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ПРЕАМБУЛА
Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня з
підготовки доктора філософії у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки», спеціальність 051 «Економіка».
Освітньо-наукова програма використовується під час:
 ліцензування та акредитації освітньо-наукової програми, інспектування
освітньо-наукової діяльності за спеціальністю;
 розроблення навчального плану, програм навчальних дисциплін;
 розроблення засобів діагностики якості вищої освіти;
 визначення змісту навчання в системі перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
 наукової орієнтації докторів філософії.
Освітньо-наукова програма враховує вимоги : Закону України «Про
вищу освіту»; Національної рамки кваліфікацій і встановлює:
 обсяг та термін навчання докторів філософії;
 загальні компетенції;
 професійні компетентності за спеціальністю;
 перелік та обсяг навчальних дисциплін для компетентностей освітньонаукової програми;
 вимоги до структури до навчальних дисциплін.
Освітньо-наукова програма використовується для:
 складання навчальних планів та робочих навчальних планів;
 формування
програм
навчальних
дисциплін,
практик,
змісту
індивідуальних завдань;
 формування
програм
навчальних
дисциплін,
практик,
змісту
індивідуальних завдань;
 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики;
 акредитації освітньо-наукової програми;
 зовнішнього контролю якості підготовки фахівців;
 атестації докторів філософії зі спеціальності 051 «Економіка».

3

I - Загальна характеристика
Рівень вищої освіти
Кваліфікаційний
рівень
Ступінь, що
присвоюється
Назва галузі
Назва спеціальності
Обмеження щодо
форм навчання
Кваліфікація освітня,
що присвоюється
Кваліфікація в
дипломі
Тип диплому
Ціль програми

Опис предметної
області

Цільова аудиторія

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти
Восьмий рівень Національної рамки кваліфікації України
Доктор філософії
05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка
Денна, заочна
Доктор філософії з економіки
Доктор філософії зі спеціальності 051 «Економіка»
Одиничний ступінь
Забезпечувати підготовку в області економіки та
підтримува-ти аспірантів у виконанні ними наукових
досліджень, що орієнтовані на отримання нових
наукових знань теоретичного та/або прикладного
характеру, підготовку та захист дисертації.
Об’єкт вивчення:
- становлення, функціонування і розвиток економічних
систем у контексті процесів глобалізації та європейської
інтеграції.
Цілі навчання: набуття здатності розв’язати комплексні
проблеми в галузі професійної та/або дослідницькоінноваційної діяльності та практики, що передбачає
глибоке переосмислення наявних і створення нових
цілісних знань, розвиток методичного й
інструментального апарату еконо-мічних досліджень;
оволодіння методами розробки й обґрунтування
оптимальних рішень при формуванні та реалізації
економічної політики.
Теоретичний зміст предметної області:
- гносеологічні та методологічні засади економічної
науки;
- науково-методичні та прикладні проблеми аналізу
економічних явищ і процесів;
- закони, рушії та механізми еволюції економічних
систем, умови, чинники та засоби підтримки їх
динамічної рівноваги;
- міжнародні економічні відносини, сучасні форми та
механіз-ми їх реалізації в умовах глобалізації;
- проблеми економічної історії й економічної думки.
Методи, методики та технології: діалектика,
синергетика, еволюціонізм, системний аналіз,
компаративістика, статистичні методи досліджень,
прогностичні та оптимізаційні економіко-математичні
моделі.
Абітурієнти, що мають вищу освіту ступеня магістра
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Нормативний термін
навчання
Обсяг освітньої
складової ОНП
Працевлаштування

Академічний права
випускників

4 роки
40 кредитів ЄКТС
Випускник може працювати викладачем вищого
навчального закладу відповідного рівня акредитації, на
посадах економіста, економіста-аналітика широкого
профілю з ефективності підприємництва та
інноваційного радника, консультанта та оглядача з
економічних питань, наукового співробітника фахових
наукових установ, методиста з економічної освіти тощо.
Навчання за програмою підготовки доктора наук

II – Зміст освітньо-наукової програми
Відповідно до п.26 «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових
установах)» ОНП передбачає такі складові:
1. Загальна теоретична та практична підготовка, що включає обов’язкові
дисципліни, призначення яких полягає у забезпеченні належного освітньонаукового рівня аспіранта, зокрема:
 оволодіння загальнонауковими (філософськими)
компетентностями,
спрямова-ними на формування системного кругозору;
 здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній
та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових
текстів з відповідної спеціальності;
2. Теоретична та практична професійна підготовка, що забезпечує підвищення
освітнього рівня за спеціальністю 051 «Економіка», частинами якої є:
2.1) обов’язкові дисципліни, спрямовані на:
- набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової
презентації результатів власного наукового дослідження українською
мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у науковій
діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління
науковими проектами та/або складання пропозицій щодо фінансування
наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;
- здобуття глибинних знань зі спеціальності, за якою він проводить
дослідження (засвоєння основних концепцій, розуміння теоретичних і
практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за
спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового
напрямку);
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2.2)
дисципліни варіативної частини, вибір яких дозволяє аспіранту
отримати
додаткові знання, підвищити свій загальноосвітній рівень і
поглибити знання у відповідних фахових наукових спрямуваннях.
3.

Науково-дослідницька робота, що разом з теоретичною забезпечує
відповідний освітньо-науковий рівень, необхідний для здійснення
самостійної науково-дослідницької діяльності.

4.

Підготовка та захист дисертаційної роботи разом з теоретичною та
практичною підготовкою, а також науково-дослідницькою роботою
забезпечують відповідний освітньо-науковий рівень.
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