








Рецензія

на освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти - доктор філософії РИБ - 

Галузі знань: 05. Соціальні та поведінкові науки 

спеціальності: 051. Економіка

Науково-освітня програма підготовки докторів філософії з галузі 05. 

Соціальні та поведінкові науки, спеціальності: 051. Економіка є документом, у 

якому визначається нормативний (обов’язковий і додатковий) зміст навчання та 

обсяг самостійної наукової роботи, встановлюються вимоги до змісту, 

визначаються науково-освітні компетентності майбутнього доктора філософії з 

економіки.

Розроблена Мохненко А.С., д.е.н., професором, завідувачем кафедри 

економіки підприємства, Ушкаренко Ю.В., д.е.н., професором, завідувачем 

кафедри економічної теорії, Шашковою Н.І., д.е.н., доцентом, завідувачем 

кафедри менеджменту та адміністрування, Соловйовим А.І., к.е.н., доцентом, 

деканом факультету економіки і менеджменту, Тюхтенко Н.А., к.е.н., доцентом, 

професором кафедри менеджменту та адміністрування, проректором з 

навчальної та науково-педагогічної роботи Херсонського державного 

університету програма представляє собою комплекс основних характеристик 

освіти -  ціль, завдання, зміст, заплановані результати навчання, форми 

атестації, навчальний план, аспірантську практику, науково-дослідницьку 

роботу, проміжну та підсумкову атестацію.

Програма встановлює: необхідний рівень теоретичних знань, умінь, 

навичок та інших компетентностей, здобутих особою і достатніх для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 

дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та



методикою педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також 

проведення власного наукового дослідження, результати якого повинні мати 

наукову новизну, теоретичне та практичне значення; нормативний зміст 

навчання в Херсонському державному університеті, обсяг та рівень засвоєння у 

процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за 

спеціальністю 051 «Економіка».

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково- 

освітній простір фахівця ступеня доктора філософії в галузі соціальних та 

поведінкових наук за спеціальністю «Економіка», який успішно виконав та 

захистив власне наукове дослідження у спеціалізованій вченій раді, здатний до 

самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічно- 

організаційної та практичної діяльності у галузі економічної науки, бізнесу, 

державного управління та діяльності недержавних організацій, викладацької 

роботи у вищих навчальних закладах.

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії в галузі знань 

05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 «Економіка» відповідає 

встановленим вимогам і може бути рекомендована до друку.
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