
ПРОТОКОЛ № 5 

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 17.02.2020 

 

 

Порядок денний: 

 

Про розгляд пропозицій щодо проєкту освітньо-наукової програми 

«Економіка» підготовки доктора філософії третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 051 Економіка. 

 

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

економіки, КрНУ. 

2. Одінцов Михайло Максимович, д.е.н., проф., 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. 

 

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. наголосила на тому, що в умовах 

глобалізаційних викликів і переходу до економіки знань 

постає питання про якісний розвиток фахових 

компетентностей та програмних результатів навчання за 

освітньо-науковою програмою «Економіка» підготовки 

доктора філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти, та, як наслідок, перегляд її обов’язкових компонент. 



Так, за пропозицією здобувачів у проєкті ОНП відбулися 

зміни в циклах та компонентах навчального плану. Зокрема, в 

цикл спеціальної підготовки внесено компоненту 

«Трансформаційні процеси в економіці: формування та 

розвиток економіки знань», що відповідає сучасним 

тенденціям постіндустріального розвитку. 

Також до Проєкту внесено дисципліну «Управління 

науковими проєктами та трансфер знань» (обов’язкова), що 

відповідає потребам роботодавців у розширенні переліку 

джерел фінансування науково-дослідних робіт. 

Дотримання здобувачами норм загальнолюдських та 

європейських цінностей, високих етичних стандартів, 

принципів академічної доброчесності та педагогічної 

культури забезпечується шляхом включення до переліку 

обов’язкових навчальних дисциплін «Філософія науково-

дослідної діяльності» та «Етичний кодекс ученого», які у 

Проєкті трансформовані в єдину дисципліну «Філософія 

науки та академічна етика». 

 

ВИСТУПИЛИ: 1. Лозовик Дмитро Борисович, начальник Крюківської 

районної адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької 

міської рад, який відмітив, що Стратегією розвитку 

Полтавської області 2021-2027 передбачено створення умов 

для інституційної підтримки розвитку інновацій, їх 

комерціалізації та трансферу технологій, що є доцільним 

врахувати при формуванні фокусу освітньо-наукової програми 

«Економіка». 

З метою врахування галузевого спрямування є доцільним 

внести до переліку вибіркових дисциплін наступні: 

«Пріоритети регіональної промислової політики», 

«Управління інноваційним потенціалом машинобудівної 

промисловості». 

 

2. Одінцов Михайло Максимович, д.е.н., проф., професор 

кафедри економіки, який запропонував за досвідом 

Університету Рієки (Хорватія) змістити фокус ОНП з 

врахуванням тенденцій переходу до економіки знань шляхом 

введення до переліку обов’язкових навчальну дисципліну 

«Трансформаційні процеси в економіці: формування та 

розвиток економіки знань», за досвідом Брноського 

технологічного університету (Чеська республіка) – навчальну 

дисципліну «Виробничо-логістичні системи». 

 

В обговоренні взяли участь всі члени робочої групи. 

 



УХВАЛИЛИ: Схвалити та винести на розгляд засідання кафедри економіки 

проєкт 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 
 


