
Пояснення 

групи забезпечення освітньо-наукової програми «Економіка» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» 

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» кваліфікації доктор 

філософії національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» 

 

Більшість рецензій та відгуків на ОНП «Економіка» мають позитивний 

характер та не містять конкретних зауважень та побажань. 

Разом з тим, в інших рецензіях є конкретні пропозиції, які було 

детально розглянуто групою забезпечення спеціальності «Економіка». 

Зокрема, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського, доктор 

економічних наук, професор Маслак О.І. вважає за доцільне 

«…запропонувати гаранту спеціальності 051 «Економіка в НТУ «ХПІ» та 

групі забезпечення більше уваги приділити їх мовній підготовці, що в 

теперішній час є конче необхідним при ознайомлення та вивченні сучасних 

наукових напрацювань провідних вчених європейського співтовариства». 

Вважаємо, що виділення 8 кредитів в навчальному плані аспірантів на 

удосконалення мовної підготовки цілком достатнім. Крім того, по бажанням 

аспірантів є можливість проведення окремих занять та викладання окремих 

дисциплін на англійській мові. 

Більшість пропозицій рецензентів біла пов’язана з їх бажанням 

приділити більше уваги окремим напрямкам та сферам знань майбутніх 

докторів філософії. 

Так, доктор економічних наук, професор, заступник Голови Правління, 

начальник фінансово-економічного управління ПАТ «Укртатнафта» 

В.В.Бабіченко зазначає, що рецензована освітньо-наукова програма 

«Економіка» включає дисципліну «Управління інноваційно-інвестиційними 

проектами», при вивченні змісту якої пропонуємо включити тему 

«Трансформація трансферу знань у трансфер технологій як чинник 

підвищення конкурентоспроможності інноваційно активних підприємств», 

що дасть можливість поглибити теоретичні знання з практичних аспектів 

діяльності інноваційних підприємств великого бізнесу». Це побажання 



враховане викладачем цієї дисципліни. Крім того, цей напрямок більш 

детально розглядається при викладанні дисципліни «Організаційний 

механізм управління інтелектуальної власності». 

Доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського 

національного політехнічного університету Ковтуненко К.В. рекомендує 

«…для більш глибокого вивчення системи підприємницької діяльності та 

набуття навичок креативного мислення при подальшому перегляді ОНП було 

б бажано запропонувати студентам вибіркову дисципліну, пов’язану з 

функціонуванням підприємницької діяльності в науковому середовищі». 

Вказана тематика групою забезпечення реалізована при викладанні 

дисципліни «Актуальні проблеми розвитку економіки Української 

промисловості» де детально розглядається проблематика підприємництва. 

Доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки та 

управління Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Ліпич Л.Г. рекомендує «... для більш систематизованого вивчення 

ефективного ходу управління та формування позитивного соціально – 

психологічного клімату у колективі було б доцільно запропонувати 

аспірантам вибіркову дисципліну «Психологія управління та лідерство». 

Вказана пропозиція реалізована при викладанні дисципліни 

«Інноваційні технології управління людськими ресурсами».  

Декан економічного факультету Запорізького національного 

університету, доктор економічних наук, професор, академік академії 

економічних наук України Череп А.В. вважає за доцільне «… для посилення 

педагогічної підготовки було б бажано у програмі доповнити у цикл 

дисциплін дослідницької підготовки дисципліну «Сучасні технології 

освітнього процесу». Дана рекомендація реалізована при викладанні 

дисциплін «Основи педагогіки вищої школи», «Педагогічна риторика», 

«Професійна культура викладача». 
 

 



 

 



РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-наукову програму «Економіка» 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

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

кваліфікації доктор філософії 
Національного технічного університету 
«Харківський політехнічний інститут» 

Стратегічний розвиток нашої держави зумовлює суттєві 
перетворення в усіх сферах суспільства, зокрема і в галузі освіти. Нинішні 

. .. . . . . . . І ІпрІоритети державно  полІтики в галузІ осв ти орІєнтують вищІ навчальнІ 
заклади на підготовку фахівців з високим інтелектуальним потенціалом, 
розвинутими фаховими компетенціями, що здатні до самореалізації і 
саморозвитку. 

Освітньо-наукова програма «Економіка» за спеціальністю 051 
«Економіка» містить систему професійних компетентностей та 
програмних результатів навчання для третього (освітньо-наукового) рівня 
вищої освіти, матриці відповідності професійних компетентностей 
компонентам освітньої програми та забезпечення програмних 
результатів навчання 11 вІдповІдними компонентами. 

На основі моніторингу при перегляді освітньої програми з 
урахуванням нових можливостей співпраці держав, а також спільного 
використання науково-дослідного потенціалу було б доцІльно 
запропонувати гаранту спеціальності 051 «Економіка в НТУ «ХПІ» та 
групі забезпечення більше уваги приділити їх мовній підготовці, що в 
теперішній час є конче необхідним при ознайомлення та вивченні 
сучасних наукових напрацювань провідних вчених європейського 
спштовариства. 

Вважаємо, що освітня програма є актуальною, має всі необхідні 
структурні і змістовні складові та відповідає умовам якісної підготовки 
здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 
051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
кваліфікації доктор філософії в національному технічному університеті 
«Харківський політехнічний інститут». 

Завідувачка кафедри економіки �е, і;\ 

Кременчуцького національного ун; · 
імені Михайла Остроградського, .i r1��1� 

доктор економічних наук, профес, 
\ м 

....-----::: Ольга МАСЛАК



PEtlBII3r5{
Ha ocBirubo-HayKoBy rrporpar\.{y (EKoHoMiKa)

rperboro (ocei'rulo-HayKoBoro) pinux nnrqoi oceiru
sa cneqialrHic'rro 05 1 <ErcoHouira>

rany:i 3HaHb 05 <Coqianrni ra none4inKoei HayKr4) r<eani$iraqii 4or<rop {iinoco$ii
uaqioHalbHoro rexHi.IHoro yuinepcurery <Xapxiecsxwir nonirexHi'tHuir iucrnryr>

B ymoeax ruo6anigauii er<ouonixu ra enpoiurerpaqifiHofo Kypcy Vr<paiuu y
npaxrrzqi roclroAaploBaHHr yxpaiucrrux ni4npraeucrn npocni.4xoByerbc-{ qirxtafi
Kypc Ha BI4KopI4craHH.t corlianruux Bax(eJrin rlopuyBaHr{fl Ta po3Br4rxy 5i:Hecy, xxi
Ao3BoIItIorb He :riruxra rro3r4TrrBHo Br.[r{Barr4 Ha 4inoey penyraqiio ra iui4x
ni4nprzenacrBa, ane fi :uiquurn roHrcypeHrni noelluii Ha pHHKy ra orpaMyBarr{
AoAarKoBi 4oxo4r.r ;1n.fl po3Br4rr<y 6i:uecy.

3Eo6ynuru nepe46aqeHi e Onn <<Erouor,rixa> rperboro (ocniruro-nayxonoro)
pinHx slarqoi oceirn 3a cneqiam,nicrro 051 <Erouolaixa> KoMnereHruocri,
BHIIycKHI4T<ra 6y4yrr gAarui BrrKoHytsarw trr rnnoni, rax i cnequ$ivHi Syurcqii, ulo
BH3HarIeHi Qoxycortr ocsiTubo-Hayxoeoi [porpaMr4, 3aBIrKr4 BHBrreFrHro ocnirnix
KoMIIoHeHris oSos',qsxoeoi ra nu6ipxoeoi cxralosoi.

Peqeu:oeaHa OHn cKJlaAaerbcfl is s6araHcoBaHHX B3aeMorioB'-fl3aHr4x ra
83a€MoAoIroBI{roroLII4x 6noxie; uepe46auae ne4aroriuHy npaKTr4Ky, onolo4iHHx
iuHonaqifiuoto MeroAoJloriero HayKoBofo ilorxyKy, HaBr4r{KaMr4 crrcreMarnsarlii,
rpyHToRHoro airani:y pe:ymarin 4ocli4>xeHux, nopx4xorra ix onpr.rJrroAHeHHrr 3

AorpHMaHH.f,M Hopru axa4euiulloi eriaxn.
Cnmuorc xapaKrepucruKoro OHII e yqacu e iT pospo6qi npeAcraBnnxin

axaAe\ai.{lroi cninrHora, [poMucnosocri'ra :21o6yna.{is nuridoi oc}rirn.
[]nn za6e3rrelrerrFrr OHil :a4ixui Bucor(oKBa;ri$ixonasi nuxlaAa.ri. rKi Mi]rorb

ni4noni4riy reoperurrHy ni4roronxy, Aocsil npaxriauuoi poSorr, rr,ri>r<Hapornoi

cnienpaqi, nucoxy nvSnixaqifiuy axtueuicrs, rqo saceiAr{yrorb ei4noni4Hi inAexcra
luri>xnapo4unx HayKoMerpHrrHHX 5n ilaLrLrx, peryn-spHi cra>xynatntr, yqacrb B

riaixtnapo4urax Hay6rlst-npaKTr4r{Hux 3axoAax, naqsui ni4pyunnxn, noci6nzxra,
laouorpacpii.

f{nn 6inr,trl cncreMarn3oBal]oro Br4BqeHH.f, ecpexriznuofo xoily ynpaniriHr-r-f, ra
dlopnrynanH-fl rro3rITHBHofo coqialr,lto * ncr{xorori.rHoro xliuary y rolercrnni 6y,'ro
6 4ouirr,Ho 3arrpo[onyButr4 acnipalnau eraSipxony 4iacqrznniuy <flcuxonori,s
ynparninHr ra li4epcrno>.

flana oceirHF,o-HayKoBa npofpaMa <Exouol,rixa> 3a cnertiamuiclro 051

<Ei<ououira> eiAnosiAae rpoeKry Crau4apry nrauloi ocnirlr ra crrpf,rvroBana Fra

reoperl4rllry i nparcTl1r{Hy niAroroni<y .4oKTopin cpinoco$ii' : ypaxyBa}rririM Br4rvrof ra- ;/-?2:z::t::a\'
rrorpe6 cy.r
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РЕЦЕНЗІЯ 

на освітньо-наукову програму «Економіка»  

третього (освітньо-наукового) рівня (PhD) вищої освіти  

(галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки,  

спеціальність 051 Економіка)  

НТУ «ХПІ» 

 

Якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері економіки на 

теперішній час для України є важливим завданням. Така потреба зумовлена 

необхідністю вирішення існуючих проблем забезпечення сталого економічного 

розвитку нашої держави, зокрема, шляхом підготовки висококваліфікованих 

фахівців у даній сфері для проведення дослідницько-інноваційної діяльності у 

освітньому та науковому середовищі.  

Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» має в своєму арсеналі досвід, потужний кадровий потенціал та 

матеріально-технічну базу аби виконати таке завдання. Рецензована освітньо-

наукова програма «Економіка» розроблена співробітниками навчально-

наукового інституту економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу після 

консультацій із науковцями, потенційними роботодавцями з промислових 

підприємств, які підтвердили потребу у підготовці фахівців цієї спеціальності.  

У освітньо-науковій програмі визначені програмні компетентності 

виходячи із видів і завдань економічної діяльності. Вони розподілені на 

загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої 

програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути 

використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.  

Навчальний план підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня (PhD) освітньо-наукової програми «Економіка» повністю відповідає 

завданням освітньо-наукової програми. Послідовність вивчення дисциплін, 

план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та 

вибіркових дисциплін відповідають структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» і покликані сприяти 

забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам 

потенційних стейкхолдерів. 

 

Доктор економічних наук,  

професор кафедри менеджменту  

і міжнародного підприємництва 

Національного університету  

«Львівська політехніка»   _____________            М. І. Бублик 

 

 

 
«22» березня 2021 р. 







PEUEH3T_q-BrAfyK
Ha ocBiTHbo-HayKoBy rrporpaMy <<EroHonaira>

rperboro (4onrop QilocoSii) pinua szqoi ocniru
sa cueqiarlHicto 051 <Erououira> rany:i sHarrO5 <coqian*ri ra noue4iuxosi HayKr.)
rna"rri@ixaqii 4orTop SilocoSii uaqioHanrHoro rexHi.rHoro yrrinepcrarery <Xapr<iecrKzi.i

lolirexsi.ruuft iHcraryr>

!o 3aBAaHIb opraui:aqifi nzuaxi4uarin i paqioHani:aropin BXoAr4T6 po3Br4roKrolemunuoi rnopuocri, cIIpI4{HHt [pl4cl(opeHnulexuirrHoro .rpo.pary, pospo6r<a TasAificueuui ulasin ra saxo4in s uoeoi rexuinz fi opraui:aqifiuo-r&Hi.ruzx saxo4ia rrloAoBpIKopI4craHHt BI'IHaxo4in i paqionanisaropcxux [porro3ar]ifi i r.n. Buxo rfl.llr4 3 rlborocnilrsora exHaxiAHzKie"ra paqioHani.utopi" vrcpaiHra HaraJrBHo norpe6ye npvrJrr4By HoBr4x
TBoprrl4x oco6acrocrefi, rni Mo)Kyrb ni4u.aru er,rHaxilnraqrxy po6ory 

" Haruifi xpaiHi uaHosrft pineur' lliAro'ronxa 4oxropin Sinoco$ii n uaqion*ut ory r.^rrirrory yn iurprrr.ri<XaprincKufi nolirexHi'r9rufi iHctury:r> 3aBlKAr4 ni4pisHrnacx Br4coKrzM upo4ecifiunrra
ni4uorueuHf,M Ao rlnpaBuI, 3HaqHI4MI4 ycnixalaz urrry.n""Kin -f,x s HalIIift rpailli, raK i sa iiMexaMI4' lnn Toeapl4crBa naHaxi4uurin i paqioHanisaropie VxpaiHvr qefr nporlec Maeoco6lany saxcnr4sicrr.

ocsirHro-npo$eciftua rporpaMa ri4roroBKr4 AoKropa SinocoQii si cneqia6socri051 <Exououixa> ranysi 3HaHb 05 <Coqianrui ra nou.Ai*rnoni Hayxu> pospo6reuaiuc:ruryrou erosouixz, MeHeA)ItMeHTy ra uixuapo4uoro 6isHecy uaqioua*uororexsiqsoro yHinepcl4Tery <Xapxincrnnfi norirexui.ruvfi iucrary:r> i .asrse co6oro ckrcreMy
AoKyMeHTin, pospo6JleHy i sarneppl(eHy 3aKJra.qoM nurqoi oceirz 3 ypaxyBaHH.rrM Br4MorpI4HKy npaui Ta HayKolloro c[p.sMyBaHHr Ha ni4ro:ronr<y iHoseMgax ra sirqr4gu,sHzx
s4o6ynavin' ocBir:H-s lrporpaMa pospo6neua uicrx xoucynrraqifi is HayKoBrIrrMr{ ra
$axinqxnra Harrroro ni4upueucrBa.

. I-{r uporpaMa perJIaMeHTye qili, ouircyeaHi pe3yJrbrarr4, 3Micr, yMoBrr ra rexuororii
peaniaaqii ocni'ruroro npoqecy, oqiurcy qxocri niirorosxr4 roKropa Siroco$ii 3a AaHorocneuialruiqrro' Balxrveal\4 e qilrona clprMoBauicrr ocsiruroi npo.puw Ha ni4roronxy
Qaxieqin 3 Hayr(oBoro clprMyBaHH.s.

Hanqalnu ufi;, ntau ni4roroexz ocni:ruro-up o$ ecifi uoi np orpaMu noeHicrio ei4uosiAae
3aBAaHHtM ocsirHro-upo$ecifiuoi nporpaura. llocnilosuicrr 

"r"oan"" Aucrlvnniu, nepenircra o6csr o6oe'ssKoBl4x ra na6ipxonrzx Al4cllururiu ni4noniAarorb Cryyr<rypso-roriquifi cxerrai
uiAroroexu s4o6yna'rie ezuoi ocsirz :a cneqiarsuicrro <Er<ononainuu i rroKJrvr(aHi cnpiaxru
sa6esre'IeHHro ni4nosiAuocri nporpaMHI4x pe3yJrbrarin HaBqaHHr 3anr4TaM crefrxror4epin.

Ka4pone saL6esue'reHH.fl ocniruro-npoSeciiiuoi rpolpaMr4 siAnosiAau npo6in,o
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pealisaqin 4auoi Ollil Mo)Ke 6yra ycuirrrHoro 4ru acnipauris 3 in,ur* xpaiu.

3 pospo6leuoi oiln Mo)I(Ha :po6uru Br4cHoBoK, rrlo BoHa Mae sucoxr4f pieeur
sa6esne.reHocri HaBrraJrbHo-MeroAr4rrHoro AoKyMeuraqiero i uarepiaraura.
3 ypaxyeaHHtM Bl4[recKa3anoro BBa)KaeMo, qo peqeu3oBaHy oceiruro-uayKoBy rrporpaMy
MO)KHa peKoMeHAyBArV Ao BI4KOpr{craHH.rr AJrf ni4roronxu AoKropa $ilocooii sicreqialruocri 05 1 <Erouorr,rira>
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25.02.2021__№_428___ 

На №_____від _______ 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-наукову програму «Економіка» 

третього рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 

національного технічного  університету  

«Харківський політехнічний інститут» 

 

Підготовка здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим 

рівнем) в сфері економіки як на регіональному, так і на національному рівнях 

сьогодні для України є одним із пріоритетних завдань. Необхідність 

забезпечення міжнародної конкурентоздатності продукції вітчизняної 

промисловості, ефективної роботи промислових підприємств у глобальному 

економічному просторі вимагає здійснення якісної підготовки кадрів вищої 

кваліфікації для роботи на провідних підприємствах у сфері економіки. 

Освітньо-наукова програма складена логічно. У ній визначені та 

обґрунтовані цілі, завдання, зміст, а також компетенції, що формуються в 

результаті вивчення дисциплін. Дисципліни навчального плану, які наведені 

в ОНП відображають актуальні для економічної сфери теми. 

У ОНП регламентовано цілі, очікувані результати, зміст, умови та 

технології реалізації освітнього процесу, оцінку якості підготовки здобувачів 

за даною спеціальністю. Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми 

відповідає профілю дисциплін, що викладаються. Реалізацію процесів викладання 

та практичної підготовки забезпечують залучені особи з досвідом практичної 

роботи за даною спеціальністю на посадах керівників і провідних фахівців.  

Розроблена ОНП має високий рівень забезпеченості навчально-

методичною документацією і програмними матеріалами. З урахуванням 

вищесказаного вважаємо, що рецензовану освітньо-наукову програму можна 

рекомендувати до використання для підготовки здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051Економіка 

 

 

 

Начальник ВПР ПАТ «КВБЗ»     Піддубняк О. П.  
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________________________________________________________ 

_12.03.2021_  № 45-18__ 

На №             від_______ 

 

РЕЦЕНЗІЯ-ВІДГУК 

на освітньо-наукову програму «Економіка» 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю «Економіка» 

 галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

наукового ступеня «доктор філософії» 

 

 В умовах сьогодення питання якісного кадрового забезпечення економічної 

сфери діяльності України стало одним із пріоритетних завдань державної політики. 

 Необхідність докорінного поліпшення якості кадрового потенціалу, 

забезпечення його ефективного професійного розвитку зумовлена потребою у 

висококваліфікованих кадрах, ерудованих, компетентних спеціалістів з 

інноваційним мисленням, здатних до відповідального ухвалення економічних 

рішень. 

Освітньо-наукова програма за спеціальністю «Економіка» орієнтована на 

забезпечення потреб промислових підприємств, установ та організацій регіону в 

наукових кадрах, здатних до самостійної пошукової та дослідницької діяльності в 

сфері економіки; креативного мислення; розробки та реалізації інноваційних 

проектів, орієнтованих на поглиблення інтеграційних зв’язків науки, бізнес-сектору 

та держави.  

Запропонована національним технічним університетом «Харківський 

політехнічний інститут» освітньо-наукова програма «Економіка» дозволяє 

забезпечити сучасну і якісну фахову підготовку докторів філософії. 

Рецензована науково-освітня програма має всі необхідні структурні та 

змістовні складові, відображає сучасні вимоги до здобувачів спеціальності 051 

«Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» та може бути 

рекомендована для практичного використання. 
 

 

Рецензент:  

Президент АСК “ОМЕГА”                                               Карагаєв П.А. 

«12» серпня 2020 р        

 

tel:+380444866816
http://www.omega.ua/
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