
ПРОТОКОЛ № 2 
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 31.08.2017 

 

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. Кривонос 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» 2017 р. від проф. кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва Національного університету 

«Львівська політехніка» д.е.н., доц. Бублік М.І. (22.08.2017 р.); 

директора Політехнічного коледжу Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського 

Дзини Н.А. (23.08.2017 р.) та начальника ВПР ПАТ «КВБЗ» 

Піддубняка О.П. (23.08.2017 р.). 

Відповідно до рішення науково-методичного семінару 

кафедри економіки (протокол №4 від 15.05.2017 р.) винесено 

на розгляд пропозицію щодо включення до переліку 

вибіркових дисциплін дисципліни «Управління фінансово-



економічною безпекою» (за тематикою дисертаційного 

дослідження доц. Гришко Н.Є.), «Корпоративна культура та 

управління змінами», «Управління потенціалом 

підприємства» (за пропозицією здобувачів ОНП «Економіка» 

Піпи С.В. та Яковенко Я.Ю. ). 

В обговоренні взяли участь всі члени робочої групи. 

 

УХВАЛИЛИ: Пропозицію схвалити та включити дисципліни «Управління 

фінансово-економічною безпекою», «Корпоративна культура 

та управління змінами», «Управління потенціалом 

підприємства» до проекту переліку вибіркових дисциплін 

освітньої складової підготовки здобувачів за ОНП 

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

зі спеціальності 051 «Економіка». 

 

2. СЛУХАЛИ: к.е.н., доцента кафедри економіки Кривонос 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». 

Проект сформовано із урахуванням отриманих пропозицій та 

тематики наукових досліджень потенційних здобувачів 

(анкетування щодо індивідуальної освітньої траєкторії). 

 

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 
БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

 

Умовне 

позначення 
Назва дисципліни Кредити 

ВНД 1 Економіка інноваційного підприємства 4 

ВНД 2 Грантова система підтримки наукових досліджень 4 

ВНД 3 Управління інноваційною безпекою 4 

ВНД 4 Сучасні економічні теорії 4 

ВНД 5 Бізнес-план та менеджмент наукових проектів 4 

ВНД 6 Публікаційна активність і наукометричні бази даних 4 

ВНД 7 Управління потенціалом підприємства  4 

ВНД 8 Інтеграційні процеси та управління змінами 4 

ВНД 9 Глобальна економіка 4 

ВНД 10 Управління фінансово-економічною безпекою  4 

ВНД 11 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід 4 

ВНД 12 Англійська мова наукової термінології  4 

ВНД 13 Діагностика та прогнозування розвитку економічних систем 4 

ВНД 14 Економіка освіти  в умовах інноватизації суспільства 4 

ВНД 15 Корпоративна культура та управління змінами 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. Кривонос 
 


