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1. Склад розробників ОНП «Економіка»

Освітньо-наукову програму (ОНП)  розроблено проєктною групою зі 
Спеціальності 051 – «Економіка» Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України у складі: 

1. Купінець Лариса Євгенівна – керівник групи, д.е.н., професор
завідуюча відділом економіко-екологічних проблем приморських регіонів 
ІПРЕЕД НАН України; 

2. Лайко Олександр Іванович – член проєктної групи, д.е.н., с.н.с.,
заступник директора з наукової роботи 

3. Шлафман Наталія Леонідівна – член проєктної групи, д.е.н., с.н.с.
відділу розвитку підприємництва ІПРЕЕД НАН України;

4. Горячук Валерій Федорович – член проєктної групи, д.е.н.,
професор  відділу міжрегіонального економічного розвитку Українського 
Причорномор’я ІПРЕЕД НАН України 

5. Рубель  Олег Євгенович – член проєктної групи, д.е.н., професор
відділу економіко-екологічних проблем приморських регіонів ІПРЕЕД НАН 
України 

Гарант освітньо-наукової програми: 

Купінець Лариса Євгенівна – доктор економічних наук, професор, 
завідуюча відділом економіко-екологічних проблем приморських регіонів 
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України 

ПЕРЕЛІК 
вітчизняних і закордонних закладів вищої освіти, які впровадили освітньо-
наукові програми для підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за 
спеціальністю «Економіка», положення яких бралися до уваги при підготовці 
ОНП в ІПРЕЕД НАН України: 

1. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка;
2. Національний університет «Києво-Могилянська Академія»;
3. Національний університет водного господарства та

природокористування; 
4. Інститут агроекології і природокористування Національної

академії аграрних наук України; 
5. Миколаївський національний аграрний університет;
6. Кременчуцький національний університет імені Михайла

Остроградського; 
7. Криворізький національний університет;
8. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
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9. Universidade de Evora - Institute for Advanced Studies and Research 
(Еворський університет). 

 
Стейкхолдери, залучені до розробки ОНП: 

Зовнішні: 
1. Проректор з науково-педагогічної роботи Міжнародного гуманітарного 

університету д.е.н., професор Гончарук А.Г. 
2. Проректор з наукової роботи Одеського національного економічного 

університету д.е.н., доцент Літвінов О.С. 
3. Голова правління ПП ТОВ «Аверс» д.е.н., професор Ткач К.І. 
4. Директор ТОВ «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ МІКРОН» д.т.н., 

професор Вайсман В.О. 
 

Внутрішні (здобувачі вищої освіти): 
 

1. аспірантка першого року навчання за спеціальністю 051- Економіка 
Шершун О.М. 

2. аспірантка другого року навчання за спеціальністю 051- Економіка 
Назаренко Ю.А. 

3. аспіранти третього року навчання за спеціальністю 051- Економіка 
Ніколайчук Т.О. та Мурзановський Г.М. 

4. аспіранти червертого року навчання за спеціальністю 051- Економіка 
Банташ А.М. та Голікова О.С. 

 
Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 
 
1. Голова правління ПП ТОВ «Аверс» д.е.н., професор Ткач К.І. 
2. Проректор з науково-педагогічної роботи Міжнародного 

гуманітарного університету д.е.н., професор Гончарук А.Г. 
3. Ректор Одеського національного економічного університету д.е.н., 

професор Ковальов А.І. 
4. Директор Департаменту економічної політики та стратегічного 

планування Одеської державної адміністрації Радулов Д.Д. 
5. Dr. N. Strunnikova, research director HL&CW (Доктор Н. Струнникова, 

научный руководитель.) 972-528238303; shoblum@yahoo.com Ya”aqov 
Yehoshua, 38, Jerusalem, Israel 

6. O. Kassien, COO SIA «Earth Revival» (О. Касьен, операционный 
директор) SIA «Earth Revival» Jur.adrese: Maskavas 57-3, Riga, LV-1003, 
Latvija (371)29645549, info@earth- revival.com 

7. Директор ТОВ «ХОЛДІНГОВА КОМПАНІЯ МІКРОН» д.т.н., 
професор Вайсман В.О. 

8. Заступник сільського голови з економічного розвитку Визирської 
сільської територіальної громади Одеської області Бянова Н.А. 

 

mailto:shoblum@yahoo.com
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2. Профіль освітньо-наукової програми (ОНП) зі спеціальності 051 
«Економіка» 

 
1. Загальна інформація 

Назва наукової 
установи 

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України (ІПРЕЕД НАНУ) 

Назва галузі 
знань, 
спеціальності 
та орієнтація 
програми 

05 – «Соціальні та поведінкові науки»  
051 – «Економіка» 
Освітньо-наукова 

Розробники 
ОНП та її 
відповідність 
нормативним 
документам 

ОНП розроблена експертною групою ІПРЕЕД НАНУ зі 
спеціальності 051 – Економіка із залученням зовнішніх та 
внутрішніх стейкхолдерів. ОНП 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. ОНП офіційно 
затверджена в науковій установі – ІПРЕЕД НАНУ. 

Наявність 
акредитації 

Акредитується вперше 

Рівень вищої 
освіти та назва 
кваліфікації 

Ступінь вищої освіти: Третій (освітньо-науковий) рівень 
вищої освіти  
Кваліфікаційний рівень – Восьмий рівень Національної 
рамки кваліфікацій України 
Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти 
(QF EHEA) – третій цикл (Third cycle) 
Європейська рамка кваліфікацій для навчання впродовж 
життя (ЕQF LLL) – 8 рівень (Level 8) 

Вихідні умови Наявність вищої освіти «Магістр» («Спеціаліст») 
Форми 
навчання  

Денна, заочна  

Ступінь вищої 
освіти, що 
присвоюється 
та кваліфікація 

Доктор філософії зі спеціальності 051 – «Економіка» 

Загальний 
обсяг освітньо-
наукової 
програми та 
характеристик
а її складових 

60 кредитів Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС). Обсяг одного кредиту – 30 годин 
Освітня складова програми реалізується упродовж 4-х 
семестрів та має об’єм 60 кредитів ЄКТС.  
Наукова складова програми розрахована на 8 семестрів та 
передбачає проведення власних наукових досліджень та 
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оформлення одержаних результатів у вигляді завершеної 
кваліфікаційної наукової роботи. 
Існує можливість перезарахування кредитів для здобувачів  
третього рівня вищої освіти, які зараховані з інших 
наукових установ або ЗВО. 

Загальний 
термін 
навчання 

4 роки 

Кваліфікація в 
дипломі 

Ступінь вищої освіти «Доктор філософії» 
Спеціальність 051 «Економіка» 
ОНП «Економіка» 

Інтернет адреса 
розміщення 
ОНП 

Офіційний веб-сайт ІПРЕЕД НАН України 
http://www.impeer.od.ua/uk/  

 2. Мета ОНП 
Підготовка фахівців ступеня доктора філософії в галузі соціальних та 
поведінкових наук за спеціальністю 051 «Економіка», які здатні 
використовувати надані компетенції, знання та уміння для вирішення 
науково-дослідницьких, освітньо-педагогічних та прикладних задач в сфері 
економіки, продукувати нові знання і реалізовувати їх у відповідній 
дослідженням сфері діяльності та врахуванням трендів цивілізаційного 
розвитку. Мета ОНП відповідає задачам, висвітленим в Концепції розвитку 
ІПРЕЕД НАН України 
(http://www.impeer.od.ua/images/Links/regulations/Conception.pdf) 

3. Характеристика ОНП 
Трансформація 
ОНП та 
критерії її змін 

ОНП розроблена у 2016 році у відповідності до ЗУ «Про 
вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої 
освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 
навчальних закладах (наукових установах)», 
затвердженого Постановою КМ України №266 від 
23.03.2016р. Програма оновлена у відповідності до 
сучасних вимог економічного розвитку, нових напрямків 
наукових та грантових досліджень, стану соціо-економіко-
екологічних систем. Коректування програми окрім 
означених факторів впливу відбувається завдяки: 

-результатам постійно налагодженого контакту із 
стейкхолдерами; 

-участі фахівців інституту в круглих столах, засіданнях 
робочих груп по запрошенню обласної державної 
адміністрації (департаментів економічної політики та 
стратегічного планування, екології та природних ресурсів) 
та Одеської обласної ради; 

-участі фахівців інституту, які забезпечують освітній 
процес, у міжнародних науково-практичних конференціях 
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та форумах, спільно організованих державними 
адміністраціями, органами виконавчої влади, комітетами 
ВР України, національними ЗВО, громадськими 
організаціями; зарубіжними університетами, провідними 
бізнес-структурами; 

-створенню та функціонуванню науково-освітніх 
комплексів із ЗВО регіону та ближнього зарубіжжя 
(Польща, Румунія), науковими установами НААН 
України.  

Унікальність 
ОНП 

Унікальність ОНП обумовлена:  
-регіональною специфікою досліджень, що поєднали 

економіку та ринкові трансформації в країні, економіку та 
екологію. Становлення нового наукового напряму – 
еконології, співпало із започаткування Інституту (1970р.)  
стало інноваційним напрямком досліджень, єдиним в 
Україні на той час і до сьогодення, який розвиває 
проблематику економіки природокористування в регіонах 
Українського Причорномор’я;  

-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.  
Ці напрямки досліджень започаткували створення 
потужної наукової школи, сформували міцний науковий 
потенціал, диверсифікували спеціалізацію Інституту у 
чотирьох векторах роботи спеціалізованих рад: 
08.00.03 - економіка та управління національним 
господарством; 
08.00.04 - економіка та управління підприємствами, (за 
видами економічної діяльності); 
08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна 
економіка; 
08.00.06- Економіка природокористування та охорони 
навколишнього середовища.  
За 50 років функціонування інституту було підготовлено 
більше 600 фахівців найвищої кваліфікації. 

Орієнтація на 
європейські 
вимоги до 

Освітньо-наукова програма «Економіка» розроблена з 
урахуванням сучасних рекомендацій і ефективних практик 
наукової освіти Європейського освітнього простору:  
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освітнього 
процесу 

- «Зальцбурзькі принципи І» - Salzburg I “Conclusions and 
Recommendations from the Bologna Seminar on “Doctoral 
Programmes for the European Knowledge Society”, 2005;  
- «Зальцбурзькі принципи ІІ» - «Salzburg II Initiative 
Recommendations» of the European University Association 
(EUA Council for Doctoral Education), 2010;  
- «Принципи інноваційної докторської підготовки» - 
Principles for Innovative Doctoral Training, Mapping Exercise 
on Doctoral Training in Europe in 2011 by the ERA Steering 
Group Human Resources and Mobility (ERA SGHRM), 
European Сommission Directorate-General for Research & 
Innovation, 27.06.2011;  
- Рекомендації Ради докторської освіти Європейської 
асоціації університетів (EUA Council for Doctoral Education 
(EUA-CDE)) та Європейської ради здобувачів докторської 
освіти і молодих дослідників (EURODOC);  
- Рекомендації Ліги європейських дослідницьких 
університетів (LERU) «Елементи кращої практики 
докторської підготовки» (Good Practice Elements in 
Doctoral Training), 2015. 

Загальна 
спрямованість 
ОНП 

Функціонування державних систем та механізмів 
регулювання та управління економікою на галузевому, 
міжгалузевому та регіональному рівнях. 
Розвиток, тенденції та закономірності функціонування 
ринку товарів і послуг. 
Економічна діяльність підприємств. 
Управління економічним розвитком регіонів та 
регіональна політика 
Раціональне використання, охорона і відтворення 
природно-ресурсного потенціалу і навколишнього 
природного середовища. 

Освітня 
кваліфікація та 
подальші 
освітні  
перспективи 

Доктор філософії з економіки. 
Доктор філософії (PhD), працюючи в будь-якій сфері 
економіки, освіти державного управління та і місцевого 
самоврядування, може підвищувати кваліфікацію як в 
Україні, так і за кордоном та отримати ступінь доктора 
наук, виконавши всі необхідні законодавчі та процедурні 
вимоги, що супроводжують процес отримання наступного 
наукового ступеня . 

Складові ОНП Перелік загальнонаукових, фахових та вибіркових 
дисциплін наданий в навчальному плані, що 
представлений на офіційному сайті ІПРЕЕД НАН України. 
  
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/navchalny

http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/navchalnyi_2020.pdf
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i_2020.pdf 
 
Крім того, перелік дисциплін вільного вибору доповнений  
дисциплінами, які запропоновані аспірантам в порядку 
взаємообміну у відповідності із договором про співпрацю 
з ОНЕУ. 
 
http://www.impeer.od.ua/images/MON/choose.pdf 

Академічна 
мобільність  

Регламентована Постановою КМУ № 579 «Про 
затвердження Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність» від 12.08.2015 р. Національна та 
міжнародна мобільність формується на основі 
двосторонніх  договорів  між ІПРЕЕД НАН України, 
університетами України, науковими закладами НАН та 
НААН України, навчальними закладами країн-партнерів. 
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-
action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-
spivpratsiu-z-zvo  

Навчання 
іноземних 
здобувачів 
вищої освіти та 
осіб з 
обмеженими 
можливостями 

Можливе для обох категорій здобувачів 
 

Попередження 
корупційних 
дій 

В Інституті діє електронна скринька довіри 
dovira.ipreed@gmail.com куди можуть звернутися 
здобувачі у разі виникнення конфліктних ситуацій. 

4. Викладання та оцінювання 
Мова  
викладання  

Українська  

Викладання та 
навчання 

При проведенні навчальних заходів застосовується 
персоніфікований підхід до кожного здобувача, який 
передбачає: 

-максимально повне виконання учбової програми та  
забезпечення учбовими матеріалами; 

-розвиток проблемного мислення, спроможності ставити 
та вирішувати наукові та прикладні задачі; 

-формування навичок до технології проведення 
особистого дослідження на основі набутих умінь 
ефективного використання методологічного підґрунтя 
наукової роботи; 

- повне залучення здобувача до наукової діяльності; 
-формування навичок кожного здобувача до 

http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/navchalnyi_2020.pdf
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-spivpratsiu-z-zvo
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-spivpratsiu-z-zvo
http://www.impeer.od.ua/uk/about-4/sciense-action/cooperation-with-universities/dohovory-ta-uhody-pro-spivpratsiu-z-zvo
mailto:dovira.ipreed@gmail.com
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індивідуальної та групової роботи; 
- орієнтації та здатності на постійне навчання протягом 
всього періоду активної роботи в сфері науки та освіти. 

Форми 
навчання 

Лекції, практичні заняття, консультації, науково-дослідна 
практика. В разі необхідності допустимо дистанційне 
навчання (використовуючи платформу ZOOM). 

Способи 
навчання 
 

Опрацювання офіційних законодавчих матеріалів, робота з 
вітчизняною та зарубіжною науковою і періодичною 
літературою, статистичною інформацією з використанням 
інтерактивних освітніх технологій. 

Підходи до 
навчання 

Орієнтація на сучасну проблематику економічних 
досліджень з метою набуття знань та умінь, необхідних та 
достатніх для наукової роботи, проведення заліків  

Система 
оцінювання  

Програма передбачає проведення поточного та 
підсумкового контролю шляхом усного та тестового 
опитування та 100-бальною шкалою;  

Кількість 
балів 

За 
національною 

шкалою 
За шкалою ЕСТS 

для іспиту та  
практики 

для заліку 

90-100 Відмінно А (відмінно) Зараховано 
85-89 Добре 

 
В (дуже добре) Зараховано 

74-84 С (добре) Зараховано 
65-73 Задовільно D (задовільно) Зараховано 
60-64 E (достатньо) Зараховано 
35-59 Незадовільно FX 

(незадовільно з 
можливістю 
повторного 
складання) 

 
 

Не зараховано 

0-34 F (незадовільно з 
обов’язковим 
повторним 
курсом) 

Не зараховано 

 (з визначенням «зараховано» або «не зараховано»);  
проходження науково-дослідницької практики у 
відповідності до навчального плану, представленого на 
офіційному сайті ІПРЕЕД НАН України 
 
http://www.impeer.od.ua/images/Naukova_diyalnist/navchalny
i_2020.pdf 

Результат 
навчання та 
форма атестації 
здобувачів 

Результатом навчання здобувача є вчасно підготовлений, 
із дотриманням всіх установлених законодавством вимог, 
рукопис дисертаційної роботи за затвердженою темою. 
Атестація  здобувачів освітнього рівня доктора філософії 
здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної 
роботи та присудження наукового ступеня доктора 
філософії зі спеціальності 051 «Економіка» 
5. Працевлаштування випускників ОНП 

Придатність до Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти дозволяє 



12 
 
працевлаштува
ння 

випускникам отримати 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, що обумовлено 
академічністю ОНП і достатнім для роботи в означених 
секторах економіки переліком набутих компетенцій в 
освітньому та дослідницькому напрямках. 

 
 

3. Освітня складова ОНП за циклами підготовки  
 

№ 
п/п Цикл підготовки 

Обсяг навчального навантаження здобувача 
вищої освіти (кількість кредитів / %) 

Загальнонаукові 
та фахові 

компоненти 
освітньо-

професійної 
програми 

Вибіркові 
компоненти 

освітньо-
професійної 

програми 

Всього за 
весь термін 
навчання 

1. Цикл загальної 
підготовки 24/40% - 24/40% 

2. Цикл професійної 
підготовки 18/30% 15/25% 30/55% 

3. Науково-дослідницька 
практика 3/5% - 3/5% 

Всього за весь термін 
навчання 45/75% 15/25% 60/100% 

 
 

 

 

4.  Компоненти освітньої складової ОНП 

Код 
дисцип-

ліни 
Компоненти ОНП  

Кількість 
кредитів 
(часів) та 
семестр 

 

Форма 
підсумкового 

контролю 
 

1. Обов’язкові компоненти освітньої складової 
Цикл дисциплін, що формують загальнонаукові компетентності та 
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універсальні навички здобувача 

*ОЗК 1 
Сучасні проблеми ринкової 
економіки 150/3 (I,II) залік 

 ОЗК 2 Професійна англійська мова для 
наукового спілкування 240/8 (I-III) іспит 

 ОЗК 3 Філософія науки і культури 150/5 (I,II) іспит 
 ОЗК 4 Методологія наукових досліджень 180/6 (I-III) залік 
 ОЗК 5 Методологія роботи з грантами 30/1 (II) залік 

Всього за цикл: 24 (720)  
Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності 

**ОФК 1 Економіка підприємницької 
діяльності 90/3 (I) залік 

  ОФК 2 Економіка ринків товарів та послуг 90/3 (II) залік 
  ОФК 3 Інституціональне забезпечення 

екологізації секторів національної 
економіки 

90/3 (IІІ) залік 

  ОФК 4 Економічні відносини в системі 
природокористування 90/3 (III) залік 

  ОФК 5 Інвестиційно-інноваційний 
розвиток економіки 90/3 (III) залік 

    ОФК 6 Економічний розвиток 
територіально-господарських 
систем 

90/3 (IІ) залік 

Всього за цикл: 18(540)  
2. Вибіркові компоненти освітньої складової *** 

Цикл дисциплін, що формують фахові компетентності 

ОВК 1 
Сталий розвиток в сучасній 
економіці 150/5 (III) залік 

ОВК 2 Капіталізація економіки 150/5 (III) залік 
ОВК 3 Конкурентоспроможність регіонів  150/5 (ІІІ) залік 

ОВК 4 
Загрози і ризики економічній та 
екологічній безпеці 150/5 (ІІІ) залік 

ОВК 5 
Механізми та інструменти 
економічної та екологічної 
політики 

150/5 (ІІІ) залік 

ОВК 6 
Лінійні (класичні) та нелінійні 
(постнекласичні) процеси 
суспільного розвитку 

150/5 (IІІ) залік 

Всього за цикл: 15 (450)  
Рекомендовані модулі (за вибором здобувача):   
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Модуль №1 включає ОВК 1; ОВК 3; ОВК 5 
Модуль №2 включає ОВК 2; ОВК 4; ОВК 6  
Науково-дослідницька практика **** 3(90)  
РАЗОМ 60 (1800)  

Примітки:  
*      ОЗК – освітня загальнонаукова компонента; 
**    ОФК – освітня фахова компонента; 
*** ОВК – освітня вибіркова компонента. Здобувач обирає з переліку вибіркових 
дисциплін за бажанням запропоновані модулі (частка  вибіркових дисциплін складає не 
менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС). 
****  Науково-дослідницька (викладацька) практика відбувається на __2_ році навчання 

 
5. Науково-дослідницька (викладацька) практика  

Практика є невід’ємною частиною ОНП та її обов’язковим елементом. 
Метою науково-дослідницької практики як елемента навчального плану 
підготовки доктора філософії з спеціальності 051 «Економіка» є формування 
у здобувача навичок дослідника. 

Практика спрямована на набуття навичок планування та організації 
наукової роботи та викладання, виступу перед науковою аудиторією, наочної 
презентації матеріалу. 

У процесі проходження науково-дослідницької (викладацької) 
практики аспіранти повинні оволодіти навичками дослідницької 
(викладацької) роботи, збору, аналізу та структуруванню матеріалу, роботі з 
інформаційними базами даних та літературними джерелами, постановкою 
наукової задачі, опанувати різноманітні методи дослідження (активні форми 
навчання), навчитися формулювати мету, задачі, елементи наукової новизни 
та висновки за результатами своєї дослідницької роботи. В період практики 
здобувачі залучаються до виконання фундаментальної, прикладної, 
госпрозрахункової або грантової тематики відділів, в яких проходить 
практика, під керівництвом наукового керівника (або двох наукових 
керівників). Викладацька практика найбільш доцільна для осіб, які залучені 
до навчального процесу. 

Під час виконання завдання та самостійних досліджень здобувач 
повинен опанувати методологію наукових досліджень, адаптуватись до 
командної роботи з досвідченими фахівцями, приймати участь в наукових 
дискусіях та обговореннях проблематики досліджень. Сформовані уміння 
стануть запорукою  самостійного виконання кваліфікаційної роботи в 
установлений термін та оформлення її у відповідності до стандарту. 

Проходження науково-дослідницької (викладацької) практики 
здійснюється у відповідності з індивідуальним планом, затвердженим 
керівником здобувача. Задачею практики є участь здобувача в наукових 
дослідженнях, що виконуються в ІПРЕЕД НАНУ і якими керує або виступає 
виконавцем науковий керівник. Кінцевим результатом участі здобувача у 
фундаментальних або прикладних дослідженнях є підготовка разом з 
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керівником наукової доповіді, аналітичної або доповідної записки за обраним 
керівником напрямком. 

В плані вказуються етапи виконання роботи та їх змістовне 
наповнення, терміни підготовки публікацій (розділів монографій, статей в 
наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних 
наукометричних баз даних, статей у наукових виданнях інших держав, 
матеріалів конференцій, тез доповідей ), участі у конференціях, апробації 
результатів та оформлення актів впровадження.  

За результатами виконання індивідуального плану аспірант щорічно 
звітує на атестації аспірантів.  

 
6. Атестація аспірантів та вимоги до дисертаційної роботи 

 
Атестацію аспірантів проводить комісія у складі фахівців інституту, які 

мають науковий ступінь докторів наук. Комісія створюється за наказом 
директора інституту. Критерії оцінювання доводяться до здобувачів 
заздалегідь. Документальним підтвердженням зарахування результатів 
атестації є річний звіт аспіранта, відомості з результатами іспитів або заліків, 
розділи дисертаційної роботи (в паперовому або електронному вигляді), копії 
публікацій, сертифікати учасника конференцій. 

Підготовка дисертаційної роботи, її публічний захист та присудження 
здобувачеві наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 
«Економіка» є завершенням навчання на третьому освітньо-науковому рівні.  

Науково-дослідна робота виконується під керівництвом наукового 
керівника (або двох керівників), який несе відповідальність за підготовку 
аспіранта, своєчасне виконання ним етапів дисертаційної роботи та її якість.      

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним 
дослідженням, що пропонує розв’язання комплексної задачі в сфері 
економіки, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення 
нових цілісних знань та/або професійної практики.  

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 
фальсифікації, фабрикації. Дисертаційна робота має відповідати іншим 
вимогам, встановленим законодавством.  

Процедура перевірки на плагіат визначається Національним агентством 
із забезпечення якості вищої освіти. Дисертаційна робота має бути розміщена 
на сайті закладу вищої освіти (наукової установи).  

Захист дисертаційної роботи проводиться у відповідності з 
процедурою,  діючою на момент захисту. 

 
 

7. Перелік програмних компетентностей та програмних результатів 
навчання (ПРН) здобувача 
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I. ПРОГРАМНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
(загальні та фахові) 

Інтегральна 
компетентність 
(ІК) 

Здатність формулювати та розв’язувати актуальні задачі у 
сфері економіки шляхом генерації в процесі дослідження 
нового знання, застосовувати сучасні методи пізнання, 
визначати інноваційні шляхи розв’язання поставлених 
завдань, знаходити форму надання отриманих результатів 
стейкхолдерам, оцінювати ефективність їх реалізації. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК1 Усвідомлювати особливості соціально-економічних явищ та 

процесів, сутність функціонування світової та національної 
ринкової економіки, закономірності функціонування 
економічних систем, дію механізмів та інструментів 
економічної політики. 

ЗК2  Формування мовленнєвої компетенції як умови вільного 
володіння іноземною мовою, комунікативної компетенції як 
засобу міжцивілізаційного спілкування, в усній та письмовій 
формах в межах наукових комунікативних сфер та тематики 
ситуативного мовлення. 

ЗК3 Здатність використовувати у професійній діяльності знання 
сучасних проблем логіки, онтології та теорії пізнання, 
специфіки взаємин філософії та науки, причинно-
наслідкових зв’язків розвитку суспільства. 

ЗК4  Оволодіння загальнонауковими компетентностями, 
спрямованими на формування системного наукового 
світогляду. Здатність розв’язувати комплексні проблемні 
питання дослідницької діяльності у сфері економіки, 
критично мислити, генерувати нові ідеї, спроможність до 
проведення оригінальних наукових досліджень та 
переосмислення наявних і створення нових цілісних знань 
та/або професійної практики 

ЗК5 Здатність використовувати методологію управління 
інноваційними проєктами, розуміти технологію життєвого 
циклу проєкту організаційного формування, обґрунтовувати 
та вибирати проєкт в залежності від сукупності об'єктивних 
та суб'єктивних факторів, формувати механізм управління 
проєктами, здійснювати проєктне планування, розробляти 
систему по реалізації проєкту організаційного формування, 
здійснювати оцінку фінансових рішень, прогнозувати 
розвиток, приймати виважені управлінські рішення.  
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ЗК6 Здатність ефективно використовувати сучасну методологію 

економіки підприємницької діяльності та новітні методи 
наукових досліджень щодо діагностики детермінант та 
імперативів підприємницької діяльності на мікро-, мезо- та 
макрорівнях економіки України з урахуванням глобальних 
та інноваційних чинників.  

ЗК7 Здатність аналізувати функціонування ринку як категорії 
товарного господарства, сукупності економічних відносин, 
пов'язаних з організацією та функціонуванням галузевих 
ринків, визначати умови виникнення ринку, його функції та 
структуру, критерії конкуренції, фактори впливу на 
формування конкурентного середовища галузевого ринку, 
типи ринкових структур, галузеві бар’єри входу на ринок, 
цінові та нецінові стратегії поведінки фірм на ринку. 

ЗК8 Здатність розуміти основні закономірності розвитку 
природи і суспільства, теоретичні, методологічні та 
прикладні аспекти екологізації галузей (секторів) економіки, 
інтеграції екологічної політики в галузеві політики, 
визначати секторальні екологічні проблеми, 
використовувати сучасні  механізми та інструменти 
реалізації цілей і завдань екологізації.  

ЗК9 Здатність визначати економічні проблеми використання 
природних ресурсів та охорони довкілля в Україні, вільно 
оперувати понятійним апаратом, розуміти дію 
інституціональних механізмів управління, 
аналізувати економічні відносини  і явища у 
природокористуванні, використовувати сучасні методи та 
інструменти регулювання природокористування та захисту 
довкілля. 

ЗК10 Здатність визначати та вирішувати сучасні  теоретичні, 
методологічні, прикладні проблеми формування та 
впровадження інвестиційно-інноваційної політики в умовах 
трансформації вітчизняної економіки, здійснювати оцінку 
результативності  процесів та ефективності проєктів 
(програм) інвестиційно-інноваційного розвитку на макро, 
мезо- та мікрорівнях. 

ЗК11 Здатність ідентифікувати стратегічні напрями та ключові 
проблеми розвитку ТГС, узагальнювати, систематизувати та 
впорядковувати інформаційні потоки, формувати і 
ефективно використовувати бази даних з питань розвитку 
економічних систем, презентувати результати 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень 
відповідно до вимог стейкхолдерів та новітніх стандартів 
розвитку світового і європейського дослідницького 
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простору. 
ЗК12 Знання світового досвіду формування національних 

концепцій та стратегій сталого розвитку, наукових засад 
національної стратегії сталого розвитку України та 
довгострокової інтегрованої моделі дій, що формують 
ідеологію розвитку країни в координатах сучасних та 
планетарних викликів, здатність до розуміння сталого 
розвитку як процесу змін у  часовому, просторовому та 
результативному вимірі. 

ЗК13 Здатність розв’язувати складні проблеми і задачі у сфері 
капіталізації економіки, аналізувати явище капіталізація 
економіки в контексті: стан, процес та відносини, розуміти 
сутність видів капіталу (фізичний, людський, соціальний, 
природний, нематеріальні активи та ін.), особливості їх 
взаємодїі, відповідність між елементами продуктивних сил 
та видами капіталу.    

ЗК14 Здатність до системного розуміння економічної сутності 
конкурентоспроможності регіонів в національному та 
міжнародному аспектах, визначення факторів поглиблення 
міжрегіональних диспропорцій, оволодіння методологією 
оцінки конкурентоспроможності регіонів, формування 
стратегії та застосування механізмів її підвищення. 

ЗК15 Здатність до проведення наукових досліджень в напрямку 
забезпечення економічної та екологічної безпеки на макро-, 
мезо- та мікрорівнях, визначення теоретичних та 
прикладних проблем дослідження ризик-подій та явищ, які 
відбуваються у економіко-екологічних системах. 

ЗК16 Здатність визначати складові елементи економічного 
механізму природокористування та природоохоронної 
діяльності, виконувати теоретичні дослідження сучасних 
механізмів і інструментів економічної та екологічної 
політики, аналізувати їх вплив на зміну діяльності суб'єктів 
господарювання, використовувати світовий досвід 
застосування ринкових механізмів стимулювання 
ефективного природокористування, визначати шляхи 
узгодження економічних та екологічних інтересів суб’єктів 
господарювання. 

ЗК17 Здатність  до  оволодіння нелінійним мисленням та аналізу 
динамічних процесів економіки, ідентифікації та опису 
стану складних динамічних систем, застосування нових 
підходів до управління економіко-екологічними системами 
на основі застосування синергетичної методології,  
розв'язання складних задач з високим рівнем 
невизначеності, неврівноваженості, нестабільності в сфері 
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економічного розвитку і екологізації економіки. 
Спеціальні (фахові) компетентності (ФК) 

ФК1 Здатність визначати чинники та протиріччя економічного 
розвитку та виникнення глобальних проблем на сучасному 
етапі, оцінювати ступінь інтеграції країни у світову 
економіку, усвідомлювати особливості розвитку ринкових 
відносин в Україні, виокремлювати причини кризових явищ 
та розробляти антикризові заходи. 

ФК2 Здатність використовувати комунікації іноземними мовами 
в галузі економіки, спілкуватись і співпрацювати із 
фахівцями різних сфер економічної діяльності, 
організовувати процес свого самонавчання з метою 
удосконалення мовленнєвих навичок. 

ФК3 Здатність користуватися в процесі науково-дослідної 
діяльності базовими філософськими знаннями. 

ФК4 Здатність аналізувати та узагальнювати тенденції у сфері 
економіки в процесі проведення самостійних наукових 
досліджень, працювати з сучасними бібліографічними і 
реферативними базами даних, наукометричними 
платформами, готувати наукові тексти, здійснювати 
публічну апробацію результатів досліджень, підтримувати 
належний рівень знань, підвищувати належний 
кваліфікаційний рівень, дотримуватись принципів наукової 
етики та академічної доброчесності. 

ФК5 Освоєння загальної методології розробки грантових 
проєктів (грантових заявок) в межах відповідних грантових 
програм, які не є прибутковими, але відіграють проривну 
або інноваційну роль у розвитку суспільства, громад, 
організацій та територій і надаються громадським та 
урядовим організаціям, органам місцевого самоврядування, 
підприємцям, науковцям тощо. 

ФК6 Здатність використовувати системні знання сучасних 
інформаційних технологій та економіко-математичних 
методів і моделей щодо прогнозування та управління 
розвитком підприємств та підприємницької діяльності.  

ФК7 Здатність використовувати теорію товарних ринків в 
процесі аналізу функціонування національної економіки, 
визначати інституціональне забезпечення їх формування та 
регулювання, понятійно-категоріальний апарат для опису та 
аналізу товарних ринків, застосовувати сучасні методи 
аналізу відтворювальних процесів, оцінювати ефективність 
функціонування та конкуренції на них суб’єктів 
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господарювання. 

ФК8 Здатність аналізувати інституціональні трансформації 
національної економіки на засадах екологоорієнтованого 
розвитку, оцінювати системну політику екологізації, 
правове регламентування та організаційне забезпечення її 
реалізації, використовувати оціночний інструментарій  
процесу екологізації як базису сучасного секторального 
розвитку, визначати шляхи та механізми активізації і 
мотивації процесів екологізації секторів економіки. 

ФК9 Здатність до розуміння фундаментальних категорій 
природокористування, аналізу економіко-екологічної 
інформації, оцінки стратегічних та локальних процесів в 
сфері економіки природокористування та охорони 
навколишнього середовища на галузевому, локальному, 
регіональному, національному, глобальному рівнях. 

ФК10 Здатність виконувати теоретичні та прикладні дослідження 
процесів та явищ інвестиційно-інноваційного розвитку, 
виділяти його складові, чинники та показники, визначати 
стратегічні орієнтири та домінанти національної моделі 
інноваційного розвитку економіки, аналізувати складові 
інвестиційного та інноваційного потенціалів економіки, 
надавати практичні рекомендації щодо реалізації 
інноваційно-інвестиційної політики України. 

ФК11 Здатність ідентифікувати актуальні напрями 
інституціонального забезпечення економічного розвитку 
ТГС, розробляти обґрунтовані пропозиції щодо зміни стану 
ТГС у напрямку завдань сталого розвитку. 
 

ФК12 Здатність на основі теоретичних узагальнень 
фундаментальних наукових засад сталого розвитку, аналізу 
протиріч переходу, сучасних проблем реформування 
національної економіки, розуміти  стратегічні цілі та 
пріоритетні завдання переходу; вектори розвитку 
секторальної політики; поліфункціональний механізм та 
інструментарій в системі національних обмежень та 
глобальних вимог; систему індикаторів сталого розвитку та 
їх застосування в практиці національних та міжнародних 
кількісно-якісних вимірів сталості.  

ФК13 Здатність використовувати теоретичні засади капіталізації в 
процесі аналізу економіки, застосовувати сучасні методи 
оцінювання капіталізації на макро-, мезо- та мікро- рівнях, 
розробляти пропозиції щодо удосконалення 
інституціонального забезпечення механізмів управління та 
регулювання капіталізацією та її впливу на 
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конкурентоспроможність підприємств, регіонів та країни. 
ФК14 Здатність визначати вплив глобальних тенденцій на 

формування конкурентоспроможності регіонів. аналізувати 
стан конкурентоспроможності регіонів, формувати 
обґрунтовані пропозиції щодо підвищення 
конкурентоспроможності регіонів, адаптувати світові 
успішні практики підвищення конкурентоспроможності 
регіонів до умов вітчизняної економіки. 

ФК15 Розуміти сутність, принципи, зміни, асиметрії, 
закономірності ризик-подій, кризових процесів та явищ, які 
відбуваються у ринковому, суспільному та природному 
середовищі, особливості  їх впливу на забезпечення 
економічної та екологічної безпеки економіко-екологічних 
систем. 

ФК16 Здатність до оцінки діючих механізмів та інструментів 
економічної та екологічної політики, формування 
пропозицій щодо удосконалення механізмів та інструментів 
заохочення суб’єктів господарювання для досягнення 
екологічних цілей, обмеження їх еколого-деструктивної 
діяльності, спонукання природокористувачів до поліпшення 
стану навколишнього природного середовища.  

ФК17 Здатність до розуміння стійкості та нестійкості динамічних 
процесів в економіці, методології аналізу соціо-економіко-
екологічних систем, лінійних та нелінійних динамічних 
економічних систем, їх властивостей та еволюції, 
флуктуацій та бифуркацій в нелінійних динамічних 
системах, розвитку економічної системи у рамках 
синергетичних уявлень, аналізу відсутності синергізму в 
економіці України та пошуку шляхів вирішення цієї 
проблеми. 

II. ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ (ПРН) 

ПРН1 Всебічне уявлення про закономірності розвитку 
ринкової економіки, розуміння дії економічних законів 
Знати: 
ЗН1- Сутність економічних явищ та процесів ринкової 
економіки. 
ЗН2- Зміст основних категорій, законів та принципів 
ринкової економіки. 
ЗН3- Сутність циклічного розвитку економіки, причини 
економічних криз та антикризових заходів їх подолання.  
ЗН4- Цілі, задачі та механізми управління та регулювання 
економікою. 
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Уміти:  
УМ1- Формувати системний погляд на економічні явища та 
проблеми в умовах трансформації економіки України, 
реалізовувати методологію системного аналізу в сфері 
економічних наук. 
УМ2- Аналізувати стан економічного середовища, умови 
господарювання та результати господарської діяльності 
суб’єктів ринку. 
УМ3- Обґрунтовувати практичні рішення та рекомендації в 
межах проблематики власних наукових досліджень з 
врахуванням мінливості внутрішніх та зовнішніх умов 
господарювання. 

ПРН2 
 

Формування комунікативної компетентності, уміння 
співвідносити мовні засоби з конкретними цілями та 
завданнями наукового дослідження 
Знати: 
ЗН5- Лексикографічні джерела та Інтернет-ресурси з метою 
вдосконалення власної мовленнєвої самоосвіти. 
Уміти: 
УМ4- Використовувати іноземну мову для представлення 
наукових результатів в усній та письмовій формах.  
УМ5- Спілкуватися у іншомовному науковому і 
професійному середовищі. 
УМ6- Аналізувати іншомовні наукові та професійні тексти. 
УМ7- Здійснювати самоосвітню діяльність, розширювати 
іншомовні знання та застосовувати їх у професійній 
діяльності. 

ПРН3 Розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку 
суспільства, економічних процесів і уміння їх 
аналізувати 
Знати: 
ЗН6 - Складові філософського світогляду та філософські 
методи дослідження.  
Уміти: 
УМ8 - Використовувати базові знання за навчальною 
програмою. 
УМ9 - Критично осмислювати основні ідеї світової 
філософської спадщини та формувати власну теоретичну 
позицію. 
УМ10 - Використовувати філософські методи дослідження у 
науковій діяльності. 

ПРН4 Розуміння  методології, методів, організації, планування 
та проведення наукових досліджень 
Знати: 
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ЗН7 – Основоположні поняття про науку і наукові 
дослідження. 
ЗН8 – Сутність методології, методики та організації 
наукової діяльності. 
ЗН9 – Характеристики основних методів наукового 
пізнання. 
ЗН10 – Вимоги до оформлення наукової роботи та алгоритм 
її захисту. 
ЗН11 – Зміст і порядок розрахунків основних кількісних 
наукометричних показників ефективності наукової 
діяльності (індекс цитування, індекс Гірша (h-індекс), 
імпакт-фактор (ІФ, або ІF)). 
Уміти: 
УМ11 – Застосовувати загальнометодологічні принципи у 
науковій діяльності. 
 УМ12 – Організовувати проведення наукового 
дослідження, використовувати навички логічної побудови 
наукового тексту, усного мовлення, уміння аргументувати 
свою наукову та професійну позиції. 
УМ13 – Правильно формулювати мету, предмет, об’єкт та 
змістовну сутність дослідження. 
УМ14 –  Формувати структуру наукової роботи та 
інформаційну базу для її проведення. 
УМ15 – Застосовувати методи наукового дослідження та 
виконувати аналіз та оцінку одержаних результатів. 
УМ16 – Формулювати та презентувати результати 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень 

ПРН5 Розуміння форм фінансування проєктів донорськими 
організаціями 
Знати:  
ЗН12 – Основи законодавства про міжнародну грантову 
діяльність, методику і методологію, планування і 
організацію наукової проєктної діяльності. 
ЗН13 – Основні принципи управління екологічними 
проєктами. 
ЗН14 – Особливості грантового фінансування та 
міжнародного аудиту проєктної діяльності. 
Уміти:  
УМ17 – Виявити перспективні сегменти ринку наукових, 
дослідницьких, інноваційних проєктів. 
УМ18 – Обґрунтувати доцільність реалізації екологічних 
проєктів. 
УМ19 – Складати проєктні заявки; 
УМ20 – Презентувати економіко-екологічні наукові, 
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інноваційні проєкти. 
УМ21 – Оцінювати можливі ризики проєктів. 
УМ22 – Проводити фінансовий аналіз та аудит проєктів. 

ПРН6 Формування системного знання про закономірності та 
особливості розвитку підприємницької діяльності 
Знати: 
ЗН15 – Сучасну концептуальну, теоретичну та 
методологічну базу щодо проблем економіки 
підприємницької діяльності на мікро-, мезо- та макрорівнях 
економіки України. 
ЗН16 – Інституціональне забезпечення підприємницької 
діяльності. 
Уміти: 
УМ23 – Ідентифікувати, формулювати та вирішувати 
актуальні наукові та прикладні проблеми у сфері 
підприємницької діяльності. 
УМ24 – Виявляти закономірності, висувати та перевіряти  
гіпотези щодо розвитку підприємництва. 
УМ25 – Проводити діагностику детермінант 
підприємницької діяльності та прогнозувати стан бізнес-
середовища із застосуванням сучасних методів і моделей 
обробки інформації, математичного моделювання. 

ПРН7 Знання структурної  трансформації ринків товарів та 
послуг, інституціональної архітектоніки товарних 
ринків та закономірностей конкуренції 
Знати: 
ЗН17 – Інституціональні основи функціонування 
регулювання розвитку товарних ринків. 
ЗН18 – Сутність функціонування товарних ринків в 
економічній системі держави та житті суспільства. 
ЗН19 – Закономірності формування функціонування та 
розвитку товарних ринків. 
ЗН20 – Економічні основи та правила функціонування 
суб’єктів товарних ринків та взаємодії їх між собою. 
ЗН21 – Методологію та методи визначення, аналізу 
функціонування та моделювання товарних ринків. 
Уміти: 
УМ26 – Визначати граничні параметри товарних ринків.   
УМ27 – Проводити економічний аналіз товарного ринку в 
кон’юнктурному, маркетинговому, логістичному, 
конкурентному, інституціональному напрямках. 
УМ28  – Застосовувати методи оцінки і діагностики стану 
економічних відносин на товарному ринку. 
УМ29 – Визначати ефективні підходи та методи щодо 
регулювання товарних ринків. 
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ПРН8 Знання закономірностей інтеграції екологічної політики 

в галузеві політики та інституціонального забезпечення 
їх конвергенції 
Знати: 
ЗН22 – Стратегію державної екологічної політики України 
та завдань, що сприяють процесам екологізації 
ЗН23 – Інституціональні трансформації національної 
економіки на засадах екологоорієнтованого розвитку 
ЗН24 – Сутність економіко-екологічних процесів та 
системної політики екологізації на загальнодержавному, 
регіональному і місцевому рівнях, правового 
регламентування та організаційного забезпечення її 
реалізації. 
ЗН25 – Призначення та функції екологічного управління. 
Уміти: 
УМ30 – Формулювати задачі  екологічної політики. 
УМ31 –  Аналізувати зміни в екологічному законодавстві. 
УМ31 – Використовувати методичні підходи до 
багатовимірної оцінки ефективності процесів екологізації 
економіки. 
УМ32 – Визначати шляхи, механізми  та інструменти 
екологізації економічного розвитку. 

ПРН9 Розуміння закономірностей взаємодії природи і 
суспільства, механізмів управління раціональним 
використанням природних ресурсів і охороною 
навколишнього середовища 
Знати:  
ЗН26 – Фундаментальні і прикладні аспекти наук про 
довкілля. 
ЗН27 – Основні концепції природознавства, сталого 
розвитку і методології наукового пізнання природних 
процесів. 
Уміти: 
УМ33 – Визначати економічну оцінку окремих видів 
природних ресурсів. 
УМ34 – Застосовувати показники економічної оцінки 
природних ресурсів при розрахунках ефективності 
природоохоронних заходів і формуванні платежів за їх 
використання. 
УМ35 – Користуватися існуючими методиками та 
рекомендаціями щодо розрахунків економічних збитків 
навколишньому середовищу. 
УМ36 – Вибирати оптимальний варіант розрахунку 
ефективності проведення природоохоронних заходів, 
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обґрунтовувати альтернативи здійснення різних видів 
природоохоронної діяльності. 
УМ37 – Розраховувати економічний ефект від проведення 
природоохоронних заходів. 

ПРН10 Знання змісту та економічної сутності інновацій та 
інвестицій, як базису стабільності, 
конкурентоспроможності та ефективності національної 
економіки 
Знати: 
ЗН28 – Сутність та взаємозв’язок інвестицій та інновацій. 
ЗН - Принципи та закономірності циклічного розвитку 
економіки від впровадження інвестиційно-інноваційної 
політики на макро-, мезо- та мікрорівнях. 
ЗН29 – Особливості впровадження інвестиційних та 
інноваційних стратегій розвитку у сучасних умовах. 
Уміти: 
УМ38 – Визначати та вирішувати сучасні  теоретичні, 
методологічні, прикладні проблеми формування механізмів 
інвестиційно-інноваційного розвитку, з урахуванням 
політичних, економічних, соціальних, екологічних, 
природних та ринкових чинників 
УМ39 – Виконувати аналіз та прогноз складових 
інвестиційного, інноваційного та ринкового потенціалів 
розвитку. 
УМ40 – Визначати напрями інвестиційно-інноваційного 
політики на державному та регіональному рівнях. 

ПРН11 Знання особливостей управління розвитком 
територіальних соціально-економічних системам 
Знати: 
ЗН30 – Класифікацію територіальних господарських систем. 
ЗН31 – Цілі сталого розвитку територіальних економічних 
систем. 
ЗН32 – Інноваційні підходи та моделі регіонального 
розвитку в Україні. 
ЗН33 – Напрямки трансформації інституціонального 
середовища як базису регіональних конкурентних переваг. 
Уміти: 
УМ41 – Ідентифікувати ключові проблеми та актуальні 
аспекти розвитку економіки в територіальних 
господарських системах  
УМ42 – Формулювати проблематику наукових досліджень в 
означеному напрямку та визначати стратегічні напрями 
розвитку економічних систем  
УМ43 – Узагальнювати, систематизувати та впорядковувати 
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інформаційні потоки з питань розвитку економічних систем. 
УМ44 – Аналізувати потенційні наслідки та оцінювати 
результативність заходів активізації економічного розвитку 
територіальних господарських систем. 

ПРН12 
 
 
 

Формування системних знань про теоретичні та 
прикладні аспекти переходу суспільства до сталого 
розвитку, який розглядається як новий цивілізаційний 
підхід  до світоустрою 
Знати: 
ЗН34 – Світоглядне бачення соціо-еколого-економічного 
розвитку 
ЗН35 – Принципи сталого розвитку як нового етапу 
взаємодії суспільства і природи та глобального завдання 
цивілізаційного розвитку. 
ЗН36 – Національні стратегії сталого розвитку країн 
пострадянського простору та зарубіжних країн 
ЗН37 – Передумови, чинники, національні ознаки та 
орієнтири переходу України до сталого розвитку. 
ЗН38 – Екоресурсну складову стратегії сталого розвитку. 
Уміти:  
УМ45 – Визначати секторальну політику переходу України 
до сталого розвитку. 
УМ46 – Обирати та розраховувати національні та 
регіональні індикатори сталого розвитку. 
УМ47 – Визначати сталий розвиток як процес змін у 
часовому, просторовому та результативному вимірі 
УМ48 – Відрізняти етапи переходу країни до сталого 
розвитку. 

ПРН13 Розуміння системи господарювання, яка забезпечує 
розширене відтворення активів, що сприяє росту 
національної економіки 
Знати:  
ЗН39 – Категорії, форми, механізми управління 
капіталізацією економіки України . 
ЗН40 – Сутність та основні форми капіталізації економіки. 
ЗН41 – Фактори зовнішнього середовища, які впливають на 
капіталізацію економіки. 
ЗН42 – Стан та тенденції капіталізації економіки України, її 
регіонів та галузей. 
ЗН43 – Класичне та сучасне розуміння поняття «капітал». 
ЗН44 – Методи оцінки стану та процесу капіталізації 
економіки. 
Уміти: 
УМ49 – Проводити системний аналіз процесів капіталізації 
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економіки в регіональному та галузевому аспекті. 
УМ50 – Проводити аналіз структури капіталу економіки 
України 
УМ51 – Оцінювати вплив капіталізації економіки на її 
конкурентоспроможність. 
УМ52 – Використовувати різні методи й інструменти щодо 
оцінки стану та процесу капіталізації економіки. 
УМ53 – Прогнозувати тенденції капіталізації економіки. 
УМ54 – Формулювати рекомендації щодо врахування стану 
та тенденції капіталізації економіки при розробці 
програмних та інших нормативних документів. 

ПРН14 Знання механізмів активізації  потенціалу території, 
використання конкурентних переваг регіону, умов 
міжрегіональної конкуренції 
Знати:  
ЗН45 – Інституціональне забезпечення 
конкурентоспроможності регіону. 
ЗН46 – Особливості конкурентоспроможності регіонів в 
умовах сучасних глобалізацій них процесів. 
ЗН47 – Європейський досвід забезпечення 
конкурентоспроможності регіонів; 
ЗН48 – Механізми та інструменти забезпечення 
конкурентоспроможності регіонів на національному та 
міжнародному рівнях; 
ЗН49 – Інноваційні підходи до підвищення 
конкурентоспроможності регіонів. 
Уміти: 
УМ55 – Аналізувати стан конкурентоспроможності регіонів, 
виявляти їх конкурентні переваги та недоліки 
УМ56 – Систематизувати, синтезувати й упорядковувати 
інформацію з метою визначення шляхів підвищення 
конкурентоспроможності регіонів у мінливому середовищі.  
УМ57 – Визначати закономірності та тенденції 
конкурування регіонів. 

ПРН15 Формування системних знань про теоретичні та 
прикладні аспекти дослідження загроз та ризиків 
економічній та екологічній безпеці на макро-, мезо- та 
мікрорівнях, обумовлених змінами та викликами 
національної безпеки держави 
Знати:  
ЗН50 – Сучасні методи, теорії, нові знання у галузі 
ризикології для вирішення актуальних практичних задач 
інституціонального забезпечення економічної та екологічної 
безпеки 
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ЗН51 – Сутність та принципи, зміни та закономірності 
ризик- подій, кризових процесів та явищ, які відбуваються у 
ринковому, суспільному та природному середовищі 
національної економіки на макро-, мезо-, та мікрорівнях; 
особливості їх впливу на забезпечення економічної та 
екологічної безпеки економіко-екологічних систем; 
Уміти: 
УМ58 – Визначати та вирішувати сучасні  теоретичні, 
методологічні, прикладні проблеми ризикології, з 
урахуванням політичних, економічних, соціальних, 
природних, антропогенних та техногенних чинників; 
УМ59 – Виконувати оцінку, діагностику і прогноз стану 
економіко-екологічних систем, характеризувати ризик-події 
і явища, які відбуваються в ринковому та природному 
середовищі, із застосуванням сучасних методів обробки 
інформації та інноваційних методів дослідження 

ПРН16 Розуміння теоретичних та прикладних аспектів 
формування механізмів та інструментів економічної та 
екологічної політики в контексті сучасних 
трансформацій, обумовлених сучасними змінами та 
викликами національної економіки 
Знати: 
ЗН52 – Способи направлення діяльності суб’єктів 
господарювання в екологічно сприятливому напрямку 
ЗН53 – Економічні інструменти економічної та екологічної 
(природоохоронної) політики та їх класифікацію. 
ЗН54 –   Міжнародні практики застосування механізмів та 
інструментів економічної та екологічної політики. 
Уміти: 
УМ60 – Аналізувати сучасні тенденції економічної та 
екологічної політики, ідентифікувати проблеми, оцінювати 
економіко-екологічні процеси та явища з точки зору їх 
впливу на соціо-еколого-економічний розвиток,  
УМ61 – Аналізувати ефективність і результативність 
національної екологічної та економічної політики. 
УМ62 – Визначати форми відносин між державою та 
суб’єктами господарювання в контексті забезпечення 
балансу економічних та екологічних інтересів у 
національній політиці. 

ПРН17 Вміння застосовувати методологію нелінійного 
управління складними соціо-економіко-екологічними 
системами 
Знати: 
ЗН55 – Тенденції та закономірності розвитку сучасної науки 
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в системі сучасних наукових парадигм. 
ЗН56 – Лінійність і нелінійність як категорії теорії розвитку; 
ЗН57 – Основні поняття теорії нелінійності. 
ЗН58 – Методологічні принципи використання теоретичних 
положень нелінійності в дослідженні проблем суспільного 
розвитку 
ЗН59 – Сутність і основні форми нелінійного управління; 
ЗН60 – Методи нелінійного управління економікою і 
екологізації економічного розвитку регіонів; 
Уміти: 
УМ63 – Орієнтуватися в системі використання сучасних 
наукових напрямків і теорій класичної науки, в т.ч. теорії 
нелінійності. 
УМ64 – Розуміти особливості розвитку класичної, 
некласичної і постнекласичної наук. 
УМ65 –  Розуміти сутність і зміст базових принципів 
постнекласичної науки в контексті нелінійної парадигми. 
УМ66 – Проводити системний аналіз економічних, 
економіко-екологічних та інших подій з позиції нелінійного 
підходу. 
УМ67 – Оцінювати вплив екологізації економіки на 
регіональному та галузевому аспектах в контексті 
нелінійної парадигми. 
УМ68 – Проводити дослідження складних нелінійних 
процесів екологізації економіки. 
УМ69 – Використовувати методи і інструменти нелінійного 
підходу до оцінювання процесів економічного розвитку і 
процесів екологізації економіки. 
УМ70 – Визначати тенденції екологізації економіки в 
контексті нелінійності реальних процесів. 

 
8. Ресурсне та внутрішнє забезпечення реалізації ОНП 

 
Кадрове 
забезпечення 

Всі фахівці та науковці, залучені до викладання 
загальнонаукових, фахових та вибіркових дисциплін, 
мають наукові ступені та вчені звання. 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Кожен здобувач має робоче місце, доступ до 
комп’ютерної техніки та необмежений бездротовий 
доступ до мережі Інтернет та програмного 
забезпечення. В Інституті регулярно оновлюється 
комп’ютерна техніка, працює служба технічної 
підтримки. Облаштовані місця для проведення 
лекційних та практичних занять, місця в бібліотеці 
для роботи з каталогами та літературою, працює 
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видавничий центр, обладнаний сучасним друкарським 
устаткуванням. Для проведення конференцій, круглих 
столів, засідань вчених та спеціалізованих рад 
використовується конференц-зал, який має 
стаціонарні засоби мультимедійного забезпечення 
означених заходів. Облаштована точка харчування 
співробітників та здобувачів. Налагоджене медичне 
обслуговування. Кожен відділ забезпечений засобами 
швидкої допомоги, які регулярно оновлюються. 

Облаштовані пандуси та забезпечено ліфтове 
сполучення для маломобільних осіб з обмеженими 
можливостями. 

Інформаційно-
методичне 
забезпечення 

Науково-технічна бібліотека Інституту проблем 
ринку та економіко-екологічних досліджень НАН 
України заснована у 1970 році одночасно з відкриттям 
інституту, як бібліотека Одеської філії Інституту 
економіки АН УССР. Основний фонд бібліотеки 
складається з наукової, учбової та довідкової 
літератури з загальних питань економіки, економіки 
природокористування, екології, історії, філософії, 
права, географії, соціології, демографії, політології, 
математики та статистики. Фонд бібліотеки  налічує 
статистичні збірники України та Одеської області, 
починаючи з 1954 року. Окремо виділено 
Дисертаційний фонд (рукописи аспірантів та 
докторантів, що захищались у спецрадах Інституту на 
протязі його існування), Фонд авторефератів, Фонд 
наукових звітів Інституту та Фонд наукових видань 
Інституту. У Фонді періодичних та продовжуваних 
видань зберігаються багаторічні комплекти 
українських та іноземних видань, зокрема: Вісник 
НАНУ, Демографія та соціальна економіка, Економіка 
і прогнозування, Економіка і регіон, Економіка 
промисловості, Економіка та держава, Економіка 
України, Економіка харчової промисловості, 
Економіст, Економічна теорія, Інвестиції, Наука та 
інновації, Освіта, Порты Украины, Проблеми науки, 
Регіональна економіка, Соціально-економічні 
проблеми сучасного періоду, Судоходство, Фінанси 
України, Проблемы прогнозирования, Проблемы 
теории и практики управления, Регион, Региональная 
экономика, Российский экономический журнал, 
Финансы, Проблемы окружающей среды и природных 
ресурсов, American Sociological Review, California 
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Management Review, Environmental Engineering and 
Management Journal, Environmental protection and 
ecology, Journal of Environmental Economics and 
Managment, Transport Economics and Policy. У 
бібліотеці зберігаються повні комплекти наукових 
збірників, які було видано Інститутом в різні роки. 

Бібліотечний фонд Інституту  нараховує близько 42 
тис. примірників: іноземних видань 2300 примірників, 
періодичних та продовжуваних – 25 тис. та  
виробничо-практичних – 6 тис. В обмінному фонді 
зберігається 1400 примірників видань Інституту. 

До послуг читачів довідково-пошуковий апарат 
бібліотеки представлений картковими алфавітним, 
систематичним і алфавітно-предметним каталогами 
всіх фондів бібліотеки на всі види видань та 
слідуючими картотеками: іменна картотека праць 
співробітників Інституту, хронологічна картотека 
наукових праць Інституту, картотека періодичних та 
продовжуваних видань. Почалась робота із створення 
репозитарію наукових робіт, який забезпечить доступ 
до дисертацій, монографій, наукових видань та праць 
науковців. 

Щорічно бібліотека здійснює передплату близько 
15 наукових періодичних видань та 8 газет у 
паперовому вигляді, а також передплачує у 
електронному вигляді інформаційні матеріали 
Українського інституту науково-технічної експертизи 
та інформації, а саме: інформаційні бюлетні, 
дайджести новин, інформаційні видання, реферативні 
видання. Згідно договору про співпрацю Головне 
управління статистики в Одеській області 
безкоштовно надає Інституту у електронному вигляді 
всі види статистичної продукції по Одеській області. 

На сайті Інституту діє постійна електронна 
виставка видавничої діяльності Інституту. Науковцям 
та аспірантам регулярно надходить інформація щодо 
нових надходжень наукової літератури. На сторінці 
бібліотеки опубліковано перелік видань 
дисертаційного, обмінного фондів та фонду наукових 
видань Інституту. 

Бібліотека співпрацює з провідними бібліотеками 
м. Одеси та має відкритий міжбібліотечний абонемент 
у Одеській Національній науковій бібліотеці ім. М. 
Горького.  
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Приміщення бібліотеки складається зі 
книгосховища та читального залу (70 кв. м.) на 10 
місць, де знаходиться абонемент, каталог та постійно 
діють стенди нових публікацій співробітників 
Інституту та нових періодичних видань. Бібліотека 
надає доступ до зарубіжних баз наукової інформації 
Scopus та Web of Science з робочих місць у читальній 
залі. 

Бібліотека спроможна обслуговувати 
співробітників, аспірантів, здобувачів Інституту та 
студентів профільних учбових закладів міста. 

Внутрішнє 
забезпечення якості 
освіти 

Система забезпечення якості освіти в науковій 
установі передбачає: 

- регулярний перегляд ОНП у відповідності до 
реалій часу і завдань соціо-економіко-екологічного 
розвитку держави та її регіонів; 

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти; 
-проведення атестації наукових працівників 

установи в установлені терміни; 
-постійне підвищення кваліфікації наукових 

працівників установи (стажування, в т.ч. за кордоном, 
участь у наукових конференціях, круглих столах, 
публікації в наукометричних та фахових виданнях, 
участь в роботі спеціалізованих вчених рад); 

-удосконалення інформаційного забезпечення 
наукової роботи (доступ до електронних каталогів, 
використання міжбібліотечних абонементів, щорічна 
підписка на періодичну літературу за фаховими 
напрямами); 

-забезпечення регулярної роботи здобувача з 
науковим керівником; 

-технічне забезпечення публікаційної активності; 
-забезпечення дотримання академічної 

доброчесності як науковцями, так і здобувачами 
шляхом запровадження системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату.   
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9. Структурно-логічна схема ОНП 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

1 
семестр 

2 
семестр 

3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

Освітня складова 

Наукова 
складова 

Наукова 
складова 

Наукова 
складова 

Наукова складова 

Наукова складова 

Наукова складова 

 

Наукова складова 

 
Наукова складова Подання дисертаційної роботи, проходження та публічний 

захист 

Філософія науки і 
культури 

 

Філософія науки і 
культури 

Професійна  
англ. мова 

 

Методологія 
 наук. дослідж. 

Економіка підприємн. 
діяльності 

Інвест-іннов. 
розвит.екон. 

Сучасні пробл. 
ринк.економіки 

Професійна 
англ. мова 

 

Методологія 
наук. дослідж. 

 

Методол. роботи  
з  грантами 

 
Екон.віднос. в 
сист.природ-ня 

Сучасні пробл 
ринк.економіки 

 
Професійна 
англ.мова 

Методологія 
наук. дослідж. 

 

Вибірова.компонента 
ОВК 1-6 

Науково-дослідницька (викладацька) практика 

 

Екон.ринків то-
варів і посл. 

1. Сталий розвиток в сучасній економіці 
3. Конкурентоспроможність регіонів 
5.Механізми та інструменти економічної та 
екологічної політики 
 

2.Капіталізація економіки 
4.Загрози і ризики економічній та екологічній безпеці 
6.Лінійні (класичні) та нелінійні (постнекласичні) 
процеси суспільного розвитку 
 

Екон.розвиток 
ТГС 

Інституц.забезп. екол-
ції секторів  нац .екон. 

Додаткові дисципліни 
вільного вибору по 
взаємообміну з ОНЕУ 
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 10. Матриці відповідності  
Матриця відповідності загальних компетенцій компонентам освітньо-наукової програми за спеціальністю 051 

«Економіка» 
 Блок загальнонаукових дисциплін Блок фахових дисциплін Блок вибіркових дисциплін 

0ЗК1 ОЗК2 ОЗК3 ОЗК4 ОЗК5 ОФК1 ОФК2 ОФК3 ОФК4 ОФК5 ОФК6 ОВК1 ОВК2 ОВК3 ОВК4 ОВК5 ОВК6 
ЗК1 •      •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ЗК2  •    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ЗК3   •    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ЗК4    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ЗК5     •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ЗК6      •             
ЗК7       •            
ЗК8        •     •       
ЗК9         •          
ЗК10          •         
ЗК11           •        
ЗК12      •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ЗК13             •      
ЗК14              •     
ЗК15               •    
ЗК16      •   •       •   •   
ЗК17                 •  

Примітка: 
 *      ОЗК – освітня загальнонаукова компонента;  
**     ОФК – освітня фахова компонента;  
***   ОВК – освітня вибіркова компонента;  
**** ЗК – загальні компетенції 
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Матриця відповідності фахових компетенцій компонентам освітньо-наукової програми за спеціальністю  
051 «Економіка» 

 Блок загальнонаукових дисциплін Блок фахових дисциплін Блок вибіркових дисциплін 
0ЗК1 ОЗК2 ОЗК3 ОЗК4 ОЗК5 ОФК1 ОФК2 ОФК3 ОФК4 ОФК5 ОФК6 ОВК1 ОВК2 ОВК3 ОВК4 ОВК5 ОВК6 

ІК •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК1 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК2 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК3 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК4 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК5     •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК6      •             
ФК7       •            
ФК8        •     •       
ФК9         •          
ФК10          •         
ФК11           •        
ФК12      •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ФК13             •      
ФК14              •     
ФК15               •    
ФК16        •  •  •   •    •  •   
ФК17                 •  

 
Примітка: *       ОЗК – освітня загальнонаукова компонента; **      ОФК – освітня фахова компонента; ***    ОВК – освітня вибіркова 
компонента; ****  ФК – фахові компетенції 
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Матриця забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами освітньо-наукової 
програми за спеціальністю 051 «Економіка» 

 Блок загальнонаукових дисциплін Блок фахових дисциплін Блок вибіркових дисциплін 
0ЗК1 ОЗК2 ОЗК3 ОЗК4 ОЗК5 ОФК1 ОФК2 ОФК3 ОФК4 ОФК5 ОФК6 ОВК1 ОВК2 ОВК3 ОВК4 ОВК5 ОВК6 

ПРН1 •      •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ПРН2  •     •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ПРН3   •    •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ПРН4    •   •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ПРН5     •              
ПРН6      •             
ПРН7       •            
ПРН8        •           
ПРН9        •  •          
ПРН10        •   •         
ПРН11           •        
ПРН12      •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  
ПРН13             •      
ПРН14              •     
ПРН15        •  •  •    •  •  •    
ПРН16      •  •  •  •  •  •  •   •   •   
ПРН17      •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  

Примітка: 
 *       ОЗК – освітня загальнонаукова компонента;  
**      ОФК – освітня фахова компонента;  
**      ОВК – освітня вибіркова компонента;  
****  ПРН- програмні результати навчання, що включають знання та вміння 
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