
Результати обговорення пропозицій стейкхолдерів при корегуванні змісту навчання за освітньо-науковою 

програмою «Економіка» (освітній ступінь –- доктор філософії) спеціальності 051 Економіка 

 

Пропозиція Протокол 

засідання 

стейкходдерів 

освітньо-

наукової 

програми, 

відгук 

Результати обговорення 

Зав. каф. економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин НТУ «ДП», проф. 

Пилипенко Ю.І. вважає за доцільним наявність в 

навчальному плані підготовки здобувачів 

дисципліни, що надає знання з формування та 

практичного впровадження положень сучасних 

економічних парадигм розвитку суспільства. 

Реалізація такої пропозиції буде сприяти 

підсиленню теоретичної економічної освіти 

аспірантів. 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

18.12.18). 

В навчальний план введено нормативну 

дисципліну «Сучасні економічні теорії». 

Зав. каф. економіки та підприємництва 

НМетАУ, проф. Довбня С.Б. запропонувала 

враховуючи особливості освітньо-наукової 

програми, що пов’язані з формуванням науково-

дослідного потенціалу регіону та його участі в 

реалізації промислової політики на засадах 

сталого розвитку, збільшити час на засвоєння 

нормативної дисципліни «Економіка сталого 

розвитку». 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

18.12.18). 

Час на засвоєння нормативної дисципліни 

«Економіка сталого розвитку» збільшено з 3 до 4 

кредитів ЕКТС. 

 

Зам. зав. каф. економіки та економічної 

кібернетики НТУ «ДП», доц. Чуріканова О.Ю. 

наголошує, що підготовка в НТУ «ДП» докторів 

філософії з економіки в теперішній час 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

Вибіркова складова підготовки здобувачів 

базується на опануванні нових дисциплін вільного 

вибору, що поширює можливість врахувати 

індивідуальні науково-освітні запити аспірантів. В 



здійснюється на різних кафедрах економічного 

профілю. Що в свою чергу впливає на 

розширення напрямків досліджень в економіці. 

Тому пропонується з метою подальшого 

удосконалення різнобічної підготовки аспірантів 

ввести в навчальний процес вибіркові 

дисципліни, опанування яких дозволить 

кожному здобувачу вибрати свою траєкторію 

освіти. 

№1 від 

18.12.18). 

навчальний план введені дисципліни «Економічна 

діагностика», ««Інноваційно-інвестиційна 

політика», «Моделювання та прогнозування 

соціально-економічних систем», «Сучасні напрями 

електронної економіки», «Глобальні аспекти 

сучасного економічного розвитку», 

«Інституціональне середовище соціально-

економічних систем». 

Доц. каф. економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин НТУ «ДП» 

Литвиненко Н.І. запропонувала долучити до 

розробки та викладання нових вибіркових 

дисциплін науково-педагогічних працівників 

кафедр, які залучені до науково-освітньої 

підготовки аспірантів. 

 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

18.12.18). 

Вибіркові дисципліни, що підсилюють 

формування нормативних професійних 

компетентностей здобувачів та пов’язані з 

науковими напрямами досліджень, викладаються 

на кафедрах прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління, 

економіки та економічної кібернетики, економічної 

теорії та міжнародних економічних відносин. 

Аспірант ІІІ курсу НТУ «ДП» 

Нечепуренко М.О. вважає за необхідним 

одержання знань та практичних навиків з 

розробки та реалізації положень інноваційно-

інвестиційної політики в економічний діяльності. 

 

Пропозиції на 

засіданні 

(протокол 

№1 від 

18.12.18). 

В навчальний план введена вибіркова 

дисципліна «Інноваційно-інвестиційна політика» 

 

 

 

Гарант освітньо-наукової програми                                                            Пилипенко Ю.І. 

 


