
РЕЦЕНЗІЯ
на освітньо-наукову програму «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти підготовки докторів філософії зі спеціальності 051 «Економіка» галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», що реалізується 

у Вінницькому національному аграрному університеті

Освітньо-наукова програма «Економіка» розроблена на підставі Закону 
України «Про вищу освіту», Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 
установах), затвердженого Постановою Кабінетів міністрів України від 23.03.2016 р. 
№ 261. Програма за спеціальністю 051 «Економіка», спрямована на підготовку 
фахівців із поглибленими знаннями, уміннями, навичками та іншими 
компетентностями, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або 
дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, а також проведення наукового дослідження, результати 
якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Особливістю програми є не лише набуття професійних компетенцій зі 
спеціальності 051 «Економіка», а й всебічний розвиток здобувачів як науковців, а 
також розвиток soft skills, таких як здатність до критичного мислення та аналізу, 
вміння презентувати свої розробки та проекти, володіння методами та моделями 
управління економічними системами. На позитивну оцінку заслуговують 
представлені в програмі матриця відповідності програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми й матриця забезпечення програних результатів 
навчання відповідними компетентами освітньої програми, що уможливлюють, з 
одного боку, можливість з’ясувати доцільність цієї програми, з іншого - адекватно 
оцінити якість підготовки здобувачів освітньо-наукового рівня освіти. Доцільно 
відмітити, що освітньо-наукова програма «Економіка» передбачає можливість 
проходження наукового стажування у зарубіжних закладах вищої освіти, з якими 
укладено угоди про академічну мобільність та співпрацю у сфері наукових 
досліджень. Безпосередньо структура освітньої програми передбачає можливість 
формування здобувачами вищої освіти ступенядокторів філософії власної освітньої 
стратегії через індивідуальний вибір навчальних дисциплін. Програмою 
передбачена необхідна педагогічна практика, яка дозволяє оволодіти компетенціями 
та соціальними навичками, необхідними у подальшій професійній діяльності.

У підсумку можна зазначити, що представлена для рецензії освітньо-наукова 
програма «Економіка» аспірантури Вінницького національного аграрного 
університету відповідає сучасним вітчизняним і європейським вимогам до програм 
третього рівня вищої освіти та покликана сприяти відповідності програмних 
результатів навчання до запитів роботодавців.

доктор економічних наук, професор, академік 
НААН, заступник директора ННЦ «ІАЕ» з 
наукової роботи

Підпис М.І. Пугачова засвідчую: 
учений секретар ННЦ «ІАЕ» 
доктор економічних наук, професор, 
член-кореспондент НААН О.Г. ШПИКУ ЛЯК

.1. ПУГАЧОВ


