
Рецензія-відгук

на освітньо-наукову програму «Економіка» 
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 Економіка 
галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Науковці Інституту економіки та прогнозування НАН України приймають 
активну участь у обговоренні та захисті дисертацій здобувачами третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка 
факультету менеджменту та маркетингу ЕІаціонального технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в якості 
опонентів та експертів; виступають рецензентами монографій, підручників, 
навчальних посібників, наукових статей.

Метою освітньої програми «Економіка» для здобувачів третього рівня вищої 
освіти факультету менеджменту та маркетингу КПІ ім. Ігоря Сікорського є 
підготовка фахівців вищої кваліфікації з економіки, які здатні вирішувати 
комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної 
діяльності, розв’язувати складні спеціалізовані завдання.

В представленій освітньо-науковій програмі «Економіка» (ОНП) відображені 
цілі професійної підготовки, регламентуються очікуванні результати навчання, 
визначаються загальні та фахові компетентності, які має здобути фахівець вищої 
кваліфікації з економіки.

Зміст ОНП забезпечує повноцінну підготовку здобувачів до дослідницької та 
викладацької діяльності за спеціальністю «Економіка». Освітні компоненти, які 
включені до ОНП, дають можливість досягти заявлених програмних результатів 
навчання. Вони складаються в взаємопов’язану систему, яка відображається у 
структуро-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти.

Загальні та фахові компетентності ОНП носять науково-практичний характер 
і можуть використовуватися в подальшому у професійній науковій діяльності 
майбутніх фахівців.

ОНП передбачає практичну педагогічну підготовку здобувачів третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, що дає можливість здобути 
компетентності для подальшої науково-педагогічної діяльності.

У освітньо-науковій програмі «Економіка» дотримано всіх вимог до освітніх 
програм у межах спеціальності 051 Економіка, а саме: 1) обсяг кредитів ЄКТС, 
необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; 2) перелік 
компетентностей випускника РІйЗ; 3) нормативний зміст підготовки здобувачів 
вищої освіти; 4) форми атестації здобувана третього рівня вищої освіти; 5) вимог 
до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.



Вважаю, що освітньо-наукова програма «Економіка» третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» для галузі знань 
05 «Соціальні та поведінкові науки» повністю відповідає розвитку сучасної 
економічної освіти, має оптимальну структурно-логічну схему, компетенції та 
результати навчання для підготовки докторів філософії у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
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