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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму третього (освітньо-наукового) рівня 

«Економіка» Інституту проблем ринку та економіко-екологічних 

досліджень Національної академії наук України за спеціальністю 051 -
Економіка

Комплекс проблем та викликів, які стоять перед вітчизняною 

економікою, потребує підготовки фахівців найвищої кваліфікації, 

спроможних продукувати нові знання та розробляти науково-дослідні та 

прикладні рішення щодо економічного розвитку держави, її регіонів, громад 

та підприємств із урахуванням загальносвітових трендів та особливостей 

національної економіки.

Здобутки наукової школи економіки Інституту проблем ринку та 
економіко-екологічних досліджень НАН України, визнані вітчизняною та 

світовою спільнотою, їх широка багаторічна практична апробація при 

вирішенні найактуальніших проблем економічного розвитку України та її 

регіонів, зокрема Українського Причорномор’я та Українського Придунав’я, 

створюють необхідні передумови для забезпечення належного рівня



підготовки випускників (докторів філософії за спеціальністю «Економіка») за 

освітньо-науковою програмою «Економіка».

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня доктора філософії галузі знань «Соціальні 
та поведінкові науки» спеціальності 051 Економіка, розроблена в Інституті 

проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАЕІ України, на думку 

рецензента дає підстави зробити наступні висновки:

- освітньо-наукова програма, що рецензується, відповідає чинному 

законодавству, яке регулює порядок підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії у ЗВО (наукових установах); цілям та результатам 

навчання; рівням Національної рамки кваліфікацій України та Рамки 

кваліфікацій Європейського простору;

- містить всі необхідні структурні елементи, відповідає за формою та 

змістом вимогам, що висуваються до освітньо-наукових програм 

економічного профілю;

- унікальність освітньо-наукової програми обумовлена регіональною 

специфікою досліджень, що поєднали економіку та екологію моря, єдиних в 

Україні на час започаткування Інституту (1970 р.) і до сьогодення; 

виведенням на національний рівень досліджень сталого розвитку 

морегосподарського комплексу, портів, морського транспорту; 

безпосередньою участю фахівців Інституту у розв’язанні нагальних 

економіко-екологічних проблем Причорноморського регіону; 

започаткуванням регіональної та ринкової проблематики, обумовлених 

вимогами часу та євроінтеграційною орієнтацією;

- освітньо-науковою програмою передбачено застосування сучасних 

підходів до викладання та навчання, зокрема застосування активних методів 

навчання, академічна мобільність, інклюзивність, вибірковість дисциплін, 

розвиток проблемного мислення, формування навичок до технології 

проведення особистого дослідження, орієнтація на сучасну проблематику 

економічних досліджень;



- визначено сфери для працевлаштування випускників ОНГІ, це зокрема 

робочі місця в сферах науки, освіти (як в Україні, так і за кордоном), 

державного управління та місцевого самоврядування, бізнес-секторі, 

неприбуткових організаціях будь-якого профілю;

- обов’язкові та вибіркові компоненти ОНГІ спрямовані на набуття 

випускниками інтегральної компетентності і орієнтується на забезпечення 

загальних та фахових компетентносгей. Програмні результати навчання 

відповідають специфіці дисциплін, які пропонуються до вивчення і сучасним 

вимогам до випускників, які висуваються на ринку праці. Науково- 

дослідницька практика спрямована на оволодіння навичками дослідницької 

роботи.

Доречно зробити на завершення висновок, що запропонована освітньо- 

наукова програма формує як інтегральну, так і загальні і спеціальні 

компетентності, які базуються на завданнях наукової, педагогічної та 

практичної діяльності за спеціальністю 051 Економіка. Назагал зміст 

освітньо-наукової програми відповідає чинним вимогам щодо її структури та 

змісту, а тому вона може цілком успішно використовуватись в навчальному 

процесі Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

Національної академії наук України.
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