
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА 

 

Економіка 

 

 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 
Ступінь вищої освіти доктор філософії 
Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність 051 Економіка 

 

  



ІІ Загальна характеристика 
 

Рівень вищої 
освіти 

Третій (освітньо-науковий) рівень 

Ступінь вищої 
освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність 051 Економіка 
Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Очна, Заочна  

Освітня 
кваліфікація  

Доктор філософії з економіки 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти – доктор філософії 
Спеціальність – 051 Економіка 

Опис 
предметної 
області 

Об’єкт діяльності (дослідження): теорія, методологія 
наукових досліджень, феномени, явища і проблеми сучасних 
економічних процесів та систем.  
Цілі навчання: набуття здатності продукувати нові ідеї, 
розв'язувати комплексні проблеми у сфері економіки, що 
передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної практики  
Теоретичний зміст предметної області: загальні закони, 
закономірності та тенденції соціально-економічного розвитку, 
мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро- , макро- 
і міжнародної економіки; кількісні методи в економічних 
дослідженнях; інституціональний, міждисциплінарний та 
історичний аналіз соціально-економічних явищ та процесів; 
розробка та обґрунтування економічних рішень; регулювання 
та управління багаторівневими господарськими системами.  
Методи, методики та технології: методи мікро- та 
макроекономічних досліджень, комп’ютерного моделювання 
економічних систем, статистичного аналізу, прогнозування, 
управління проєктами, цифрові технології, методи і технології 
науково-педагогічної діяльності.  
Інструментарій та обладнання: інформаційно-комунікаційні 
системи, спеціалізоване програмне забезпечення, прилади та 
обладнання, необхідні для виконання наукових досліджень у 
сфері економіки. 

Академічні 
права 
випускників 
 

Здобуття наукового ступеня доктора наук та додаткових 
кваліфікацій у системі освіти дорослих. 



Працевлаштув 
ання 
випускників 

Працевлаштування на посадах наукових і науково-
педагогічних працівників в наукових установах і закладах 
вищої освіти, інших посадах, що потребують кваліфікації 
доктора філософії з економіки, зокрема на посадах наукових 
консультантів, експертів, аналітиків у дослідницьких 
установах і підрозділах підприємств, установ, організацій. 

ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття 
відповідного ступеня вищої освіти 

Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки 
доктора філософії становить 60 кредитів ЄКТС. 

  

ІV Перелік компетентностей випускника 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні 
проблеми у сфері економіки, а також проводити власне 
наукове дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні 
компетентності 
 

ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.  
ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
ЗK03. Здатність працювати в міжнародному контексті.  
ЗK04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  
ЗК05. Здатність розв’язувати комплексні проблеми 
економіки на основі системного наукового світогляду та 
загального культурного кругозору із дотриманням 
принципів професійної етики та академічної доброчесності. 

Спеціальні 
(фахові) 
компетентності 
 
 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, 
досягати наукових результатів, які створюють нові знання в 
економіці та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і 
можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з 
економіки та суміжних галузей.  
СK02. Здатність усно і письмово презентувати та 
обговорювати результати наукових досліджень та/або 
інноваційних розробок українською та англійською мовами.  
СК03. Здатність використовувати сучасні методології, 
методи та інструменти емпіричних і теоретичних 
досліджень у сфері економіки, методи комп’ютерного 



моделювання, сучасні цифрові технології, бази даних та 
інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне 
забезпечення у науковій та науковопедагогічній діяльності.  
СK04. Здатність здійснювати науково-педагогічну 
діяльність у закладах вищої освіти.  
СК05. Здатність виявляти, поглиблено аналізувати та 
вирішувати проблеми дослідницького характеру у сфері 
економіки з врахуванням економічних ризиків та можливих 
соціально-економічних наслідків, оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних досліджень, у тому числі 
з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 
СК06. Здатність обґрунтовувати та готувати економічні 
рішення на основі розуміння закономірностей розвитку 
соціально-економічних систем і процесів із застосуванням 
математичних методів та моделей  
СК07. Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати 
комплексні наукові проєкти в економіці та дотичні до неї 
міждисциплінарні підходи, проявляти лідерство та 
відповідальність при їх реалізації; комерціалізувати 
результати наукових досліджень та забезпечувати 
дотримання прав інтелектуальної власності. 
 
 

 
 

V Результатів навчання 
 

РН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з економіки, 
управління соціально-економічними системами і на межі предметних 
галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення 
фундаментальних і прикладних досліджень на рівні світових досягнень з 
відповідного напряму.  
РН02. Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 
економічних наук, а також методологію наукових досліджень, створювати 
нові знання у сфері економіки з метою досягнення економічного та 
соціального розвитку в умовах глобалізації.  
РН03. Розробляти та досліджувати фундаментальні та прикладні моделі 
соціально-економічних процесів і систем, ефективно використовувати їх для 
отримання нових знань та/або створення інноваційних продуктів у економіці 
та дотичних міждисциплінарних напрямах.  
РН04. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів 
даних та/або складної структури, спеціалізоване програмне забезпечення та 
інформаційні системи.  



РН05. Пропонувати нові рішення, розробляти та наукові проєкти, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати значущі і фундаментальні та прикладні 
проблеми економічної науки з врахуванням соціальних, економічних, 
екологічних та правових аспектів; забезпечувати комерціалізацію результатів 
наукових досліджень та дотримання прав інтелектуальної власності.  
РН06. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями 
результати досліджень, теоретичні та практичні проблеми економіки 
державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати 
досліджень у наукових публікаціях у провідних наукових виданнях.  
РН07. Застосовувати інноваційні науково-педагогічні технології, 
формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, 
нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням 
норм академічної етики та доброчесності.  
РН08. Планувати і виконувати емпіричні та/або теоретичні дослідження у 
сфері економіки та з дотичних міждисциплінарних напрямів, критично 
аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у 
контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми  
РН09. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 
обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного 
аналізу, емпіричних досліджень і математичного та/або комп’ютерного 
моделювання, наявні літературні дані. 
 
 
 

VІ Форми атестації здобувачів вищої освіти 
 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 

Атестація  здобувачів освітнього рівня доктора 
філософії здійснюється у формі публічного захисту 
дисертаційної роботи. 

Вимоги до дисертації 
на здобуття ступеня 
доктора філософії  

Дисертація на здобуття ступеня доктора 
філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, 
яке пропонує розв’язання комплексної проблеми в 
сфері економіки або на її межі з іншими 
спеціальностями, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та/або професійної практики. 
Дисертація не повинна містити академічного 
плагіату, фальсифікації, фабрикації.  

Дисертація розміщуєтьсяя на сайті Академії 
 

  



ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми   

1. Обов’язкові компоненти ОПП 
ЗКО 1 Філософія наук   
ЗКО 2 Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у 

науковій та викладацькій діяльності 
 

ЗКО 3 Управління науковими проектами  
ЗКО 4 English academic writing  
СК 1 Актуальні проблеми розвитку економіки  
СК2 Емпіричні дослідження в економіці  
СК3 Інноваційні методи дослідження в економіці  
СК4 Сучасні теорії та методи викладання економіки  

2.  Вибіркові навчальні дисципліни, які формують спеціальні 
компетентності 

 
СК5 Сучасні тенденції та підходи щодо розвитку світової 

економіки в умовах глобалізації 
 

СК6 Моделювання соціально-економічних процесів 
 

 

СК7 Особливості розвитку світової економіки за 
сучасних умов господарювання 

 

СК8 Економіко-математичне моделювання економічних 
систем. 

 

СК9 Лідерство та особистий розвиток 
 

 

СК10 Інтелектуальна економіка  

 

 


