
РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму «Економіка» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти   

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

за спеціальністю 051 «Економіка» 

 

В освітньо-наукову програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти  галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі 

спеціальності 051 Економіка внесено зміни робочою групою, яка складається з 

науково-педагогічних працівників кафедри фінансів та економіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка. До складу робочої групи також були 

внесені зміни: додано представників від здобувачів освіти та Ради роботодавців.  

Зміни до освітньо-наукової програми були внесені у відповідності до  

Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 051 Економіка для третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом 

МОН України від 10.05.2022 № 424 та за результатами проведених опитувань та 

обговорень змісту ОНП зі здобувачами освіти, роботодавцями,  академічною 

спільнотою. Зміни, які внесені до ОНП, стосувалися уточнення загальної 

інформації про ОНП, уточнення назв освітніх компонентів та структури ОНП. 

До обов’язкових освітніх компонентів було додано навчальну дисципліну 

«Педагогіка і психологія вищої школи», що сприятиме формуванню у майбутніх 

докторів філософії компетентностей викладача. Внесено зміни у склад 

вибіркових дисциплін, додано навчальні дисципліни «Розвиток циркулярної 

економіки» та «Фінансування наукових досліджень, грантова діяльність» замість 

навчальних дисциплін «Прикладні аспекти соціальної відповідальності в 

економічних дослідженнях» та «Прикладні аспекти комерціалізації результатів 

наукових досліджень». Вважаю таку заміну навчальних дисциплін доречною. В 

новій редакції ОНП уточнено матрицю відповідності програмних 

компетентностей компонентам освітньо-наукової програми та матрицю 

забезпечення результатів навчання відповідним компонентам освітньо-наукової 

програми.  

 Нова редакція освітньо-наукової програми «Економіка» підготовки 

докторів філософії з економіки у Київському університеті імені Бориса 

Грінченка відповідає сучасному рівню підготовки аспірантів за спеціальністю 

Економіка, заявлений перелік освітніх дисциплін надає можливість сформувати 

у майбутніх фахівців загальні та фахові компетентності та результати навчання, 

зміст освітньо-наукової програми базується на сучасних наукових економічних 

знаннях та практиці освітньої діяльності, що дозволяє рекомендувати її 

використання для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки». 
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Робочою групою, яка складається із науково-педагогічних працівників кафедри 

фінансів та економіки, здобувача освіти, представника Ради роботодавців факультету 

інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка, 

внесені зміни у освітньо-наукову програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня 

освіти. Зміни було внесено у відповідності до  Стандарту вищої освіти України за 

спеціальністю 051 Економіка для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

затвердженого та введеного в дію наказом МОН України від 10.05.2022 № 424. Зміни, внесені 

у ОНП стосувались уточнення загальної інформації про освітньо-наукову програму, зокрема, 

доповнено мету ОНП відповідно до місії Київського університету імені Бориса Грінченка – 

«Служити людині, громаді, суспільству». Зміни, які внесені у ОНП, стосувались також 

уточнення назв та структури освітніх компонент, зокрема було введено навчальну дисципліну 

«Педагогіка і психологія вищої школи»  (враховано лист Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти від 03.09.2021 № 672 «Про забезпечення володіння 

випускниками освітньо-наукових програм доктора філософії методологією педагогічної 

діяльності»). Навчальну дисципліну «Актуальні проблеми економічних досліджень» 

перенесено  із вибіркових до обов’язкових освітніх компонент. В межах цієї навчальної 

дисципліни об’єднано ще дві навчальні дисципліни ««Розвиток економічної наукової галузі» 

та «Економічні знання в статистично-інформаційній презентації» у вигляді змістових модулів, 

які у попередній редакції ОНП були окремими навчальними дисциплінами. Таке об’єднання є 

логічним і дозволило більш компактне згрупувати освітні компоненти. У зв’язку із 

трансформацією освітніх компонент внесені уточнення у матрицю відповідності програмних 

компетентностей та матрицю забезпечення результатів навчання відповідними компонентами 

освітньо-наукової програми 
Пропозиція: доцільно всі вибіркові навчальні дисципліни викладати у перші два роки 

навчання аспірантів з метою вивільнення часу на 3 та 4 роках навчання для роботи над 

дисертацією.  

Нова редакція ОНП «Економіка» підготовки докторів філософії з економіки у 

Київському університеті імені Бориса Грінченка за змістом та структурою відповідає 

сучасним вимогам до підготовки аспірантів за спеціальністю 051 Економіка, враховує зміни, 

які відбулись у нормативно-законодавчій базі України, соціально-економічному розвитку 

суспільства, практиці наукової та викладацької діяльності, і може бути рекомендована для 

використання при підготовці здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» у Київському 

університеті імені Бориса Грінченка. 
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Освітньо-наукова програма «Економіка» для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти розроблена робочою групою кафедри фінансів та 

економіки Київського університету імені Бориса Грінченка. За освітньо-науковою 

програмою аспіранти кафедри фінансів та економіки навчаються протягом трьох років. 

Робочою групою було запропоновано внести зміни до ОНП Економіка. Спираючись на 

власний досвід та аналогічні ОНП інших ЗВО України, можу відзначити, що зміни, які 

було внесені до ОНП «Економіка» є актуальними і внесено їх у відповідності до  

Стандарту вищої освіти України за спеціальністю 051 Економіка для третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, затвердженого та введеного в дію наказом 

МОН України від 10.05.2022 № 424. В ОНП було уточнено мету програми, загальні, 

спеціальні фахові компетентності та результати навчання у відповідності до Стандарту. 

До обов’язкових освітніх компонент додано нову навчальну дисципліну «Педагогіка та 

психологія вищої школи», що є доречним в зв’язку із листом Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти від 03.09.2021 № 672 «Про забезпечення володіння 

випускниками освітньо-наукових програм доктора філософії методологією 

педагогічної діяльності». Доцільним є зміни щодо укрупнення освітніх компонент і 

зменшенні їх обсягу за кількістю. Так до обов’язкових освітніх компонент перенесено 

навчальну дисципліну «Актуальні проблеми економічних досліджень», яка доповнена 

модулями з навчальних дисциплін «Розвиток економічною наукової галузі» та 

«Економічні знання в статистично-інформаційній презентації». Таким чином 

скорочена кількість навчальних дисциплін, проте не втрачена якість підготовки 

аспірантів. 

Зміни, які внесені до ОНП «Економіка» стосувалися і перерозподілу кредитів 

між вибірковими дисциплінами  у бік збільшення до 4 кредитів за кожною вибірковою 

дисципліною. Також у нову редакцію робочою групою внесені зміни щодо можливості 

вибору аспірантів вибіркових навчальних дисциплін не тільки тих, що запропоновані 

ОНП, а із Каталогу вибіркових навчальних дисциплін Університету. 

Вважаю, що освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 

«Економіка» у Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідає сучасному 

рівню розвитку економічної науки та практики, тому можу рекомендувати її до 

використання для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії з 

економіки за спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки» для третього (освітньо-наукового) рівня.  

 

 




