
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання робочої групи щодо перегляду 

освітньо-наукової програми Економіка 

підготовки доктора філософії 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 Економіка 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

від 31.08.2016 

 

Присутні: 1. Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., проф., завідуюча кафедрою 

економіки, КрНУ – гарант освітньо-наукової програми. 

2. Одінцов Михайло Максимович, д.е.н., професор кафедри економіки, 

КрНУ. 

3. Гришко Наталя Євгеніївна, к.е.н, доцент кафедри економіки, КрНУ. 

4. Воробйова Катерина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки, 

КрНУ. 

Головувала: Маслак Ольга Іванівна, д.е.н., проф., завідуюча кафедрою 

економіки, КрНУ, гарант освітньо-наукової програми. 

 

Порядок денний: 

1. Про розгляд пропозицій щодо оновлення та модернізації освітньо-наукової 

програми «Економіка» підготовки доктора філософії третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка. 

2. Про розгляд проекту переліку вибіркових дисциплін освітньої складової 

підготовки здобувачів за ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка» 

 

1. СЛУХАЛИ: д.е.н., проф., зав. кафедрою економіки Маслак Ольгу Іванівну 

з інформацією щодо пропозицій по оновленню та модернізації 

освітньо-наукової програми «Економіка» підготовки доктора 

філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 Економіка. 

Проф. Маслак О.І. повідомила про отримання рецензій на 

ОНП «Економіка» 2016 р. від заст. Генерального директора-

директора з якості ПАТ «АвтоКрАЗ» Китманова С.В. 

(10.08.2016 р.); директора АСК «Омега» Маслова Є.О. 

(12.08.2016 р.); проф. Горошкової Л.А. Запорізький 

національний університет (11.08.2016 р.). 

Відповідно до рішення науково-методичного семінару 

кафедри економіки (протокол №1 від 29.08.2016 р.) щодо 

відгуку-рецензії на ОНП «Економіка» підготовки здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 051 «Економіка» Запорізького національного 

університету внесено рекомендацію щодо включення до 



переліку нормативних навчальних дисциплін дисципліни 

«Сучасні технології освітнього процесу». 

 

ВИСТУПИЛИ: д.е.н., професор кафедри економіки Одінцов Михайло 

Максимович відмітив, що викладання даної дисципліни буде 

сприяти впровадженню інноваційних форм навчання у 

педагогічну діяльність та є доцільним при підготовці 

здобувачів за ОНП «Економіка». 

 

УХВАЛИЛИ: Пропозицію Запорізького національного університету щодо 

включення до переліку нормативних навчальних дисциплін 

дисципліни «Сучасні технології освітнього процесу» схвалити 

та винести на розгляд засідання кафедри економіки. 

 

2. СЛУХАЛИ: к.е.н., доцента кафедри економіки Воробйову Катерину 

Олександрівну з інформацією щодо проекту переліку 

вибіркових дисциплін освітньої складової підготовки 

здобувачів за ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка». 

Вибіркові дисципліни складають 26,7% від загального обсягу 

освітньої складової навчального плану ОНП, порядок вибору 

навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня в КрНУ регламентується 

Положенням про організацію освітнього процесу здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії. Перелік навчальних 

дисциплін вільного вибору здобувача містить дисципліни 

різних циклів (циклу загальнонаукових дисциплін, дисциплін 

дослідницької, мовної та спеціальної підготовки), дисципліни 

інших освітніх програм та спеціальностей. 

Проект сформовано із урахуванням отриманих пропозицій та 

тематики наукових досліджень потенційних здобувачів 

(анкетування щодо індивідуальної освітньої траєкторії). 

 

ВИСТУПИЛИ: к.е.н, доцент кафедри економіки Гришко Наталя Євгеніївна 

із пропозицією врахувати досвід Технічного університету 

Ліберець (Чеська Республіка) та включити до блоку 

вибіркових дисципліну «Глобальна економіка». 

 

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 
 

БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Умовне 

позначення 
Назва дисципліни Кредити 

ВНД 1 Публікаційна активність і наукометричні бази даних 4 

ВНД 2 Економіка інноваційного підприємства 4 

ВНД 3 Концептуальні засади сталого розвитку 4 



ВНД 4 Технології презентації результатів наукових досліджень 4 

ВНД 5 Глобальна економіка 4 

ВНД 6 Інтеграційні процеси в економіці 4 

ВНД 7 Стратегічне управління в інтегрованих компаніях 4 

ВНД 8 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід 4 

ВНД 9 Корпоративна культура та управління змінами 4 

ВНД 10 Управління витратами 4 

ВНД 11 Діагностика та прогнозування розвитку економічних систем 4 

ВНД 12 
Методи створення конкурентоздатної продукції з урахуванням 

економії витрат 
4 

ВНД 13 Англійська мова наукової термінології 4 

ВНД 14 Управління науково-технічним розвитком підприємства 4 

ВНД 15 Сучасні економічні теорії 4 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання кафедри економіки 

проект переліку вибіркових дисциплін освітньої складової підготовки 

здобувачів за ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти зі спеціальності 051 «Економіка». 

 

Гарант освітньо-наукової програми, 

проф.        О.І. Маслак 

 

Секретар, 

доц.       К.О. Воробйова 
 


