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Розроблено проектною групою у складі: 
1. Зиза О.О., к.е.н., доцент – гарант освітньої програми 

2. Трохимчук В. В., к.е.н. 
3. Фоміна О. О., к.е.н. 
 

 

 

 

 

 

 

  



І. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІКА 

 

1 – Загальна інформація 

 

 

Кваліфікація 

Доктор філософії з економіки 

 

Тип диплома 

одиничний 

 

Обсяг програми 

240 кредитів, у т.ч. обсяг освітньої  складової – 60 кредитів ECTS 

 

Нормативний термін навчання 

4 роки 

 

Рівень 

Доктор філософії (третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти) 
 

Передумови 

повна вища освіта 

 

Мова викладання 

Українська, англійська 

 

Об’єкт 

Теорія, методологія наукового дослідження, феномени, явища і проблеми сучасних 
економічних процесів та систем. 
 

Теоретичний зміст предметної області 
Концептуальні засади дослідження та розв’язання актуальних завдань у сфері 
економіки, що створюють підґрунтя для формування інноваційних рішень 
теоретичного та прикладного спрямування. 

 

2 - Мета освітньої програми 

 

Підготовка висококваліфікованих кадрів, які володіють теоретичними знаннями, 
уміннями, навичками та іншими компетентностями, достатніми для продукування 
нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної 



діяльності, а також проведення власних наукових досліджень, результати яких 
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, спрямовані для 
забезпечення подальшого розвитку та підвищення темпів економічного зростання, 
конкурентоспроможності національної економіки та її суб’єктів господарювання. 

 

3 – Характеристика освітньої програми 

 

Характеристика освітньо-наукової програми (програмні області, які формують 
основу програми) 
Освітньо-наукова програма включає дві програмні області, які формують її основу: 
освітню та науково-дослідницьку. Освітня складова включає чотири компоненти, які 
забезпечують формування: 1) загальнонаукових (філософських) компетентностей, 
спрямованих на формування системного наукового світогляду, професійної етики та 
загального культурного світогляду; 2) універсальних дослідницьких та академічних 
компетентностей, зокрема застосування сучасних інформаційних технологій у 
науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 
науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових 
досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності тощо; 3) мовних 
компетентностей, достатніх для представлення (в усній та письмовій формі) та 
обговорення результатів свої наукових досліджень українською та іноземною 
мовами, повного розуміння українських та іншомовних наукових текстів з 
економіки; 4) фундаментальних знань із економіки. Науково-дослідницька складова 
передбачає проведення наукового дослідження, апробацію його результатів та їх 
публічний захист.  
 

Основний фокус освітньо-наукової програми 

Дослідження, створення нового знання, удосконалення методики аналізу, розробка 
практичних рекомендацій щодо забезпечення подальшого розвитку та підвищення 
темпів економічного зростання, конкурентоспроможності національної економіки та 
її суб’єктів господарювання. 
 

Орієнтація освітньої програми 

Освітньо-наукова програма, дослідницька. 
 

Особливості програми 

1. Структура програми: 60 кредитів ECTS – освітня програма, 180 кредитів ECTS – 

науково-дослідницька програма. 
2. Міждисциплінарний характер підготовки докторів філософії з економіки, що 
дозволяє забезпечити розвиток педагогічних, мовних, дослідницьких та фахових 

компетентностей.  



3. Цикл дисциплін професійної підготовки освітньо-наукової програми забезпечує 

систематизацію та актуалізацію знань про еволюцію світової наукової економічної 
думки, ураховує вектор трансформації парадигми економічного розвитку, 
взаємозв’язок економічної, соціальної та екологічної сфер, що виступає важливою 
передумовою проведення фундаментальних та прикладних досліджень на рівні 
останніх світових досягнень, отримання актуальних нових знань та/або здійснення 
інновацій.  
4. Наявність білінгвальних дисциплін (педагогіка та психологія вищої школи, 
економіка сталого розвитку, управління проєктами). 
5.  Студентоцентрованість програми (широкий перелік вибіркових дисциплін; 

освітня компонента «Науковий семінар за темою дисертації», методи навчання та 
викладання). 

6. Участь здобувачів у проведенні досліджень в межах наукових шкіл, діяльності 
науково-дослідних лабораторій ДонНУЕТ. 

 

4 – Придатність випускників  
до працевлаштування та подальшого навчання 

 

Здатність до працевлаштування (потенційні галузі/сфери працевлаштування 
випускників)  
Доктори філософії з економіки, відповідно до національного класифікатора України 
«Класифікатор професій» (ДК 003:2010), можуть обіймати наступні посади:  
вищі посадові особи державних органів влади (1120);  
керівники підприємств, установ та організацій (1210) 
викладачі університетів та вищих навчальних закладів (2310);  
професіонали в галузі економіки (2441). 
 

Подальше навчання 

Випускники, які успішно опанували освітньо-наукову програму, можуть 
підвищувати кваліфікацію, отримувати науковий ступінь доктора наук.  
 

5 – Викладання та оцінювання 

 

Викладання та навчання 

Підготовка докторів філософії з економіки в межах освітньої та наукової складових 
освітньої програми здійснюється на основі принципу «навчання через дослідження», 

широкого використання дистанційних та інтерактивних технологій.  
Форми і методи навчання та викладання відповідають вимогам 
студентоцентрованого, проблемно-орієнтованого підходів, принципам академічної 
свободи та академічної доброчесності. 
Освітня складова реалізується в формі лекцій, семінарських та практичних занять, 
самостійного навчання. 



Науково-дослідницька складова реалізується у формі самостійної роботи здобувачів 
над темами дисертаційних досліджень, у т.ч. апробації результатів досліджень; 
консультаційної підтримки здобувачів з боку наукового керівника, академічної та 
експертної спільноти ДонНУЕТ,  
 

Оцінювання  
Оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюється за національною 
шкалою, 100-бальною шкалою та  шкалою ECTS.  

Види контролю: поточний, підсумковий.  
Форми контролю: диференційований залік, екзамен. 
Критерії оцінювання рівня знань здобувачів відображаються у робочих програмах 
дисциплін, що формують освітню складову підготовки докторів філософії з 
економіки.  
Оцінювання наукових досягнень здійснюється у формі атестації відповідно до 
індивідуального плану наукової роботи аспіранта, публічного захисту дисертаційної 
роботи. 
 

6 – Програмні компетентності 
 

№ Компетентність 

1 2 

Інтегральна компетентність  
1 Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає глибоке переосмислення 
наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) 
1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
3 Здатність працювати в міжнародному контексті  
4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
5 Здатність бути критичним і самокритичним 

6 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово 

7 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації, застосування знань у практичних ситуаціях 

 Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
1 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. 

2 Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень 
та/або інноваційних розробок державною та англійською мовами, глибоке розуміння 
англомовних наукових текстів з економіки. 

3 Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, бази даних та 
інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у науковій та освітній 
діяльності. 

4 Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти та у 
реальному секторі економіки. 



1 2 

5 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. 
6 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

розвитку соціально-економічних систем і процесів із застосуванням математичних методів 
та моделей на мікро-, мезо-, та макрорівнях. 

7 Здатність ініціювати, розробляти і реалізовувати комплексні інноваційні дослідницькі 
проєкти в економіці, застосовувати дотичні до них міждисциплінарні підходи, виявляти 
лідерські якості та відповідальність під час їх реалізації. 

8 Здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в 
наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності 

9 Здатність визначати мейнстрим розвитку економічної думки, ідентифікувати актуальні 
наукові проблеми, перспективні напрями наукових досліджень, здійснювати критичний 
аналіз інформаційної бази дослідження, самокритично оцінювати результати власного 
дослідження. 

10 Здатність виявляти, аналізувати та прогнозувати вплив економічних перетворень та 
процесів на соціальну, екологічну сфери, обґрунтовувати пропозиції щодо забезпечення 
економічного зростання та розвитку, підвищення конкурентоспроможності національної 
економіки та її суб’єктів господарювання на основі глибокого розуміння необхідності 
встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів 
майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі. 

 

7 - Програмні результати навчання (ПРН) 
 

№ Програмні результати навчання 

1 2 

1 Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на межі предметних 
галузей, а також дослідницькі навички, достатні для проведення фундаментальних і 
прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень з відповідного напряму, 
отримання нових знань та/або здійснення інновацій. 

2 Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи економічних наук, а також 
методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 
економіки з метою досягнення економічної та соціальної ефективності в умовах 
глобалізації. 

3 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. 

4 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу інформації, 
зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів  даних та/або складної структури, 
програмне забезпечення та інформаційні системи. 

5 Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти, які дають можливість 
переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 
розв’язувати значущі проблеми фундаментальної економічної науки  з врахуванням 
соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів, лідерства, автономності та 
відповідальності. 

6 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. 
 



1 2 

7 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 

8 Демонструвати вміння визначати мейнстрим розвитку економічної думки, актуальні наукові 
проблеми, перспективні напрями наукових досліджень, здійснювати критичний аналіз 
інформаційної бази дослідження, самокритично оцінювати результати власного 
дослідження 

9 Обґрунтовувати пропозиції щодо забезпечення економічного зростання та розвитку, 
підвищення конкурентоспроможності національної економіки та її суб’єктів 
господарювання на основі  глибокого розуміння взаємозв’язку економічної, соціальної та 
екологічної сфер, необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб 
суспільства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і 
здоровому довкіллі. 
 

8 – Модуляризація програми 

Кожна одиниця програми має довільний вимір (не менш 2 кредитів).  
Одному кредиту ЄКТС відповідають 30 годин загального навчального 

навантаження здобувача вищої освіти. Один семестр – 30 кредитів, навчальний рік – 

60 кредитів.  
 

ІІ. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ ТА ЇХ 
ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Перелік компонентів ОП 

Код Компоненти Кількість 
кредитів 

Форма контролю 

1 2 3 4 

Освітня програма 

1. Обов’язкові компоненти  

Цикл загальнонаукової (філософська) підготовки 

ОЗП1 Філософія 5 Екзамен 

Всього по циклу 5 

Цикл універсальної дослідницької та академічної підготовки 

ОУДП1 Методологія наукових досліджень 4 Залік 

ОУДП2 Педагогіка та психологія вищої школи 4 Залік 

ОУДП3 Управління проєктами 3 Залік 

ОУДП4 Навчальна педагогічна практика 3 Залік 

Всього по циклу 14 

Цикл мовної підготовки 

ОМП1 Іноземна мова 8 Залік, екзамен 

ОМП2 Наукова українська мова 4 Екзамен 

Всього по циклу 12 

Цикл професійної підготовки 

ОПП1 Сучасна економічна теорія 6 Екзамен 

ОПП2 Економіка сталого розвитку 6 Екзамен 

ОПП3 
Науковий семінар за темою 
дослідження 

2 Залік 

Всього по циклу 14 

Загальний обсяг обов’язкових компонент 45 



1 2 3 4 

2. Вибіркові компоненти 

Загальний обсяг вибіркових компонент 15 

Загальний обсяг освітньої програми 60 

Наукова програма 

Виконання та захист дисертаційної роботи 180 

Загальний обсяг науково-дослідницької програми 180 

Загальний обсяг освітньо-наукової програми 240 

 

 

ІІІ. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників освітньо-наукової програми  здійснюється у формі 
публічного захисту дисертаційної роботи. Дисертація на здобуття ступеня доктора 
філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що пропонує розв’язання 
комплексної проблеми в сфері фундаментальної економічної науки або на її межі з 
іншими галузями знань, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 
створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 
фальсифікації, фабрикації. 
 



 

IV. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

  Програмні результати навчання  
Загальні 

компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ПРН1 

Мати теоретичні знання з економіки, соціально-економічних систем і на 
межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 
проведення фундаментальних і прикладних досліджень на рівні останніх 
світових досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або 
здійснення інновацій. 

+ +   +  + +          

ПРН2 

Глибоко розуміти базові (фундаментальні) принципи та методи 
економічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати 
їх у власних дослідженнях у сфері економіки з метою досягнення 
економічної та соціальної ефективності в умовах глобалізації.   

+ +   +    +  + +      

ПРН3 

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 
галузі економіки та дотичних міждисциплінарних напрямах. 

+ +     + 
 

 + 
 

+      

ПРН4 

Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та 
аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу великих масивів  
даних та/або складної структури, програмне забезпечення  та інформаційні 
системи. 

 +  
 

+  +   + 
 

+      

ПРН5 

Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні  проєкти, які дають 
можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або 
професійну практику і розв’язувати значущі проблеми фундаментальної 
економічної науки  з врахуванням соціальних, економічних, екологічних та 
правових аспектів, лідерства, автономності та відповідальності. 

 +  + +  + +    +      

ПРН6 

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 міжнародних наукових 
виданнях. 

   +  +  + +    +     

ПРН7 

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. 
 

 +    + +     + +  +   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

ПРН8 

Демонструвати вміння визначати мейнстрим розвитку економічної думки, 
актуальні наукові проблеми, перспективні напрями наукових досліджень, 
здійснювати критичний аналіз інформаційної бази дослідження, 
самокритично оцінювати результати власного дослідження 

               +  

ПРН9 

Обґрунтовувати пропозиції щодо забезпечення економічного зростання та 
розвитку, підвищення конкурентоспроможності національної економіки та 
її суб’єктів господарювання на основі  глибокого розуміння взаємозв’язку 
економічної, соціальної та екологічної сфер, необхідності встановлення 
балансу між задоволенням сучасних потреб суспільства і захистом 
інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і 
здоровому довкіллі. 

                + 

 

V. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ 
ПРОГРАМИ 

Обов’язкові 
компоненти ОП 

Компетентності 
Загальні Спеціальні (фахові) Інтегральна 

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

ОЗП1 +       +          

+ 

ОУДП1 + +  + +   +  +  + +  +   

ОУДП2          + +       

ОУДП3   + +   +       +    

ОУДП4  +   +  +   + +       

ОМП1      +   +         

ОМП2      +   +         

ОПП1 + +  + +   +    + +   + + 

ОПП2  + +  +  + +    +     + 

ОПП3 + + + + + + + + + +  + + + + + + 

 

 

  



VІ. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Обов’язкові компоненти ОП 
Програмні результати навчання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОЗП1 +         

ОУДП1 + + + +  + + +  

ОУДП2       +   

ОУДП3     +     

ОУДП4       +   

ОМП1      +    

ОМП2      + +   

ОПП1 + + +     +  

ОПП2 + +   +   + + 

ОПП3 + + + + + +  + + 

 

 



ОСВІТНЯ СКЛАДОВА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА 

 
Філософія 

 

1 сем
естр

 

Сучасна економічна теорія  

Наукова українська мова 
 

2 сем
естр

 Іноземна мова 
 

Методологія наукових досліджень  

3
 сем

естр
 

Педагогіка та психологія вищої школи  

Економіка сталого розвитку  

Управління проєктами 
 

4
 сем

естр
 

Навчальна педагогічна практика  

Науковий семінар за темою дослідження 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АТЕСТАЦІЯ   


