дисертації. 

Мета вивчення дисципліни:  формування у аспірантів системи знань з 

прикладних аспектів розвитку інформаційно-комунікаційних систем в 

економіці. 

Поняттєве поле: інформаційно-комунікаційні технології, інформаційне 

суспільство, прикладні аспекти, розвиток. 

Залік 

Інтелектуальна власність та 

стартап проєкти 

(4 кредити, 5,6 семестр) 

(доц. Казак О.О.) 

 

Дисципліна передбачає вивчення сутності, історії виникнення та розвитку 

сучасного інтелектуального бізнесу, основою якого є інтелектуальна власність 

та стартап проєкти, як в Україні, так і в інших країнах світу, засвоєння 

основних теоретико-методичних засад інтелектуального бізнесу, як 

специфічної форми економічної діяльності, сутності та специфіки 
інтелектуальних продуктів, сучасних бізнес-моделей та основ моделювання 

інтелектуального бізнесу, ризиків інтелектуального бізнесу; формування 

професійних компетенцій з теорії та практики управління інтелектуальною 

власністю та стартап проєктами; отримання знань та практичних навичок 

Залік  З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 



щодо особливостей розробки, просування та впровадження стартап проєктів в 

сучасних умовах для застосування при проведенні власних наукових 

досліджень. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів цілісної системи 

теоретичних та практичних знань та фахових компетенцій з питань 

інтелектуальної власності та стартап проєктів. знань  

Поняттєве поле: інноваційна діяльність, інтелектуальна власність, стартап 

проєкти, нормативно-законодавча база, інтелектуальні продукти, права 

власності, патенти. 

Прикладні аспекти 

комерціалізації результатів 

наукових досліджень 

(4 кредити, 5,6 семестр) 

(доц. Казак О.О.) 

 

 Дисципліна передбачає вивчення нормативно-правової бази України, яка є 

нормативним підґрунтям комерціалізації результатів наукових досліджень та 

міжнародних стандартів з цього питання, формування практичних навичок 

процедури комерціалізації результатів наукових досліджень, отримання знань 

та практичних навичок щодо комерціалізації результатів наукових досліджень 

та набуття досвіду роботи з венчурними фондами. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів цілісної системи 

теоретичних та практичних знань з прикладних аспектів комерціалізації 

наукових досліджень. 

Поняттєве поле: наукові дослідження, комерціалізація, інтелектуальні 

продукти, нормативно-законодавча база, міжнародні стандарти, венчурні 

фонди. 

Залік  

Актуальні проблеми 

економічних досліджень 

(4 кредити, 6 семестр) 

 (проф. Лойко В.В.) 

 

Дисципліна передбачає вивчення сутності сучасних світових економічних 

процесів та сучасних проблем фінансів та економіки, отримання знань щодо 

категоріального апарату, що застосовується у економічних дослідженнях; 

формування  наукового світогляду, оволодіння методикою та методами 

виявлення, аналізу та розв’язання фінансових та економічних проблем; 

отримання знань та практичних навичок й уміння проводити аналіз 

актуальних проблем фінансів та економіки, пропонувати своє бачення 

розв’язання проблеми та підтверджувати свої заходи необхідними 

економічними розрахунками у дисертації. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів цілісної системи знань 

та фахових компетенцій щодо ідентифікації та шляхів розв’язання актуальних 

проблем економічних досліджень.  

Поняттєве поле: актуальні проблеми економіки, аналіз, розв’язання 

економічних проблем, економічні розрахунки, фінансові витрати, інтеграція 

України у світове господарство.  

 

Екзамен 

 

З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 



Прикладні аспекти діагностики 

та прогнозування в економічних 

дослідженнях 

(4 кредити, 6 семестр) 

 (проф. Лойко В.В.) 

 

Дисципліна передбачає вивчення сутності прикладних аспектів діагностики та 

прогнозування в економічних дослідженнях; формування навичок збору та 

аналізу статистичної інформації з метою виявлення та розв’язання актуальних 

проблем фінансів та економіки; отримання знань та практичних навичок щодо 

застосування спеціальних методів проведення економічних наукових 

досліджень у дисертації. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів цілісної системи знань 

щодо застосування прикладних аспектів діагностики та прогнозування в 

економічних дослідженнях. 

Поняттєве поле: діагностика та прогнозування економічних досліджень, 

прикладні аспекти, економічні проблеми, аналіз інформації, економічна 

безпека. 

Екзамен 

Соціальна відповідальність 

економічних рішень 

(3 кредити, 3 семестр) 

 (проф. Рамський А.Ю.) 

Дисципліна передбачає вивчення теоретичних та практичних положень 

взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної 

відповідальності, як умови стійкого розвитку суспільства, розвитку 

екологічної компоненти соціальної відповідальності, основ здійснення 

моніторингу корпоративної соціальної відповідальності, ефективності 

соціальної відповідальності; формування навичок корпоративної соціальної 

відповідальності при прийнятті економічних рішень; отримання знань щодо 

нормативно-правового та  організаційного забезпечення соціальної 

відповідальності при прийнятті економічних рішень для застосування при 

проведенні власних наукових досліджень. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів фундаментальних 

знань теорії та практики соціальної відповідальності економічних рішень і 

відповідних професійних компетенцій. 

Поняттєве поле: національна економіка, суспільство, бізнес, людина, 

соціальна відповідальність, екологія, соціальне партнерство. 

Залік 

 

З двох 

дисциплін 

аспірант 

обирає одну 

Прикладні аспекти соціальної 

відповідальності в економічних 

дослідженнях 

(3 кредити, 3 семестр) 

(проф. Рамський А.Ю.) 

 

Дисципліна передбачає вивчення особливостей впливу прикладних аспектів 

соціальної відповідальності в економічних дослідженнях, формування 

практичних навичок застосування прикладних аспектів соціальної 

відповідальності в економічних дослідженнях; отримання знань та 

практичних навичок щодо складових корпоративної соціальної 

відповідальності перед споживачами, корпоративної екологічної 

відповідальності для застосування у дисертації. 

Мета вивчення дисципліни: формування у аспірантів цілісної системи знань 

щодо прикладних аспектів соціальної відповідальності  в економічних 

дослідженнях. 

Залік 



Поняттєве поле: національна економіка, бізнес, суспільство, людина, 

прикладні аспекти, екологічна відповідальність, корпоративна соціальна 

відповідальність. 

 


