
Програма підготовки в АПСВТ 

докторів філософії за спеціальністю 051 «Економіка» 

 

Мета програми: підготовка висококваліфікованих науковців, які здатні 

розв’язуватикомплексні проблеми в сфері економіки за допомогою наукових досліджень, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики. Така діяльність передбачає виконання здобувачами ступеня доктора 

філософії оригінальних наукових досліджень, що направленні на отримання нових наукових 

знань, підготовку та захист дисертації. 

 

Графік навчання 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-й рік  Затвердження теми 
дослідження та 
індивідуального 
плану 

Виконання науково-дослідної роботи* 

Освітня складова**:  вивчення навчальних дисциплін, асистентська практика 
 

2-й рік Виконання науково-дослідної роботи* 
 

Освітня складова:  вивчення навчальних 
дисциплін 

 

3-й рік Виконання науково-дослідної роботи* 
 
 

4-й рік 
 

Виконання науково-дослідної 
роботи* 

Передзахист дисертації, 
підготовка до захисту 

Захист дисертації доктора 
філософії 

 

 

*Виконання науково-дослідної роботи (192 кредити ECTS): 

- підготовка дисертації доктора філософії; щосеместрове звітування стосовно стану підготовки 

дисертації та щорічна атестація на засіданні вченої ради; 

- за потреби – наукове стажування; 

- підготовка наукових статей з тематики дослідження (5 статей з обраної спеціальності у 

фахових журналах, з них 1 стаття – у міжнародних реферованих журналах); 

- апробація результатів дисертаційного дослідження (участь у роботі українських та 

міжнародних конференцій, публікація не менше 3 тез у збірниках конференцій); 

 

** Освітня складова(48 кредитів ECTS): 

- обов’язкові навчальні дисципліни, які формують загальні компетентності (18 кредитів ECTS); 

- фахові навчальні дисципліни, які формують спеціальні компетентності (24 кредити ECTS); 

- асистентська (педагогічна) практика (6 кредитів ECTS). 

  



Освітня програма 

Обов’язкові загальноакадемічні навчальні дисципліни 

ЗКО1 Філософія науки (4 кредити ECTS; 1-2й семестри навчання; форми контролю –залік, іспит; 

викладач – докт.філос.наук, проф. Буяшенко В.В.) 

ЗКО2 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у науковій та викладацькій діяльності (3 

кредити ECTS; 2й семестр навчання; форма контролю – іспит; викладач – канд.пед.наук, доц. 

Дітковська Л.А.) 

ЗКО3 Управління науковими проектами (3 кредити ECTS; 2й семестр навчання; форма контролю – 

іспит; викладач – канд.фіз-мат.наук, доц. Коваленко С.М.) 

ЗКО4 English academic writing (8 кредитів ECTS; 1-3й семестри навчання; форми контролю –заліки, 

іспит; викладач – докт.психол.наук, доц. Бондар С.І.) 

 

Обов’язкові фахові дисципліни 

СКО1 Актуальні проблеми розвитку економіки (3 кредитиECTS; 1й семестр навчання; форма 

контролю –іспит; викладач – докт.екон.наук, проф. Чорнодід І.С.)  

СКО2 Емпіричні дослідження в економіці (3 кредити ECTS; 1й семестр навчання; форма контролю 

– іспит; викладач –докт.екон.наук, проф. Корчинська О.А.) 

СКО3 Інноваціні методи дослідження в економіці(3 кредити ECTS; 31й семестр навчання; форма 

контролю – іспит; викладач –канд.екон.наук, доц. Карпенко Н.В.) 

СКО4 Сучасні теорії та методи викладання економіки (3 кредити ECTS; 1й семестр навчання; 

викладач –канд.екон.наук, доц. Василець Н.М.) 

 

Дисципліни вільного вибору слухача програми 

СКВ 1 Сучасні тенденції та підходи щодо розвитку світової економіки в умовах глобалізації/ 

Особливості розвитку світової економіки за сучасних умов господарювання (6 кредитів ECTS; 2-

3й семестри навчання; форма контролю –залік, іспит; докт.екон.наук, проф. Чорнодід І.С.) 

СКВ 2 Моделювання соціально-економічних процесів/ Економіко-математичне моделювання 

економічних систем (6 кредитів ECTS; 3й семестр навчання; форма контролю –іспит; викладач – 

докт.екон.наук, проф. Корчинська О.А.) 

 

Асистентська (педагогічна) практика  

6 кредитів ECTS; 2й семестр навчання 


