
Напрямки дослідження  

здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти – доктора філософії 

спеціальності 073 «Менеджмент» 

 

Наукова спеціальність 073 «Менеджмент» передбачає дослідження 

таких наукових напрямів:  

Дослідження проблем управління забезпеченням економічної безпеки 

соціально-економічних систем різного рівня функціонування (національний 

рівень, регіональний рівень, місцевий рівень). 

Удосконалення моделей та методів управління національною 

економікою та її підсистемами (грошово-кредитна система, ринкова 

інфраструктура тощо). 

Діагностика та оцінка результативності та ефективності організаційно-

економічних механізмів функціонування національної економіки. 

Удосконалення процесів управління регіональною економічною 

політикою в контексті цілісності, стабільності та соціально-економічної 

безпеки регіонів. 

Дослідження проблем управління ресурсним забезпеченням економіки 

на національному та регіональному рівнях. 

Удосконалення теорії та методології корпоративного менеджменту 

сучасних підприємств та їх об’єднань.  

Моделювання та проектування систем управління суб’єктів 

господарювання в умовах невизначеності. 

Модернізація принципів, підходів, методів та моделей управління 

системою економічної безпеки суб’єктів господарювання.  

Формування систем маркетингового, фінансового, логістичного та 

інформаційного забезпечення управління суб’єктами підприємництва в 

національному та міжнародному ринковому середовищі.  



Дослідження закономірностей інноваційного розвитку соціально-

економічних систем господарських утворень. 

Теоретичні основи, методології та підходи до управління проектами 

(програмами) портфелями проектів в динамічному оточенні: в умовах 

невизначеності, кризи, штатних та надзвичайних ситуацій, катастроф. 

Процеси управління функціонуванням та розвитком проектно-керованих 

або проектно-орієнтованих соціальних та організаційно-технічних систем.  

Управління знаннями у проектах (програмах), портфелях проектів. 

Інновації та стандартизація кращої практики, уроків управління проектами 

(програмами), портфелями проектів.  

Управління зацікавленими сторонами, ресурсами, цінністю, інтеграцією, 

комунікацією, змістом, часом, закупівлями, вартістю, якістю, ризиками, 

змінами тощо в проектах (програмах) портфелях проектів. 

Підготовка та прийняття рішень в управлінні проектами (програмами), 

портфелями проектів. Цілепокладання та ціледосягнення в управлінні 

проектами (програмами), портфелями проектів. Проактивне, інтерактивне та 

реактивне управління проектами створення та розвитку систем, продуктів та 

технологій. Балансування та гармонізація рішень в управлінні проектами 

(програмами), портфелями проектів. 

Управління середовищем, взаємодією, спільнотою, цінністю, довірою 

тощо в проектах (програмах), портфелях проектів. Компетентність персоналу 

та організації при реалізації проектів (програм), портфелів проектів. 

Управління інформацією в проектах (програмах), портфелях проектів. 

Інформаційні технології та системи управління проектами (програмами), 

портфелями. 

 


