
 
 

  



2 

 
  



3 

ЗМІСТ 
1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ............................................................................... 4 

2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ..................................................... 9 

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ................................. 10 

4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ..................... 11 

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ .................................................................. 12 

6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 
ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ............................... 13 

 



4 

1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
зі спеціальності 051 Економіка 

 
1 – Загальна інформація 

Повна назва ЗВО та 
інституту/факультету 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені І. Сікорського», факультет менеджменту та маркетингу 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь – доктор філософії 
Кваліфікація – доктор філософії економіки 

Рівень з НРК/ 
Рівень вищої освіти 

НРК України – 9 рівень 
Третій (освітньо-науковий) рівень  вищої освіти 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Міжнародна економіка 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми 

Диплом доктора філософії,  
освітня складова – 30 кредитів, термін навчання – 4 роки 

Наявність акредитації Акредитується вперше 
Передумови Наявність ступеня магістра 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До наступної акредитації 

Інтернет-адреса 
постійного розміщення 
освітньої програми 

fmm@kpi.ua   
http://ied.kpi.ua/uk/main/ 
 

2 – Мета освітньої програми 
Підготовка висококваліфікованих професіоналів, які володіють теорією, методологією й 
інструментальним апаратом проведення наукових досліджень, здатних вирішувати комплексні проблеми 
в галузі економіки та здійснювати дослідницько-інноваційну діяльність. 

3 – Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність) 

Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки 
Спеціальність - 051 Економіка 
 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-наукова  

Основний фокус 
освітньої програми та 
спеціалізації 

Теоретико-методологічні засади дослідження і розв’язання актуальних 
завдань у сфері економіки, що створюють підґрунтя для інноваційних рішень 
теоретичного та прикладного спрямування. Спеціальна освіта в галузі 
економіки. 

Ключові слова: світовий ринок, міжнародна економічна діяльність, 
світове господарство, транснаціональні корпорації, міжнародні 
організації. 

Особливості програми Без особливостей 
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 
працевлаштування 
(згідно з ДК 003:2010 
(класифікатор 
професій)) 

2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів  
2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, 
установ та організацій) 
2441.1 Наукові співробітники (економіка) 

Подальше навчання Можливе подальше продовження освіти за науковою програмою доктора 
наук 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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5 – Викладання та оцінювання 
Викладання та навчання Лекції, практичні та семінарські заняття, виконання розрахункових робіт та 

написання рефератів, консультування, педагогічна практика, реалізація 
інтерактивного навчання у вигляді кейс-завдань та дискусій на задану 
тематику, окремі елементи змішаного навчання, участь у бізнес-семінарах, 
участь у наукових конференціях, написання статей та тез за результатами 
дисертаційного дослідження. 

Оцінювання Рейтингова система оцінювання, усні та письмові екзамени, заліки, 
тестування, індивідуальні семестрові роботи. 

6 – Програмні компетентності 
Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної, у тому 
числі дослідницько-інноваційної діяльності у сфері економіки, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або 
професійної практики. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 2 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК 3 Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 4 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 5 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК 6 Здатність виявляти перспективні напрями розвитку та проводити дослідження актуальних 
проблем функціонування світової економіки та світогосподарських зв’язків України. 

ЗК 7 
Здатність аналізувати, моделювати та інтерпретувати результати досліджень з метою 
виявлення тенденцій функціонування та розвитку світової економіки та міжнародних 
економічних відносин.  

ЗК 8 Здатність визначення тенденцій розвитку економічної системи на макроекономічному рівні. 
ЗК 9 Здатність прогнозувати фінансову кризу економічних систем на мікрорівні. 
ЗК 10 Здатність формалізувати задачі в сфері економіки у вигляді економіко-математичних моделей.  
ЗК 11 Здатність формувати практичні рекомендації щодо поведінки суб’єкту господарювання. 

ЗК 12 Здатність розробляти та упроваджувати адаптивні моделі щодо нівелювання дії негативних 
чинників на підприємство. 

ЗК 13 Здатність прогнозувати можливі наслідки екзогенних та ендогенних змін на трансформацію 
бізнесу. 

ЗК 14 Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну 
практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми. 

ЗК 15 Здатність формувати системний науковий світогляд, професійну етику та загальний 
культурний кругозір.   

ЗК 16 Здатність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації іноземною мовою. 

ЗК 17 Здатність до представлення та обговорення результатів наукової роботи іноземною мовою в 
усній та письмовій формі, а також для повного розуміння іншомовних наукових текстів. 

Фахові компетентності 

ФК 1 Здатність до використання основних концепцій, розуміти теоретичні і практичні проблем у 
сфері економіки. 

ФК 2 Здатність ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та прикладні 
соціально-економічні проблеми. 

ФК 3 Здатність планувати, організовувати, проводити спеціальні наукові дослідження та 
впроваджувати їх результати. 

ФК 4 Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми та приймати науково 
обґрунтовані рішення у професійній діяльності. 

ФК 5 Здатність викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка». 

ФК 6 Здатність володіти традиційними та сучасними інноваційними методами проведення 
досліджень. 



6 

ФК 7 Здатність аналізувати вітчизняні та закордонні механізми інтеграції у міжнародний 
дослідницький простір. 

ФК 8 
Здатність формувати поняття та  інструментарій інтеграції у контексті дослідницького 
простору. Здатність опанувати функції та механізми, а також спроможність 
ознайомитись з кращими світовими практиками з цих питань. 

7 – Програмні результати навчання 
ЗНАННЯ 

ЗН 1 Умов, форм, методів та основного інструментарію взаємодії суб’єктів світової економіки.  

ЗН 2 Ключових напрямів сучасних трансформацій у секторально-галузевій структурі світової 
економіки 

ЗН 3 Сучасних глобальних проблем світової економіки та шляхів їх вирішення. 
ЗН 4 Основних закономірностей, методів та принципів аналізу економічних систем. 
ЗН 5 Сучасних методик, що застосовуються при проведенні аналізу економічних систем. 

ЗН 6 Теоретичних засад побудови економіко-математичних моделей та інструментарію їх 
дослідження. 

ЗН 7 Методології прийняття управлінських рішень. 

ЗН 8 Об’єкту та суб’єкту досліджень, використовуючи гносеологічні підходи до розв’язання 
соціально-економічних проблем.  

ЗН 9 Сучасних методик та концепцій  управління змінами на підприємстві в умовах трансформації. 

ЗН 10 Теоретичних засад еволюції управлінських систем і базових навичок керівництва у кризових 
ситуаціях. 

ЗН 11 Інтерсуб’єктивності як буттєвої засади практичного розв’язання значущих для Людини 
проблем; 

ЗН 12 Детермінації соціальних підсистем: матеріально-виробничої, духовно-культурної, соціальної 
та політично-організаційної; 

ЗН 13 Основних соціально-філософських парадигм, що складають методологію дослідження 
суспільних процесів і соціальних відносин 

ЗН 14 Особливостей іншомовних наукових текстів з відповідної спеціальності, вимог до написання 
дисертації, наукових статей, анотацій (описових, інформативних), реферування тощо. 

ЗН 15 

Особливостей іноземної мови для наукової діяльності, характерних для стилю наукового 
мовлення складних синтаксичних конструкцій, зворотів із безособовими дієслівними 
формами, пасивних конструкцій, багатоелементних означень, усічених граматичних утворень, 
емфатичних (інверсійних) структур, модальності тощо. 

ЗН 16 Технологій здійснення наукової комунікації та соціального аспекту використання іноземної 
мови. 

ЗН 17 Категоріального апарату наукових досліджень. 
ЗН 18 Парадигми методології науки. 

ЗН 19 Вимог та структури публікації наукових результатів та концептуальних засад щодо 
оформлення результатів наукових досліджень. 

ЗН 20 Основ планування освітнього процесу у вищому навчальному закладі. 
ЗН 21 Сучасних підходів до формування у студентів професійної компетентності. 
ЗН 22 Інноваційних освітніх технологій навчання у вищих навчальних закладах. 

ЗН 23 Теоретичних основ і закономірностей розвитку напрямів щодо інтеграції у контексті 
міжнародної наукової діяльності. 

ЗН 24 Наявних механізмів інтеграції у міжнародний дослідницький простір у країнах ЄС. 
УМІННЯ 

УМ 1 Демонструвати системність наукового світогляду та загального культурного кругозору, 
дотримуватись професійної етики. 

УМ 2 Здійснювати критичний аналіз, оцінку та синтез нових ідей. 

УМ 3 Опанувати іноземну мову в обсязі, достатньому для представлення та обговорення результатів 
наукової роботи іноземною мовою в усній та письмовій формі. 

УМ 4 Застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій та професійній діяльності, 
організації та проведенні навчальних занять. 
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УМ 5 Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами наукових досліджень. 

УМ 6 Критично оцінювати теорії, положення і концептуальні підходи до вирішення комплексних 
наукових і практичних завдань. 

УМ 7 Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні напрями, методи й моделі 
вирішення проблем у соціально-економічній сфері. 

УМ 8 Виконувати наукові дослідження за обраним напрямом, обґрунтовувати та презентувати їх 
результати. 

УМ 9 Ініціювати інноваційні проекти, забезпечувати лідерство та автономність у їх реалізації в 
професійній діяльності. 

УМ 10 Викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка» з використанням сучасних 
технологій навчання. 

УМ 11 Самостійно аналізувати та визначати сучасні тенденції розвитку світової економіки та 
проблеми глобального розвитку 

УМ 12 Використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України з 
огляду на сучасні тенденції та перспективи розвитку світової економіки 

УМ 13 Аналізувати товарний, фінансовий ринки, ринок праці, інфляційні процеси, інвестиційну та 
зовнішньоекономічну діяльність національної економіки як економічної системи. 

УМ 14 Аналізувати причини виникнення фінансової кризи економічних систем на мікрорівні. 

УМ 15 Створювати математичні моделі проблемних ситуації економічних явищ і процесів та 
проводити їх аналіз. 

УМ 16 Формувати управлінські рішення щодо діяльності суб’єкту господарювання. 

УМ 17 Аналізувати та визначати сучасні тенденції трансформації національної економіки та 
проблеми глобального розвитку. 

УМ 18 Використовувати одержані знання у практичній діяльності з огляду на сучасні тенденції та 
перспективи розвитку національної та світової економік. 

УМ 19 Застосовувати та розуміти принципи та механізми інтеграції у контексті міжнародної 
наукової діяльності. 

УМ 20 Виявляти можливості реалізації міжнародного наукового співробітництва. 

УМ 21 Формувати механізми відповідно до стратегічних цілей економічного розвитку, формувати 
шляхи інтеграції у міжнародний дослідницький простір. 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове забезпечення Відповідно до кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності для відповідного рівня ВО (додаток 2 до Ліцензійних умов), 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 
1187 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо матеріально-технічного 
забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО (додаток 4 до 
Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. № 1187 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення 

Відповідно до технологічних вимог щодо навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення освітньої діяльності відповідного рівня ВО 
(додатки 5 до Ліцензійних умов), затверджених Постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 

9 – Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

Програмою передбачена можливість укладання угод про академічну 
мобільність  

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Програмою передбачена можливість укладання угод про міжнародну 
академічну мобільність (Еразмус+ К1), про тривалі міжнародні проекти, які 
передбачають включене навчання студентів-аспірантів 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе викладання іноземною мовою 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, 
практики, кваліфікаційна робота) 

Кількість 
кредитів 

Форма 
підсумкового 

контролю 
 

I. Цикл загальної підготовки 
Обов’язкові компоненти ОП 

ЗО 1 Світова економіка 3 Екзамен 
ЗО 2 Теорія аналізу економічних систем 3 Екзамен 
ЗО 3 Математичні методи в економіці   3 Екзамен 
ЗО 4 Управління змінами та трансформація бізнесу 3 Екзамен 

Вибіркові компоненти ОП 
ЗВ 5 Загальнонаукові (філософські) дисципліни (за вибором 

аспіранта) 4 
Екзамен 

ЗВ 6 Навчальна  дисципліна мовно-практичної підготовки 6 Екзамен 
II. Цикл професійної підготовки 

Вибіркові компоненти ОП 

ПВ 1  

Навчальні дисципліни для здобуття мовних 
компетентностей, достатніх для представлення та 
обговорення результатів наукової роботи українською 
мовою в усній та письмовій формі 

2 Залік 

ПВ 2 Педагогічна практика  2 Залік 

ПВ 3 Навчальні дисципліни з міжнародного дослідницького 
простору (за вибором аспіранта) 

4 Залік 

Загальний обсяг циклу загальної підготовки: 22 
Загальний обсяг циклу професійної підготовки: 8 

Загальний обсяг обов’язкових компонент: 12 
Загальний обсяг вибіркових компонент: 18 

у тому числі за вибором аспірантів: 8 
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 30 

 



 
 

3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗВ 6 

ЗВ 5  

ПВ 1  

ЗО 1  

ЗО 3 

ЗО 4  

ПВ 2  

ПВ 3  
 

ЗО 2  



 
 

4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ 

Форми атестації 
здобувачів вищої 
освіти 
 

Випускна атестація здобувачів вищої освіти за освітньо-науковою програмою 
«Міжнародна економіка» спеціальності 051 Економіка проводиться на основі 
аналізу успішності навчання, оцінювання якості вирішення здобувачами вищої 
освіти задач діяльності. Атестація докторів філософії в галузі економіки 
здійснюється у формі публічного захисту дисертаційної роботи та завершується 
видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня доктора 
філософії з присвоєнням кваліфікації «доктор філософії  економіки», за ОНП 
«Міжнародна економіка». 

Вимоги до 
кваліфікаційної 
роботи  
(за наявності) 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим 
дослідженням, що пропонує розв’язання актуального наукового завдання в 
галузі економіки або на межі кількох галузей, результати якого становлять 
оригінальний внесок у суму знань відповідної галузі та оприлюднені у 
відповідних публікаціях. 
Вимоги до оформлення дисертації встановлює МОН. 

Вимоги до 
публічного 
захисту 
(демонстрації)  
(за наявності) 

Вимоги щодо процедури та особливих умов проведення публічного захисту 
визначаються КМУ.   
 

 
 



 
 

5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

  ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗВ 5 ЗВ 6   ПВ 1 ПВ 2  ПВ 3 
ЗК 1  +        
ЗК 2      +    
ЗК 3          
ЗК 4    +      
ЗК 5   +       
ЗК 6 +         
ЗК 7 +         
ЗК 8  +        
ЗК 9  +        
ЗК 10   +       
ЗК 11   +       
ЗК 12    +      
ЗК 13    +      
ЗК 14     +     
ЗК 15     +     
ЗК 16      +    
ЗК 17      +    
ФК 1       +   
ФК 2       +   
ФК 3       +   
ФК 4       +   
ФК 5        +  
ФК 6        +  
ФК 7         + 
ФК 8         + 
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6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 
НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 

  ЗО 1 ЗО 2 ЗО 3 ЗО 4 ЗВ 5 ЗВ 6   ПВ 1 ПВ 2  ПВ 3 
ЗН 1 +         
ЗН 2 +         
ЗН 3 +         
ЗН 4  +        
ЗН 5  +        
ЗН 6   +       
ЗН 7   +       
ЗН 8    +      
ЗН 9    +      

ЗН 10    +      
ЗН 11     +     
ЗН 12     +     
ЗН 13     +     
ЗН 14      +    
ЗН 15      +    
ЗН 16      +    
ЗН 17       +   
ЗН 18       +   
ЗН 19       +   
ЗН 20        +  
ЗН 21        +  
ЗН 22        +  
ЗН 23         + 
ЗН 24         + 
УМ 1     +     
УМ 2    +      
УМ 3      +    
УМ 4        +  
УМ 5     +     
УМ 6     +     
УМ 7       +   
УМ 8       +   
УМ 9        +  
УМ 10        +  
УМ 11 +         
УМ 12 +         
УМ 13  +        
УМ 14  +        
УМ 15   +       
УМ 16   +       
УМ 17    +      
УМ 18    +      
УМ 19         + 
УМ 20         + 
УМ 21         + 

 


	1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
	2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
	3. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
	4. ФОРМА ВИПУСКНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
	5. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
	6. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

