
ПРОТОКОЛ № 4 

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 30.08.2019 

 

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. Скрипнюк Катерина Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри економіки, 

КрНУ. 

5. Лозовик Дмитро Борисович, начальник Крюківської районної адміністрації 

виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 

6. Скляр Максим Олександрович, начальник відділу менеджменту якості 

управління контролю якості ПрАТ «АвтоКрАЗ», здобувач вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня. 

 

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 проєкту 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 рецензіїй на ОНП «Економіка» 2019 р. від 

заступника Голови Правління, начальника фінансово-

економічного управління ПАТ «Укртатнафта» 

проф. Бабіченка В.В. (30.05.2019 р.); директора навчально-

наукового інституту економіки, менеджменту і міжнародного 

бізнесу Національного технічного університету «Харківський 



політехнічний інститут» проф. Манойленка (15.08.2019 р. ) та 

директора КП «Кременчуцький центр міжнародних зв’язків та 

економічного розвитку міста» «Інститут розвитку 

Кременчука» Мельника А.В. (16.05.2019 р.). 

 

Відповідно до рішення науково-методичного семінару 

кафедри економіки (протокол №1 від 29.08.2019 р.) винесено 

на розгляд пропозиції щодо включення до переліку вибіркової 

складової дисципліни «Публікаційна активність та 

презентація наукових досліджень» замість дисципліни 

«Публікаційна активність та наукометричні бази даних» (за 

пропозицією Скляра Максима Олександровича, начальника 

відділу менеджменту якості управління контролю якості 

ПрАТ «АвтоКрАЗ», здобувача вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня); включення до змісту навчальної 

компоненти «Управління науковими проєктами та трансфер 

знань» теми «Трансформація трансферу знань у трансфер 

технологій як чинник підвищення конкурентоспроможності 

інноваційно активних підприємств» (рецензія на ОНП 

«Економіка» 2019 р. від заступника Голови Правління, 

начальника фінансово-економічного управління ПАТ 

«Укртатнафта» проф. Бабіченка В.В.). 

Також у зв’язку із сучасними тенденціями трансформації 

економіки постіндустріального суспільства в економіку знань 

є доцільним відкоригувати мету, фокус та особливості ОНП 

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

зі спеціальності 051 «Економіка». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени робочої групи. 

 

УХВАЛИЛИ: 1. Пропозицію схвалити та включити дисципліну 

«Публікаційна активність та презентація наукових 

досліджень» до проєкту переліку вибіркових дисциплін 

освітньої складової підготовки здобувачів за ОНП 

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

зі спеціальності 051 «Економіка». 

 2. Оновити змістовне наповнення навчальної компоненти 

«Управління науковими проєктами та трансфер знань». 

3. Схвалити та винести на розгляд засідання кафедри 

економіки ОНП «Економіка» третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка». 

 

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

Олександрівну з інформацією щодо проєкту переліку 

вибіркових дисциплін освітньої складової підготовки 



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

рівня вищої освіти зі спеціальності 051 «Економіка». 

Доц. Скрипнюк К.О. наголосила на тому, що в реєстрі 

вибіркових дисциплін аспірантам пропонується такі освітні 

компоненти, які відповідають напрямам досліджень кожного 

аспіранта, а також ті, що поглиблюють знання в галузі 

економіки та суміжних галузях (менеджмент, педагогіка та 

інші) (анкетування щодо індивідуальної освітньої траєкторії). 

 

В обговоренні Проекту взяли участь всі члени робочої групи. 
 

БАНК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Умовне 

позначення 
Назва дисципліни Кредити 

ВБ 1 Економіка інноваційного підприємства 4 

ВБ 2 Інноваційна економіка та інноваційний розвиток 4 

ВБ 3 Педагогічна риторика  4 

ВБ 4 Грантова система підтримки наукових досліджень 4 

ВБ 5 Трансфер технологій 4 

ВБ 6 Управління фінансово-економічною безпекою  4 

ВБ 7 Глобальна економіка  4 

ВБ 8 Логістичне забезпечення економічних процесів на підприємстві 4 

ВБ 9 Сучасні економічні теорії 4 

ВБ 10 Англійська мова наукової термінології  4 

ВБ 11 Політика європейської інтеграції 4 

ВБ 12 Cистемний менеджмент 4 

ВБ 13 Публікаційна активність та презентація наукових досліджень  4 

ВБ 14 Діагностика та прогнозування розвитку економічних систем 4 

ВБ 15 Економіка освіти  в умовах інноватизації суспільства 4 

ВБ 16 
Ресурсно-компетенційна база інноваційно-інвестиційної 

діяльності підприємства 
4 

ВБ 17 Професійна культура викладача  4 

ВБ 18 Інвестиційний аналіз 4 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання кафедри економіки 

проєкт 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. Скрипнюк 
 


