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РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
за спеціальністю 051 Економіка 

галузі знань «Соціальні та поведінкові науки», розробленої в 
Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень 

Національної академії наук України

Освітньо-наукова програма розроблена групою науковців Інституту 
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Програма включає десять структурних елементів, які спрямовані на 
підготовку 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. 
Також продукувати нові знання і реалізовувати їх у відповідних дослідженнях 
із урахуванням трендів цивілізаційного розвитку.

Конкурентною перевагою даної освітньо-наукової програми серед інших 
аналогічних програм підготовки докторів філософії за спеціальністю 
051 Економіка є накопичений досвід науковців Інституту у проведенні 
наукових досліджень та їх практичній апробації з питань регіональної та 
ринкової проблематики, обумовлених вимогами часу та євроінтеграційною 
орієнтацією, сталого розвитку морегосподарського комплексу, портів, 
морського транспорту, проблемами секторального економічного розвитку та 
екологізації секторів економіки, а також економіко-екологічних проблем 
приморських регіонів, розвитку територіально-господарських систем. 
Прогресивні методи викладання та навчання, передбачені освітньо-науковою 
програмою, забезпечуватимуть персоніфікований підхід до кожного здобувана. 
Налагодженні міжнародні зв’язки Інституту сприятимуть міжнародній 
мобільності здобувачів.
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В програмі зазначено можливості працевлаштування випускників в 
сферах науки, освіти (як в Україні, так і за кордоном), державного управління 
та місцевого самоврядування, бізнес-секторі, неприбуткових організаціях будь- 
якого профілю.

Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми відповідає профілю 
дисциплін, що викладаються. До викладання і практики залучені науковці з 
досвідом роботи і високою кваліфікацією.

Вищезазначене підтверджує актуальність і повноту розробленої освітньо- 
наукової програми для підготовки доктора філософії зі спеціальності 
051- «Економіка» в Інституті проблем ринку та економіко-екологічних 
досліджень НАН України.


