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ПЕРЕЛІК ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ PhD
У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Кембриджський університет
Комп’ютерні науки і технології: PhD
Дослідження розвитку: PhD
Східноазійські дослідження (Asian and Middle Eastern Studies): PhD
Економікс: PhD
Японські дослідження (Asian and Middle Eastern Studies): PhD
Економіка землі: PhD
Менеджмент: PhD
Промисловість і менеджмент: PhD
Мультидисциплінарні гендерні дослідження: PhD
Політика і міжнародні дослідження: PhD
Математика і математична статистика: PhD
Тематика окремих захищених дисертацій, PhD з Економікс
– Нариси

з

міжнародної

макроекономіки

(Essays

in

International

Macroeconomics), 2007
– Нариси з економіки шлюбу, спільного проживання і розлучень(Essays in the
economics of marriage, cohabitation and divorce ), 2011
– Нариси щодо економетричних помилок у кількісній фінансовій економіці
(Essays on econometric errors in quantitative financial economics), 2011
– Вибір в умовах невизначеності та біхевіористична економічна наука (Choice
under uncertainty and behavioural economics), 2010
– Застосування теорії контролю в економічній науці( Applications of control
theory to economics), 2010
– Нариси з політичної економії: вплив інститутів на політичні результати
(Essays in political economics: effects of institutions on policy outcomes), 2008
– Нариси з економіки конфліктів та політичного насилля (Essays on the
economics of conflict and political violence), 2008
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Оксфордський університет
DPhil in Статистика
Менеджмент | DPhil
DPhil in Соціальна політика
DPhil in Соціальні інтервенції
DPhil in Комп’ютерні науки
Міжнародний розвиток | DPhil
DPhil in Східні дослідження
DPhil in Історія (Історія науки, медицини, економіки та соціальна історія)
DPhil in Економікс
DPhil in Право
DPhil in Міжнародні відносини
Тематика окремих захищених дисертацій, PhD з Економікс
– Нариси зі споживчих звичок навколишнього середовища (Essays in
consumption habits and the environment)
– Мексикансько-американські відносини: аналіз коінтеграції (Mexican-US
macroeconomic relationships: a cointegration analysis)
– Проектування системи страхування для країн, що розвиваються (Insurance
design for developing countries), 2011
– Монетарна політика в країнах зі швидкозмінюваними ринками (Monetary
policy in emerging market economies), 2011
– Нариси з питань допомоги і регіональної інтеграції у Східній Африці (Essays
on aid and regional integration in East Africa), 2011
– Оподаткування, інвестиції і зростання(Taxation, investment and growth)
– Нариси з питань відкритості, нерівності і зростання (Essays on openness,
inequality and growth), 2011
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Лондонська школа економіки
PhD Бухгалтерський облік
PhD Демографія/Дослідження населення
PhD Розвиток
PhD Економічна географія
PhD Економічна історія
Phd Економіка навколишнього середовища
PhD Європейські дослідження
PhD Фінанси
PhD Урядова політика
PhD Міжнародні відносини
PhD Право
PhD Менеджмент: Загальний менеджмент та Бізнес-економіка track
PhD Менеджмент: Трудові відносини та організаційна поведінка
PhD Менеджмент: Інформаційні системи та інновації
PhD Менеджмент: Наука менеджменту
PhD ЗМІ та Комунікації
PhD Математика
PhD Регіональне та міське планування
PhD Соціальна політика
PhD Методи соціальних досліджень
PhD Статистика
Тематика окремих захищених дисертацій, PhD з Економікс
– Конкуренція, конфлікт та інституції: три нариси з прикладної
мікроекономічної теорії (Competition, conflict and institutions: three essays in applied
microeconomic theory), 2012
– Людський капітал і прийняття управлінських рішень фірмою (Human capital
and decision making within the firm), 2011
– Нерівність, банкрутство і макроекономіка (Inequality, bankruptcy and the
macroeconomy), 2011
– Нариси з прикладної економічної теорії (Essays in applied economic theory),
2011
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Університет Ноттінгем (Nottingham University)
Останні захищенні дисертації
Дослідження екологічної діяльності,
життєвого циклу фірми та фінансових
результатів: аналіз панельних даних фірм
Великобританії

An Investigation of Environmental Performance,
Firm Life Cycle and Financial Performance : A
Panel Data Analysis of UK Firms

Стратегічна роль промислових дизайнерів у
розробці інноваційних продуктів у малих та
середніх підприємствах

The Strategic Role of Industrial Designers in
Developing Innovative Products in SMES

Пізнання конкурентного середовища: група
стратегічного аналізу

Cognition of Competitive Environments : A
Strategic Group Analysis

Податкова практика та податкова звітність:
відносини в Малайзії

Tax Practitioners and Tax Compliance: Attitudes
in Malaysia

Інсайдерська торгівля на фондовому ринку:
інформаційний зміст та управлінські стимули

Insider Trading on the Stock Market :
Information Contents and Managerial Incentives

Стратегічні питання управління
міжнародними страховими компаніями в
Китаї

Strategic Management Issues of Foreign
Insurance Companies in China

http://www.nottingham.ac.uk/business/phd/Theses.html

Бізнес школа Університету Лідса (Leeds University Business School)
Останні захищенні дисертації
Організаційне управління в Національній
службі охорони здоров’я: Роль та функції
ради директорів

Organisational Governance in the National
Health Service: The Role and Functions of the
Boards of Directors

Корпоративне управління збанкрутілих фірм
у Великобританії

Corporate Governance of Failed Firms in the UK

Комітет з аудиту, корпоративного управління
та акт Сарбейнса-Окслі 2002

Audit Committee, Corporate Governance, and
the Sarbanes-Oxley Act 2002

Порівняння банківських злиттів у Європі та
США: продуктивність банку

Comparing Bank Mergers in Europe and the
USA: Bidding Bank Performance

Продуктивність, корпоративне управління та
розмір фірми

Performance, Corporate Governance and Firm
Size

Комплексний аналіз використання торгового
кредиту у Великобританії

A Comprehensive Analysis of Trade Credit
Usage in the United Kingdom

http://business.leeds.ac.uk/divisions/accounting-finance/recently-completed-phds/
6

ФРАНЦІЯ
Сорбонна
Центр Економіки
Напрямки досліджень:
 Розвиток та глобалізація
 Міжнародна економіка
4 теми досліджень:
- Ідентифікація та вимірювання перешкод для співробітництва
- Стратегії мультинаціональних компаній
- Географічна економіка
- Стратегій експорту
 Математична економіка та ігри
 Довкілля
 Банки – фінанси
4 теми досліджень:
- Банки – фінансові системи
- Кількісний аналіз фінансів
- Ризики та страхування
Монетарна економіка
 Інституції
 Макроекономіка
 Прикладна мікроекономіка та економетрія
Тематика дисертаційних досліджень PhD з економіки
o Ризики, пов’язані з кредитами та їх похідними
o Фінансова стабільність банків та регулювання
o Промислові інвестиції, конкуренція та диверсифікація пропозиції харчових
продуктів
o Аналіз ризиків в автомобільному страхуванні: нові підходи
o Стратегія країн, які розвиваються, щодо фінансової відкритості та політики
обміну
o Трансформація фінансової системи та зростання в Китаї
o Детермінанти інноваційної поведінки підприємств: внутрішні та зовнішні
фактори
o Банки, ринки та фінансування підприємств в Тунісі
o Еволюційний аналіз глобалізації напрямку досліджень та розвитку (R&D)
мультинаціональних підприємств. Теоретичний аналіз та розгляд прикладу
Китаю
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Університет Страсбурга
Напрямок досліджень «Право, економіка, управління, гуманітарні та соціальні
науки» об’єднує 32 дослідницьких підрозділи, серед яких:
 Бюро теоретичної та прикладної економіки
8 напрямків досліджень:
- Спільноти, мережі
- Поведінка та ринки
- Флуктуації, зростання та макроекономічна політика
- Економіка, управління та політика інновацій
- Економіка науки та наукових установ
- Економіка праці, навчання, зайнятості та соціальної політики
- Економіка права
- Кліометрія та історія економічної думки
 Людина та менеджмент в суспільств
Напрямки досліджень:
- Державний та медичний менеджмент
- Соціальна відповідальність підприємства
- Індивідууми, стратегія та організації
- Маркетинг та технології інформації та комунікації
 Лабораторія досліджень з управління та економіки (дослідження зосереджені
в галузі фінансів та банківської економіки)
Теми:
- Економіка та банківське управління
- Фінанси та поведінка
- Фінанси підприємства
- Державні фінанси
Тематика дисертаційних досліджень PhD з економіки
Економічні флуктуації в зоні Євро
Економічний аналіз мультинаціональних підприємств
Економіка відновлюваних видів енергії та управління територіями
Необхідність зростання: економічний, моральний та теологічний аналіз
Економічне зростання та рівність чоловіка і жінки: кліометричний аналіз
Фінансова криза
Розвиток підприємства в рамках кластера: місцеві та міжнародні зв’язки,
технічний розвиток у зв’язку з циклом життя підприємства
o Політика інновацій та досліджень, спрямована на малі та середні
підприємства: порівняльний аналіз європейського та американського підходів
o
o
o
o
o
o
o
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НІМЕЧЧИНА
УНІВЕРСИТЕТ КОНСТАНЦ (державний ВНЗ)
- Є можливість готувати дисертацію за традиційною моделлю (індивідуальні
консультації наукового керівника) та в межах
- Докторантської програми з кількісної економіки та фінансів
Основні галузі досліджень:
- Фінанси
- Економіка праці
- Суспільна економіка (Public Economics)
(Для різних напрямів досліджень на програмі пропонуються спеціалізовані курси)
Теми захищених дисертацій – майже всі англійською мовою. Обсяг – 130-200 с.:
2011 рік:
o Есеї (нариси) з політичної економії суспільних витрат (Essays on the Political
Economy of Public Expenditures).
o Імітаційний маркетинг: Таке, що вводить в оману просування на ринок
товару - відповідно до статті 6 абзацу 2а Директиви про недобросовісну
ділову практику,

§ 5 абз.2 Закону про недобросовісну конкуренцію

(Imitationsmarketing : Die irreführende Produktvermarktung nach Art. 6 Abs.2
lit.a UGP-RL, § 5 Abs.2 UWG)
o Три есе з нерівності ринку праці та наслідки політики в пошукових моделях
(Three Essays on Labor Market Inequality and Policy Implications in Search
Models)
o Три есе з економіки онлайнових ігор (Three Essays on the Economics of
Online Games)
o Есеї з портфельного та банківського менеджменту (Essays on Portfolio- and
Bank-Management)
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2010 рік:
o Чотири есеї з вимірювання фінансових ризиків (Four Essays on Measuring
Financial Risks)
o Економику зробити видимою: світ національних боргів в розмірі екрану.
Етнографія (Ökonomie sichtbar machen : die Welt nationaler Schulden in
Bildschirmgröße. Eine Ethnographie)
o Три есеї з байєсівської факторної моделі (Three Essays on Bayesian Factor
Models)
o Наміри, дешеві розмови і покарання: три експериментальних дослідження
(Intentions, Cheap Talk and Punishment : Three Experimental Studies)
o Асиметрична інформація і навчання в іграх (Asymmetric Information and
Learning in Games)
o Три есе з емпіричної економіки праці (Three Essays on Empirical Labor
Economics)
o Есеї (нариси) з конкуренції систем з мобільністю людського капіталу
(Essays on Systems Competition with Human Capital Mobility)
o Три есе з структурного моделювання кредитного ризику (Three Essays on
Structural Credit Risk Modelling)
o Людський капітал і оптимальна політика в умовах ризику і кредитних
обмежень (Human Capital and Optimal Policy under Risk and Credit
Constraints)
o Різні аспекти складу підприємницьких команд, що знаходяться в стадії
становлення (Different Aspects of the Composition of Nascent Entrepreneurial
Teams)
o Луйо Брентано та економіка сучасності: до переходу наукових форм
представлення в німецькій економічній традиції (1871-1931) (Lujo Brentano
und

die

Ökonomien

der Moderne :

zum Wandel

wissenschaftlicher

Darstellungsformen in der deutschen ökonomischen Tradition (1871-1931)
o Три есе про гетерогенних працівників на недосконалих ринках праці (Three
Essays on Heterogeneous Workers in Imperfect Labour Markets)
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o Три есе з обороту (від) робітників і стимулювання праці в контрактах в
пошуку рівноваги на ринку праці (Three Essays on Worker Turnover and
Incentive Contracts in Labour Market Search Equilibrium)
2009 рік:
o Чотири есеї з інвестицій (Four Essays on Investments)
o Чотири есеї з офшорингу фірми та інноваційної поведінки (Four Essays on
Firm Offshoring and Innovation Behavior)
o Есеї (нариси) з життєвого циклу фінансів: розуміння особистих інвестицій
та споживчого вибору (Essays in Life-Cycle Finance : Understanding Personal
Investment and Consumption Choices)
o Людський капітал в нових фірмах (Human Capital in New Firms)
2008 рік:
o Три есе з напівпараметричних економетричних методів оцінки

(Three

Essays on Semiparametric Econometric Evaluation Methods)
o Емпіричні дані про механізми управління, синдикативні дії та стратегії
вибору партнера у венчурному фінансуванні (Empirical Evidence on
Governance Mechanisms, Syndication Activities, and Partner Selection Strategies
in Venture Capital Financing)
o Три есеї про відповідність оцінювачів (Three Essays on Matching Estimators)
o Наскільки добрим є "добре"? : Більш ефективне використання суб'єктивної
інформації в банківських внутрішніх системах кредитного скорингу (How
Good Is "Good"? : Making Better Use of Subjective Information in Bank Internal
Credit Scoring Systems)
o Три есе з високочастотної фінансової економетрики та індивідуальної
торгової поведінки (Three Essays on High Frequency Financial Econometrics
and Individual Trading Behavior)
o До структури і функції консультування з питань професії: двонаціональне
порівняння між Німеччиною та Австрією (Zur Struktur und Funktion von
11

Berufsberatung : ein binationaler Vergleich zwischen Deutschland und
Österreich)
o Чотири есе з економіки університету (Four Essays on University Economics)
o Імміграції, безробіття і придбання людського капіталу (Immigration,
unemployment and human-capital acquisition)
o Гетерогенні можливості, очікувана тривалість життя, і соціальний захист:
чотири есеї (Heterogeneous Ability, Life Expectancy, and Social Security : Four
Essays)
o Три есе з оцінки та динамічного моделювання багатовимірних ринкових
ризиків за допомогою високочастотних фінансових даних (Three Essays on
Estimation and Dynamic Modelling of Multivariate Market Risks using High
Frequency Financial Data)
o Вибір пропускної здатності для локальної лінійної квантильної регресії з
застосуванням до даних про фінансовий ринок (Bandwidth Selection for
Local Linear Quantile Regression with Applications to Financial Market Data)
o Похибка вимірювання в нелінійних моделей: застосування до методів
розкриття обмеження (Measurement error in nonlinear models : an application
to disclosure limitation techniques)

БЕРЛІНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. ГУМБОЛЬДТА (державний ВНЗ)
- Є можливість готувати дисертацію за традиційною моделлю (індивідуальні
консультації наукового керівника) та в межах
- Докторантської програми з економіки та управлінської науки
Основні напрями досліджень:
- Економічний ризик: які загрози і шанси скриває ризик
- Управління та ефективність економічних систем "
- Прикладна статистика і економіка (Міждисциплінарний дослідницький
центр)
- Взаємозалежності у сфері регулювання ринків
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- Ринкова сила на вертикально суміжних ринках
- Політика клімату в неохочому світі (Climate Policy in a Reluctant World )
Теми дисертацій, захищені на економічному факультеті
(майже всі англ. мовою)
2011 рік:
o Емпіричні дослідження обліку (Empirical accounting research)
o Як німці використовувати свій час (How Germans use their time)
o Постійний процес поліпшення на основі еталонних моделей і процесу
видобутку (Continual process improvement based on reference models and
process mining)
o Три есе з ринків праці, які вимагають спеціальних навичок, нерівність і
споживання протягом ділового циклу (Three essays on skill-specific labor
markets, inequality and consumption over the business cycle)
o Двосторонні ринки в світі онлайн (Two-sided markets in the online world)
o Функції небезпеки та макроекономічна динаміка (Hazard functions and
macroeconomic dynamics)
2010 рік:
o Смуги впевненості в квантильній регресії і узагальнених динамічних
напівпараметричних факторних моделях (Confidence bands in quantile
regression and generalized dynamic semiparametric factor models)
o Вибір акцій через несиметрично обмежені бінарні дерева рішень з
відкинутим варіантом (Stock picking via nonsymmetrically pruned binary
decision trees with reject option)
o Фактори, що впливають на професійну інтеграцію людей з психічними
вадами (Einflussfaktoren der beruflichen Integration psychisch beeinträchtigter
Menschen)
o Активи генерування енергії (Power generation assets)
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o Есеї (нариси) з загального вимірювання факторів продуктивності (Essays in
total factor productivity measurement)
o Управління погодними ризиками (Weather risk management)
o Китайський банківський сектор (The Chinese banking sector)
o Чотири есе з моделювання вибору бренду і лояльність до бренду (Four
essays on modeling brand choice and brand loyalty)
2009 рік:
o Есеї (нариси) з аналізу бізнес-циклу і демографії (Essays on business cycle
analysis and demography)
o Есеї (нариси) з емпіричної макроекономіки з застосуванням до грошовокредитної політики в середовищі, багатому на дані (Essays in empirical
macroeconomics with application to monetary policy in a data-rich environment)
o Есеї (нариси) про малі і середні підприємства як рушійні сили конкуренції
на ринку програмного забезпечення. З точки зору інтелектуальної власності
(Essays on small and medium sized enterprises as drivers of competition in the
software market. an intellectual property rights perspective)
o Цінність RFID на рівні одиниць товару в ланцюгу поставок (The value of
item-level RFID in the supply chain)
o Три есе про конкуренцію та інновації (Three essays on competition and
innovation)
o Міжнародна торгівля і ринки праці (International trade and labour markets)
o Відповідність DSGE-моделей до даних з застосуванням до фіскальної та
надійної грошово-кредитної політики (Matching DSGE models to data with
applications to fiscal and robust monetary policy)
o Обговорення і питання про гроші (Money talks and matters)
o Есеї (нариси) з макроекономічної теорії як керівництва з економічної
політики (Essays on macroeconomic theory as a guide to economic policy)
o Кооперація в ланцюгу поставок на основі застосування RFID (RFID-enabled
cooperation in the supply chain)
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o Три есе на аукціонах та інновацій (Three essays on auctions and innovation)
o Есеї (нариси) про ціноутворення активів і макроекономіку (Essays on asset
pricing and the macroeconomy)
o Вплив несправедливої відмови на контракти з реляційними стимулами
контрактів стимул(The impact of inequity aversion on relational incentive
contracts)
o Есеї (нариси) про тестування панелей коінтеграціі (Essays on panel
cointegration testing)

МЮНЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛЮДВІГА МАКСИМІЛІАНА
(державний ВНЗ)
(його структурний підрозділ для докторських програм з економіки

Мюнхенська школа післядипломної освіти з економіки
(Munich Graduate School of Economics)
- Є можливість готувати дисертацію за традиційною моделлю (індивідуальні
консультації наукового керівника) та в межах
-

Структурованих докторантських програм
Галузі досліджень на факультеті економіки підприємств і менеджменту:
- Бухоблік
- Фінанси
- Інновації
- Стратегія і маркетинг
- Лідерство та навчання
Галузі досліджень на факультеті економіки:
- Економіка праці
- Міжнародна економіка / Міжнародні економічні відносини
- Економіка освіти
- Фінанси
- Економіка охорони здоров'я
- Економіка домогосподарств
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- Економіка галузевих ринків
- Інституційна економіка
- Макроекономіка
- Трансформаційна економіка та економіка розвитку
- Екологічна та ресурсна економіка
- Економічна історія
- Економічна теорія
- Економетрія
Теми дисертацій, захищені на двох економічних факультетах Університету
(майже всі англ. мовою)
2011 рік:
o Три есе про прихильність та інформаційні проблеми (Three Essays on
Commitment and Information Problems)
o Неповні контракти, фінансові тертя і торгівля (Incomplete Contracts,
Financial Frictions and Trade)
o Інститути

та

досягнення

державного

сектора:

емпіричний

аналіз

прогнозування доходів та територіальних адміністративних структур
(Institutions and Public Sector Performance: Empirical Analyses of Revenue
Forecasting and Spatial Administrative Structures)
o Чотири есе про ризик, стимули і ринки (Four Essays on Risk, Incentives, and
Markets)
o Стандарти і стимули в регулюванні безпеки (Standards and Incentives in
Safety Regulation)
o Стимулювання посередників на фінансових ринках (The Incentives of
Intermediaries in Financial Markets)
o Емпіричні есеї (нариси) з економіки охорони здоров'я і економіки освіти
Економіка (Empirical Essays in Health and Education Economics)
o Відкритість в музичному бізнесі (Openness in the music business)
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o Оціненювання багатовимірних деривативів в рамках стохастичної коваріації
(Valuation of multi-dimensional derivatives in a stochastic covariance
framework)
o Системний аналіз проблем у проектах співробітництва з розвитку та
розробка рішень з використанням одного нещодавно розробленого методу
управління проектами (Systemische Analyse von Problemen in Projekten der
Entwicklungszusammenarbeit und Erarbeitung von Lösungsansätzen anhand
einer neu entwickelten Projektmanagementmethode)
o Матеріальні стимули на основі акцій в системі винагороди вищого
керівництва (Aktienbasierte Incentives im Rahmen der Vorstandsvergütung)
o Ціноутворення та хеджування при високовимірних моделях «стрибковиої
дифузії», що використовують рівняння з частковими похідними (Pricing and
Hedging under High-Dimensional Jump-Diffusion Models using Partial
Differential Equations)
o Конкурси ідей в межах підприємства як інструмент управління ідеями Формування та потенціал для організаційних змін (Unternehmensinterne
Ideenwettbewerbe als Instrument des Ideenmanagements - Gestaltung und
Potential der Nutzung für organisatorischen Wandel)
o Стратегічне управління співробітництвом бізнес-асоціацій (Strategisches
Kooperationsmanagement von Wirtschaftsverbänden)
o Провісники готовності платити за користь для здоров'я (Predictors of
willingness to pay for health benefits)
o Економіка природокористування та багатосторонні природоохоронні угоди
(Environmental economics and multilateral environmental agreements)
2010 рік:
o Вхід і конкуренція на фармацевтичному ринку після закінчення терміну дії
патенту (Entry and competition in the pharmaceutical market following patent
expiry)
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o Регулювання конкуренції в Європейському Законі про корпорації і ринок
капіталу (Regulatory competition in European corporate and capital market law)
o Есеї

(нариси)

з

прикладної

мікроекономіки

(Essays

in

applied

microeconomics)
o Структура та детермінанти фінансових ковенантів в позикових викупах
(Structure and determinants of financial covenants in leveraged buyouts)
o Чотири есе про корупцію та співробітництво (Four essays on corruption and
cooperation)
o Економічні аспекти ожиріння і відсутності фізичної активності (Economic
Aspects of Obesity and Physical Inactivity)
o Есеї (нариси) з економіки екологічної охорони здоров'я (Essays in
Environmental Health Economics)
o Історія індустрії програмного забезпечення в Німеччині (Die Geschichte der
Softwarebranche in Deutschland)
o Інтегрована система для ринкового ризику, кредитного ризику та порт фоліо
(An integrated system for market risk, credit risk and portfolio)
o Потоки капіталу, гетерогенність фірм і сек'юритизація активів (Capital
flows, firm heterogeneity and asset securitization)
o Антропометрична

історія

післявоєнних

США,

1847

–

1894

(An

anthropometric history of the Postbellum US, 1847 – 1894)
o Перегляд ціноутворення на основі повних витрат (A reconsideration of fullcost pricing)
o Комплексний підхід у розвитку сільських районів у Китаї (Integrated
approach of rural development in China)
o Чотири есе (нариси) про недосконалу конкуренцію (Four essays on imperfect
competition)
o Ціноутворення переліченого приватного акціонерного капіталу (Pricing of
listed private equity)
o Форми задоволення від роботи і творчості (Formen der Arbeitszufriedenheit
und Kreativität)
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o Угоди директорів, ефективність ринку і стратегічна інсайдерська торгівля в
на німецькому фондовому ринку (Directors' dealings, market efficiency, and
strategic insider trading in the German stock market)і
o Інвестиційні рішення і стимули зусиль при наявності невизначених
здібності (Investment decisions and effort incentives in the presence of uncertain
ability)
o Розвиток турецьких підходів до оцінки майна, заснованих на досвіді
німецьких

методів

оцінки

(Entwicklung

türkischer

Immobilienbewertungsverfahren, basierend auf den Erfahrungen der deutschen
Wertermittlungsmethoden)
o Економічна інтеграція і політичний антагонізм (Ökonomische Integration und
politischer Antagonismus)
o Есеї (нариси) про мобільність домогосподарств та якість життя в Німеччині
(Essays on household mobility and the quality of life in Germany)
o Фірми в Європі, що інтегрується (Firms in integrating Europe)
o Комунікаційна політика на ринку дитячої книги (Kommunikationspolitik im
Kinderbuchmarkt)

УНІВЕРСИТЕТ МАНГЕЙМ
(державний ВНЗ) – його структурний підрозділ
Школа післядипломної освіти (Graduate School) з економіки та соціальних наук
- Є можливість готувати дисертацію за традиційною моделлю (індивідуальні
консультації наукового керівника) та в межах
- PhD-програми з напрямів:
o “Фінанси”,
o “Облік”,
o “Менеджмент”,
o “Операційні та інформаційні системи”,
o “Маркетинг”
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В Університеті створено такі дослідницькі інститути і центри, що проводять
дослідження в галузі економічних і управлінських наук (і споріднені з ними):
- IT-інститут (з бізнес-інформації)
- Інститут дослідження малого бізнесу
- Інститут з ринково орієнтованого управління підприємством
- Інститут страхових наук
- Інститут економіки і статистики
- Інститут корпоративного права
- Центр конкуренції та інновацій
- Дослідницький інститут економіки старіння
- Центр європейських соціальних досліджень
Теми дисертацій, захищених на економічних факультетах Університету
(майже всі виконані англ. мовою)
2011 рік:
o Есеї (нариси) про банківське регулювання (Essays in banking regulation)
2010 рік:
o Чутливі до ризику вимоги до капіталу та проціклічність в кредитуванні
(Risk-sensitive capital requirements and pro-cyclicality in lending)
o Інтеграція

ринку

праці

для

висококваліфікованих

іммігрантів

(Arbeitsmarktintegration von hochqualifizierten Zuwanderern)
o Есеї (нариси) з корпоративного фінансування (Essays on corporate financing)
o Ліквідність і кредитний ризик на ринках з фіксованим доходом (Liquidity
and credit risk in fixed income markets)
o Моделі попиту з ендогенними цінами та рекламою (Demand models with
price endogeneity and advertising)
o Міжнародна

система

податкової

інформації

(Internationales

Steuerinformationssystem)
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o Захист зайнятості та відсутність гарантій роботи (Employment protection and
job insecurity)
o Ринкова орієнтація та інноваційна орієнтація (Marktorientierung und
Innovationsorientierung)
o Виконавчий опціони на акції (Executive stock options)
o Інвестиційні рішення приватних домашніх господарств та роль фінансових
консультацій (Investment decisions of private households and the role of
financial advice)
o Міжчасовий розподіл з неповними ринками (Intertemporal allocation with
incomplete markets)
o Різні джерела в одно- та мульти-ешелонній системи інвентаризації (Multiple
sourcing in single- and multi-echelon inventory systems)
o Есеї (нариси) з розкриття бухгалтерської інформації та використання ціни
акції в контрактах, що містять матеріальні стимули (Essays on accounting
disclosure and the use of stock price in incentive contracts )
o Есеї (нариси) з теорії організації і економіки персоналу (Essays in
organization theory and personnel economics)
o Інвестиції в людський капітал і динаміка населення (Human capital
investment and population dynamics)
o Есеї (нариси) з міжнародної торгівлі (Essays in international trade)
o Конфлікти інтересів (Conflicts of interest)
o Есеї (нариси) з теорії динамічних контрактів (Essays in dynamic contract
theory)
o Есеї (нариси) з економіки суспільного сектора (Essays in public economics)
o Наглядові ради німецьких компаній (Aufsichtsräte deutscher Unternehmen)
o Горизонтальне

співробітництво

в

логістиці

(Horizontale

Logistikkooperationen)
o Есеї (нариси) про навчання в іграх і соціальних контекстах (Essays on
learning in games and social contexts)
o Незнання і контракти (Unawareness and contracts)
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o Інвесторські переконання і оцінка прогнозу (Investor beliefs and forecast
evaluation)
o Есеї (нариси) про дефолнтний своп (Essays on credit default swap)
o Теми з динамічної макроекономіки (Topics in dynamic macroeconomics)
o Якість корпоративного контролю з боку аудиторів та Наглядової ради (Die
Qualität der Unternehmensüberwachung durch Abschlussprüfer und Aufsichtsrat)
o Аналіз впливу мобільно інтегрованих бізнес-процесів – Імітаційне
дослідження на прикладі віртуальної реальності у високо Моделювання
вивчення

віртуальної

реальності

в

будівництві

(Wirkungsanalyse

mobilintegrierter Geschäftsprozesse - Eine Simulationsstudie am Beispiel einer
virtuellen Realität im Hochbau)
o Банківське регулювання зі значенням високого ризику (Banking regulation
with value-at-risk)
УНІВЕРСИТЕТ БІЛЕФЕЛЬД
(державний ВНЗ) – його структурний підрозділ
Білефельдська школа післядипломної освіти з економіки та менеджменту
(Bielefeld Graduate School of Economics and Management)
- Є можливість готувати дисертацію за традиційною моделлю (індивідуальні
консультації наукового керівника) та в межах
- PhD-програми з напрямів:
o “Економіка”
o “Менеджмент”
Можливі галузі спеціалізації:
- Динамічна макроекономіка
- Теорія галузевих ринків
- Теорія ігор
- Суспільна економіка
- Фінансові ринки
- Статистика та економетрія
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Теми дисертацій, захищених на економічному факультеті Університеті
(майже всі виконані англ. мовою)
2011 рік:
o Вивчення індивідуальних переваг (уподобань) в економічних контекстах:
три есе з еволюційної теорії ігор (Exploring individual preferences in economic
contexts: three essays in evolutionary game theory)
o Динамічний підхід до гетерогенних інновацій (The dynamic approach to
heterogeneous innovations)
o Оцінка фінансових умовних вимог при наявності невизначеності моделі
(Valuation of financial contingent claims in the presence of model uncertainty)
o Про міжпоколінське фомування та еволюцію безперервних культурних рис
(On the intergenerational formation and evolution of continuous cultural traits)
o Вплив малих і середніх підприємств на економічне зростання (The influence
of small and medium-sized enterprises on economic growth)
o Прогнозування попиту на енергію і динамічне управління температурою
води (Energy demand forecasting and dynamic water temperature management)
o Вибіркове споживання на неповних ринках (Consumption selection on
incomplete markets)
2010 рік:
o Мікроекономічна основа прийняття інвестиційних рішень для систем
торгової електронної безпеки (Microeconomic foundation of investment
decisions for electronic security trading systems)
o Узагальненість оцінок економіки охорони здоров'я (Generalizability of health
economic evaluations)
o Про ігри сингуляного контролю (On singular control games
2009 рік:
o Про динамічні моделі невизначеності Найта (On dynamic Knightian
uncertainty models)
o Досягнення у формуванні стратегічної мережі (Advances in strategic network
formation)
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ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В США
Boston College economics faculty http://fmwww.bc.edu/ec-c/docs/EC.recent.PhD.AY2005.php
Ph.D. Dissertations in Economics, 2006
Теоретичні та емпіричні дослідження реклами на спеціалізованих ринках
Нариси (Essays) з питань економіки міських агломерацій
Приплив капіталу, вплив голландської хвороби і грошово-кредитна політики
Нариси з питань фінансової інтеграції та економічного зростання
Бізнес-цикли: значення для недосконалої конкуренції у банківській системі
Нариси з питань аукціонів: теоретичне та емпіричне дослідження
Нариси з питань підприємництва, мотивації і автономії
Нариси з економіки корупції
Асиметрична інформація, прибутковість акцій і монетарна політика:
теоретичний та емпіричний аналіз
Нариси з питань ціноутворення на ринку активів

Harvard Kennedy School (Harvard University) http://www.hks.harvard.edu/degrees/phd/peg
PhD in Political Economy & Government
2009-2010
Нариси з політичної економії перерозподілу
Посткомуністичний капіталізм: політика інституціонального розвитку
2008-2009
Нариси з питань вимірювання корупції, довіри та інвесторів у Східній Європі
Ліберальна теорія прав власності на природні ресурси
Нариси з економіки розвитку
2007-2008
Нариси з банківської справи та корпоративних фінансів
Нариси з питань причинно-наслідкових припущень в наглядових дослідженнях
Чому і коли політичні партії проводять первинні вибори (праймеріз)?
Теоретичні та порівняльні дослідження
24

2006-2007
Нариси з економіки навколишнього середовища і природних ресурсів
2005-2006
Три нариси з економічного розвитку: уроки трьох нечисленних корінних
народів
Стимули та інформація в країнах, що розвиваються

Massachusetts Institute of Technology, Department of Economics
http://econ-www.mit.edu/about/recent

PhD in Economics
2010
Нариси з міжнародної економіки
Нариси зі страхування безробіття
Нариси з динамічної загальної рівноваги
Нариси з політичної економії
Нариси з економіки локальних ринків робочої сили
Нариси з оподаткування і фірмової поведінки
Нариси з невизначеності в економіці
Нариси з підприємництва
Політичні еліти і розвиток
Згладжування споживання серед домогосподарств і в часі: нариси з економіки
розвитку
Вимірювання впливу інтернет-реклами на поведінку людини з використанням
природних та польових експериментів
2009
Нариси зі зростання та інноваційної політики
Нариси з суверенного боргу та міжнародних потоків капіталу
Соціальні мережі в промисловій організації
Нариси зі стимулів для інновацій
Нариси з оподаткування та інвестицій
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Дослідження Центру економічного розвитку Університету Йєль
http://www.econ.yale.edu/~egcenter/gradsupport2.html
Madiha Afzal, “Understanding Politician
Maдіха Афзал, «Розуміння політичних
Incentives: Evidence from Returns to Luck in
стимулів: докази повернення до успіху в
Indian and Pakistani Elections.”
індійських і пакистанських виборах".
Pinar Keskin, “Reallocating Water from
Agriculture in Tamil Nadu, India.”

Пінар Кескінов: «Перерозподіл води із
сільського господарства в штаті Таміл Наду,
Індія."

Daniel Rosenblum, “Evaluating Health Insurance
and Health Education in Rural India.”

Деніел Розенблюм, "Оцінка медичного
страхування та охорони здоров'я освіти в
сільських районах Індії."

Reena Badiani, “Temporary Migration and the
Risk Portfolio of Agrarian Technologies
Employed.”

Рина Бадіані "Тимчасова міграція та ризик
портфелю застосованих аграрних технологій».

Prashant Bharadwaj, “Sterilization, Fertility, and
Household Outcomes.”

Прашант Бхарадвай "Стерилізація,
народжуваність та побутові наслідки".

Adrián G. de la Garza, “The Reemergence of
Bond Markets in Emerging Economies.”

Адріан Г. де ла Гарса, "Відродження ринків
облігацій в країнах з економікою, що
розвивається".

Напрямки досліджень PhD студентів професора Алеха Цивінскі
http://www.econ.yale.edu/faculty1/tsyvinski/students.htm
William Shikani, The Granular Origins of
Economic Growth in China

Вільям Шікані, «Складові витоків
економічного зростання в Китаї»

Kai Du, Essays in Accounting Theory

Кай Ду, «Нариси з теорії бухгалтерського
обліку»

Maximiliano Dvorkin, The Macroeconomic
Effects of Mobility and Reallocation Frictions

Максиміліано Дворкін, «Макроекономічні
наслідки мобільності і перерозподілу фрікцій»

Melanie Morten, Migration and Risk Sharing in
Village Economies

Мелані Мортен, «Міграція та розподіл
ризиків в економіці села»

Kieran Walsh, The Macroeconomics of Debt
Limits and Financial Markets

Кіран Уолш, «Макроекономіка боргових
обмежень і фінансових ринків»

Nicholas Werquin, Essays in Dynamic Optimal
Taxation

Микола Веркуін, «Нариси з динамічного
оптимального оподаткування»

Lint Barrage, Essays on the Design and Impact of
Environmental Regulation: Carbon Pricing

Лінт Барадж, «Нариси з розробки та впливу
екологічного регулювання: ціноутворення на
вуглеводні»
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НАУКОВІ НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ НАУК
В ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ
КИТАЮ

Університет

Напрям

Пекінський університет
Peking University

Менеджмент економічної інформації (Doctor)
Міжнародна економіка і торгівля (Doctor)

Цинхуанський університет
Tsing Hua University

Економікс (Doctor)

Університет Уханя
Wuhan University

1. Західна економічна наука (Економікс) (Doctoral
Degree)
2. Політична економія (економікс) (Doctoral Degree)
3. Математична економіка (Doctoral Degree)
4. Економіка праці (Doctoral Degree)
5. Регіональна економіка (Doctoral Degree)
6. Економіка населення (Doctoral Degree)
7. Світова економіка (Doctoral Degree)
8. Історія економічної думки (Doctoral Degree)
9. Економічна історія (Doctoral Degree)
10. Міжнародна торгівля (Doctoral Degree)

Університет Фуданя
Fudan University

1. Світова економіка (Doctoral Degree)
2. Міжнародна торгівля (Doctoral Degree)
3. Кількісна економічна наука
(Doctoral Degree)
Історія економіки (Doctoral Degree)
Історія економічної думки (Doctoral)
Політична економія (Doctoral Degree)
Населення, Ресурси та Економіка навколишнього
середовища (Doctoral)
5. Економічна наука Заходу (Doctoral Degree)
6. Світова економіка (Doctoral Degree)
7. Фінанси (Doctoral Degree)
8. Економіка промисловості (Doctoral Degree)
9. Міжнародна торгівля (Doctoral Degree)
10. Економіка праці (Doctoral Degree)
11. Державні фінанси (Doctoral Degree)
12. Кількісна економічна наука (Doctoral)
13. Регіональна економіка (Doctoral Degree)
14. Фінансовий інжиніринк (Doctoral Degree)
1.
2.
3.
4.

Нанкай університет
Nankai University

* за рейтингом China University Application Center
http://top.at0086.com/university/2012/top100.html
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ДОДАТОК 1
ТИТУЛЬНІ СТОРІНКИ ВИБРАНИХ ДИСЕРТАЦІЙ (PHD)
Лондонська школа економіки - PhD з економіки

Доктор філософії з економіки (Економікс)
Переважно, на титульному аркуші дисертації
спеціальність не зазначається. Вказується
відділення/кафедра і інформація про те, що
це дисертація (PhD)
Спеціальність часто вказується лише для PhD
in Economics (але не завжди)

29

Доктор філософії з економіки (Економікс)

30

Тут на титулі дисертації вказується
спершу кафедра і науковий ступінь (PhD)
Спеціальність не зазначається взагалі.
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ДОДАТОК 2
ТИТУЛЬНІ СТОРІНКИ ВИБРАНИХ ДИСЕРТАЦІЙ (PHD)
Лондонська школа економіки - PhD з фінансів

32

ДОДАТОК 3
ТИТУЛЬНІ СТОРІНКИ ВИБРАНИХ ДИСЕРТАЦІЙ (PHD)
Лондонська школа економіки - PhD з менеджменту
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ДОДАТОК 4
ЗРАЗКИ ДИПЛОМІВ ДОКТОРІВ
(з різних галузей науки, різних університетів Німеччини;
«доктор» в Німеччині = «кандидат» в Україні).
Кожен університет сам присуджує ступінь і сам видає диплом власного зразка.
Згідно Положень, диплом кандидата наук має містити такі дані:
- Назва університету та факультету,
- Ступінь, який присуджується,
- Ім’я здобувача,
- Назву дисертації,
- Оцінку за дисертацію,

- вказується не всіма університетами

- Оцінку за захист,

- вказується не всіма університетами

- Загальну оцінку,
- Дату диспуту (захисту),
- Ім’я і підпис декана факультету,

- іноді в деяких університетах і підпис
ректора або президента університету

- Печатку університету.
Назва університету
Назва факультету

Ім’я особи, кому видано диплом

Ступінь, який присуджено
(тут: доктор економічних наук =
к.е.н. в Україні)
Тема дисертації
Загальна оцінка
Місто, Дата

Підпис
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Логотип університету

Математичноприродничий факультет
Університету ім.
Хайнріха Хайне м.
Дюссельорф
присвоює
під ректоратом (ім’я і
титули ректора)
та під деканством
(Ім’я і титули декана)
Пану дипломованому
математику
Торстену Паульсу
Ступінь Доктора
природничих наук
(Dr.rer.nat.)
після того, як він
оціненою на «відмінно»
дисертацією
(Тема дисертації)
а також здачею усного
іспиту на оцінку
«відмінно»
свою наукову
спроможність довів та
отримав загальну оцінку
«дуже добре»

Місто, Дата

Підпис декана
Печатка університету
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ДОДАТОК 5
Положення про захист кандидатських дисертацій
у Вільному Університеті м. Берлін 1
Допуск до аспірантури передбачає представлення назви роботи та плану
роботу майбутньої дисертації, яка має походити з фахової сфери, яка представлена
на даному факультеті щонайменше одним викладачем. Необхідне схвалення
щонайменше одним викладачем факультету. Заявник (здобувач) має запропонувати
наукового керівника, який або представляє даний факультет, або готовий взяти на
себе таку функцію (бути науковим керівником дисертації). За обґрунтованою
заявою здобувача науковим керівником або рецензентом може бути гостьовий
професор. Як виключення в обґрунтованих випадках може бути представлена вже
готова дисертація, за умови, якщо фахова сфера, по якій написана дисертація,
представлена на факультеті щонайменше одним викладачем та він готовий
виступити рецензентом. Передумовою є, що дана дисертація не була подана на
розгляд в іншому місці.
Заявки на допуск до аспірантури або до захисту подаються Голові комітету з
захисту кандидатських дисертації факультету. Рішення приймається протягом
одного місяця.
Можливо паралельна аспірантура з іноземним ВНЗ.
Можлива підготовка роботи німецькою або англійською мовою.
Наукове керівництво

дисертацією здійснюється викладачем відповідного

факультету університету.
В обґрунтованих випадках Комітет з захисту кандидатських дисертації
факультету може залучити до наукового керівництва дисертацією викладача, який
не приналежить даному факультету. У цьому випадку одного з викладачів
факультету призначають для підтримки зовнішнього наукового керівника.
Якщо при поданні заявки на вступ до аспірантури (або на захист вже
підготовленої дисертації) здобувач не пропонує наукового керівника, Комітет з
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захисту кандидатських дисертації факультету шукає його сам, враховуючи фахове
спрямування (майбутньої) дисертації, і погоджуючи свій вибір з заявником.
Для оцінювання дисертації призначаються 2 рецензенти. Першим рецензентом
обов’язково є науковий керівник. Другого рецензента (викладача) призначає
Комітет з захисту кандидатських дисертації факультету, погоджуючи це з ним та зі
здобувачем (аспірантом). Щонайменше один з рецензентів має бути членом даного
факультету. Якщо оцінки обох рецензентів відрізняються або коли тематичні
особливості дисертації це вимагають, може бути призначений третій рецензент
(викладач) - його може запропонувати або один з перших 2 рецензентів, або
здобувач.
Рецензії готуються протягом 3 місяців. Про їх результати не розголошується
до висновку Комісії з захисту кандидатських дисертації факультету.
Після завершення рецензування дисертація 2 тижні знаходиться у вільному
доступі на факультеті. Кожен для керівництва дисертаціями кваліфікований член
факультету може ознайомитись з дисертацією та з рецензіями, та подати свою
оцінку, яка буде приєднана до всіх документів до захисту. На основі таких
додаткових оцінок може бути призначений додатковий рецензент (викладач).
Після представлення рецензій Комітет з захисту кандидатських дисертації
факультету

уповноважує членів Комісії з захисту кандидатських дисертації

факультету почати процедуру захисту. Завданнями Комісії є:
-

Оцінювання дисертації на основі представлених рецензій,

-

Початок і проведення диспуту (дискусії) зі здобувачем,

-

Оцінювання диспуту,

-

Формування загальної оцінки.

(Примітка:

кандидатські дисертації в Німеччині оцінюються, і ця оцінка

зазначається у дипломі. Використовуються оцінки на латині:
-

Summa cum laude – «з відзнакою»,

-

Magna cum laude – «дуже добре»,

-

Cum laude – «добре»,

-

Rite – «достатньо»,
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-

Non rite – «не достатньо» -

Отримання такої оцінки означає, що

дисертація не може бути захищена.
Для ще більшого диференціювання оцінки за дисертацію до даних оцінок
(крім підвищення найвищої і зниження найнижчої) можуть додаватись: для
підвищення - «melius quam“, для зниження - „peius quam“.
Окремо оцінюється дисертація, окремо оцінюєтьсь диспут (дискусія, захист) і
виставляється загальна оцінка.
Загальною оцінкою за дисертацію і захист може бути одна з таких чотирьох:
-

Summa cum laude – «з відзнакою»,

-

Magna cum laude – «дуже добре»,

-

Cum laude – «добре»,

-

Rite – «достатньо»).

Комісія з захисту дисертації складається з:
-

4 викладачів та одного аспіранта факультету, який має дорадчий голос.

Щонайменше один з рецензентів приналежить до Комісії з захисту
кандидатських дисертації факультету .
Для міждисциплінарних дисертацій при формуванні Комісії з захисту
дисертації

враховується,

що

мають

бути

представлені

представники

тих

факультетів, яких дана тема стосується.
Згідно Положень, диплом кандидата наук має містити такі дані:
-

Назва університету та факультету,

-

Ступінь, який присуджується,

-

Ім’я здобувача,

-

Назву дисертації та її оцінку,

-

Оцінку диспуту (захисту),

-

Загальну оцінку,

-

Дату диспуту (захисту),

-

Ім’я та підпис декана факультету,

-

Печатку університету.
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Дисертація має бути опублікована протягом 2 років після захисту дисертація
(зміни мають бути погоджені з рецензентами) і у визначеній кількості передана в
адміністрацію факультету (далі передається в бібліотеки). Якщо здобувач планує
опублікувати роботу через стороннє видавництво (і видати як книгу, мінімум 150
екземеплярів; або в журналі – але вона все рівно має бути позначена як «Дисертація
Вільного університету Берлін»), строк подачі може бути подовжений ще максимум
на 1 рік. В обґрунтованих випадках – на 2 роки.
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