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ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ 

 

1 Загальна характеристика 

Ступінь вищої освіти Доктор філософії 

Кваліфікація в дипломі Ступінь вищої освіти – доктор філософії 

Галузь знань – 05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність – 051 Економіка 

Освітня програма - Економіка 

природокористування та охорони навколишнього 

середовища 

Мова(и) викладання Українська. Можливе викладання окремих 

освітніх компонент англійською мовою разом з 

державною мовою. Перелік таких компонент 

визначається наказом по університету. 

Інтернет-адреса 

розміщення програми 

http://odeku.edu.ua/osvita/osvitni-programi/ 

Вимоги щодо 

попередньої освіти 

Ступінь магістра або вищий ступінь 

 

2 Мета програми 

Забезпечити підготовку аспірантів, здатних розв’язувати наукові 

проблеми у сфері економіки природокористування та охорони 

навколишнього середовища для виконання оригінальних самостійних 

наукових досліджень та здійснення науково-педагогічної діяльності. 

 

3 Характеристика програми 

Опис предметної 

області 

Об’єкт: Сучасні економічні процеси та явища, 

наукові методи нормативного, кількісного та 

інституційного аналізу, інструментарій 
формування міжнародної, національної, 

регіональної, секторальної економічної політики 

та економіки підприємства з урахуванням 
екологічного фактору. 

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

здійснювати наукові дослідження і розв’язувати 

складні задачі та проблеми у економічній сфері, а 
також їх застосувань у різних сферах науки та 

техніки. 

Теоретичний зміст предметної області: основні 

поняття, принципи, концепції та методи у 

економічній сфері і раціонального використання 

природних ресурсів. Вирішення наукових і 

прикладних задач. Загальні закони та тенденції 

економічного розвитку, мотивація та поведінка 

суб’єктів ринку, теорії мікро-, макро- і 



міжнародної економіки. Сучасні кількісні методи 

аналізу економічних процесів, закономірності 

сучасних соціально-економічних процесів, теорії 

економічного управління для різних виробничих 

систем і секторів економіки. 

Методи, методики та технології: загальнонаукові 

та специфічні методи пізнання і дослідження, 

математичні, статистичні, якісні методи 

економічного аналізу, соціологічні, експертного 

оцінювання, анкетування, економіко-

математичне моделювання, прогнозування. 

Інформаційно-комунікаційні технології, 

спеціальне програмне забезпечення. Методи 

дослідницької діяльності та презентації 

результатів. 

Інструменти та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікаційне обладнання, 

інформаційні системи та програмні продукти, що 

застосовуються в економічній діяльності.  

Орієнтація програми Освітньо-наукова. Прикладні дослідження, що 

ґрунтуються на використанні сучасної 

достовірної вихідної інформації та 

загальновживаних і оригінальних методах аналізу 

в сфері економіки природокористування та 

охорони довкілля. 

Фокус програми Наукові дослідження з економіки 

природокористування та охорони навколишнього 

середовища. 

Особливості програми Реалізується  у великих наукових групах, 

активних у широкому колі економічних 

експериментів, що ведуться в напрямі досліджень 

соціо-економіко-екологічних систем на різних 

рівнях управління (світовому, національному, 

регіональному, територіальному). Дослідженні 

соціально-економічних систем різного рівня 

(країна, регіон, підприємство) з використанням 

міждисциплінарного підходу, врахуванням 

соціокультурних передумов та наслідків. 

Навчання іноземних 

здобувачів вищої освіти 

Без обмежень 

 

4 Працевлаштування та продовження освіти 

Працевлаштування Наукові співробітники у науково-дослідних 

установах та науково-педагогічні працівники у 

вищих навчальних закладах, керівні посади в 

економічних підрозділах організацій та установ, 



Міністерства екології та природних ресурсів 

України, Мінагрополітики та продовольства, 

органів місцевого самоврядування. 

Продовження освіти Здобуття другого наукового ступеня (доктора  

наук) 
 

5 Стиль викладання 

Підходи до викладання 

та навчання 

Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям 

компетентностей, достатніх для продукування 

нових ідей, розв’язання комплексних проблем у 

професійній галузі. Підготовка та захист 

протягом першого року навчання проекту 

дисертаційного дослідження з визначенням 

підходів та методів досягнення мети. 

Обговорення упродовж 2-го та 3-го років 

навчання проміжних результатів дослідження на 

семінарах. 

Система оцінювання Екзамени, заліки, захист звітів з практики 

Форма атестації Атестація здійснюється у формі публічного 

захисту дисертації з метою встановлення разовою 

спеціалізованою вченою радою відповідності 

результатів наукової роботи вимогам цієї 

програми. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора 

філософії є самостійним розгорнутим 

дослідженням, що пропонує розв’язання 

конкретної наукової задачі в сфері економіки або 

на межі з іншими спеціальностями, результати 

якого становлять оригінальний внесок у розвиток 

економіки та оприлюднені у наукових 

публікаціях в рецензованих наукових виданнях. 

Дисертація не повинна містити академічного 

плагіату, фальсифікації, фабрикації. 

Обсяг основного тексту дисертації становить від 

4,5 до 7 авторських аркушів, оформлених 

відповідно до вимог, установлених МОН. 

Дисертація має бути оприлюднена на офіційному 

сайті закладу вищої освіти та у репозитарії 

університету. 
 

6 Програмні компетентності 

Інтегральна компетентність. Здатність продукувати нові ідеї, 

розв’язувати комплексні професійні та дослідницько-інноваційні 

проблеми в галузі соціальні та поведінкові науки, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

професійної практики у економічній сфері, а також проводити власне 



наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, 

теоретичне та практичне значення. 

Загальн

і 

Загальнонаукові 

– Обізнаність та розуміння філософсько-етичних засад, норм, 

принципів і закономірностей розвитку сучасної науки. 

– Відкритість щодо сумнівів та критики результатів власних 

досліджень, здатність рецензувати публікації та презентації, 

а також брати участь у міжнародних наукових дискусіях, 

висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію. 

Дослідницькі 

– Здатність ініціювати та виконувати наукові дослідження, що 

приводять до отримання нових знань і розуміння фізичного 

всесвіту. 

– Формування та удосконалення педагогічної майстерності, 

педагогічної техніки, професійних вмінь майбутніх вчених, 

викладачів вищої школи. 

– Здатність працювати у складі наукового, зокрема, 

інтернаціонального колективу дослідників (групі) з 

усвідомленням відповідальності за результати роботи, 

урахуванням запланованих фінансових витрат та 

персональних зобов’язань. 

– Здатність працювати за планом в умовах обмеженого часу та 

ресурсів, а також визначати завдання, мотивувати та 

керувати роботою інших для досягнення поставлених цілей. 

– Здатність підготувати пропозиції на фінансування наукових 

досліджень, управляти науковими проєктами, складати 

звітну документацію, реєструвати права інтелектуально 

власності. 

Мовні 

– Здатність представляти та обговорювати свої наукові 

результати українською і англійською мовами в усній та 

письмовій формах, а також розуміти у повному обсязі 

іншомовні наукові тексти у сфері економічних наук. 

Фахові Глибинні зі спеціальності 

– Здатність до аналізу даних отриманих у результаті 

проведення експериментів із дослідження економіко-

екологічних процесів із застосуванням сучасних IT 

технологій.  

– Здатність до вирішення економіко-екологічних проблем 

статистичними методами.   
 

7 Програмні результати навчання 

– Представляти свої результати дослідження іноземною мовою. 

– Застосовувати сучасні педагогічні технології у навчальному процесі. 

– Працювати результативно в складі колективів (груп), співпрацювати з 

іншими дослідниками, щоб координувати дії та результати, визначити, 



отримати та опрацювати дані для вирішення особистого завдання в 

межах дослідження та нести відповідальність за вчасне, якісне та 

ефективне виконання розділів та етапів роботи. 

– Планувати дослідження, розподіляти завдання, здійснювати 

ефективний та раціональний менеджмент досліджень з урахуванням 

можливих змін в робочому середовищі, критично оцінювати свої 

лідерські якості. 

– Концептуалізувати, розробляти та впроваджувати дослідницький 

проект для генерації нових знань, практичного використання в 

інтересах суспільства; врегульовувати план проекту за умов 

виникнення непередбачених проблем, задач. 

– Оволодіти відповідним рівнем знань та вмінь щодо використання 

методів аналізу даних і статистики. 

– Застосовувати стандартні програмні продукти при виконанні завдань 

дисертаційного дослідження, а також адаптувати, удосконалювати 

програмні продукти, які початково призначені для іншої мети. 

 



Додаток А 

 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Компетентності Результати навчання 

Код Опис Опис Код 

Загальні 

К01 Здатність представляти та 

обговорювати свої наукові 

результати українською і 

англійською мовами в усній та 

письмовій формах, а також 

розуміти у повному обсязі 

іншомовні наукові тексти у 

сфері економічних наук. 

Представляти свої результати 

дослідження іноземною мовою 

Р011 

 

Ясно та змістовно описувати 

результати наукової роботи 

Р012 

К02 Здатність ініціювати та 

виконувати наукові 

дослідження, що приводять до 

отримання нових знань і 

розуміння економіко-

екологічних процесів 

Формулювати та 

вдосконалювати актуальну 

дослідницьку задачу, для її 

вирішення збирати необхідну 

інформацію та формулювати 

висновки, які можна захищати в 

науковому контексті 

Р021 

К03 Обізнаність та розуміння 

філософсько-етичних засад, 

норм, принципів і 

закономірностей розвитку 

сучасної науки. 

Здійснювати наукову діяльність 

з дотриманням наукової етики, 

визначати та вирішувати етичні 

питання при проведенні 

дослідження. 

Р031 

 

К04 Відкритість щодо сумнівів та 

критики результатів власних 

досліджень, здатність 

рецензувати публікації та 

презентації, а також брати 

участь у міжнародних 

наукових дискусіях, 

висловлюючи та відстоюючи 

свою власну позицію. 

Здійснювати критичний аналіз 

результатів досліджень (як своїх 

так і інших дослідників) з 

дотриманням принципів 

самоцінності істини, 

систематичного скептицизму та 

вихідного критицизму.  

Р041 

 

Використовувати критично 

проаналізовані знання для 

написання власних та 

рецензування публікацій і 

доповідей інших дослідників. 

Р042 

К05 Формування та удосконалення 

педагогічної майстерності, 

педагогічної техніки, 

Застосовувати сучасних 

педагогічних технологій у 

навчальному процесі. 

Р051 



професійних вмінь майбутніх 

вчених, викладачів вищої 

школи. 

Організовувати наукову роботу 

студентів. 

Р052 

К06 Здатність працювати у складі 

наукового, зокрема, 

інтернаціонального колективу 

дослідників (групи) з 

усвідомленням 

відповідальності за результати 

роботи, урахуванням 

запланованих фінансових 

витрат та персональних 

зобов’язань 

Працювати результативно в 

складі колективів (груп), 

співпрацювати з іншими 

дослідниками, щоб 

координувати дії та результати, 

визначити, отримати та 

опрацювати дані для вирішення 

особистого завдання в межах 

дослідження та нести 

відповідальність за вчасне, 

якісне та ефективне виконання 

розділів та етапів роботи. 

Р061 

К07 Здатність працювати за 

планом в умовах обмеженого 

часу та ресурсів, а також 

визначати завдання, 

мотивувати та керувати 

роботою інших для досягнення 

поставлених цілей 

Планувати дослідження, 

розподіляти завдання, 

здійснювати ефективний та 

раціональний менеджмент 

досліджень, з урахуванням 

можливих змін в робочому 

середовищі, критично 

оцінювати свої лідерські якості. 

Р071 

Визначати практичну 

значущість дослідження та 

можливості комерціалізації 

отриманих результатів, 

трансферу технологій. 

Р072 

К08 Здатність підготувати 

пропозиції на фінансування 

наукових досліджень, 

управляти науковими 

проектами, складати звітну 

документацію, реєструвати 

права інтелектуально 

власності 

Здійснювати огляд та пошук 

інформації в спеціалізованій 

літературі, використовуючи 

різноманітні ресурси, визначати 

та формулювати обов’язкові 

складові запиту на отримання 

фінансування для наукових 

досліджень, технічне завдання, 

готувати поточну науково-

технічну документацію, 

складати звіти за встановленою 

формою, реєструвати права 

інтелектуальної власності. 

Р081 

Концептуалізувати, розробляти 

та впроваджувати 

дослідницький проект для 

генерації нових знань, 

Р082 



практичного використання в 

інтересах суспільства; 

врегульовувати план проекту за 

умов виникнення 

непередбачених проблем, задач. 

Спеціальні (фахові) 

К09 Здатність до аналізу даних 

отриманих у результаті 

проведення експериментів із 

дослідження економіко-

екологічних процесів із 

застосуванням сучасних IT 

технологій. 

Застосовувати стандартні 

програмні продукти при 

виконанні завдань 

дисертаційного дослідження, а 

також адаптувати, 

удосконалювати програмні 

продукти, які початково 

призначені для іншої мети 

Р091 

К10 Здатність до вирішення 

економіко-екологічних 

проблем статистичними 

методами 

 

Оволодіти відповідним рівнем 

знань та вмінь щодо 

використання методів аналізу 

даних і статистики 

Р101 

 

 



Додаток Б 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

Код 

ОК 

Назви освітніх компонентів Кредити 

ЄКТС 

Загальні 

Д01.1* Професійна англійська мова 4 12 

Д01.2* Українська мова як іноземна 4 4 

Д01.3* Історія та культура України 4 

Д01.4* Англійська мова за професійним спрямуванням 4 4 

Д02 Філософсько-етичні аспекти наукової діяльності 2, 3 6 

Д03 Сучасні підходи до викладання у вищій школі 3 6 

Д04 Управління науковими проектами 3 6 

Д05 Наукова і науково-педагогічна практика 2, 3, 4 5 

 Усього 35 

Фахові за програмою 

Д06 Статистичні методи дослідження природних процесів 1 5 

Д07 Економічна інформатика та комп’ютерна техніка 1 5 

 Усього 10 

Вибіркові  

ВД01.1 Економіка сталого розвитку 4 

ВД01.2 Оптимізація природокористування 4 

ВД02.1 Економіка раціонального використання природних ресурсів 3 

ВД02.2 Принципи управління та поводження з відходами  3 

ВД03.1 Організаційно-економічне забезпечення 

природокористування в господарській діяльності 

8 

ВД03.2 Економіка «зеленого» бізнесу 8 

 Усього 30 

* Навчальні дисципліни Д01.2, Д01.3 і Д01.4 викладаються іноземним аспірантам замість 

навчальної дисципліни Д01.1. 

 

Освітня компонента забезпечує: 
1 здобуття глибинних знань із спеціальності; 
2 оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями; 
3 набуття універсальних навичок дослідника; 
4 здобуття мовних компетентностей.



Додаток В 

МАТРИЦЯ ЗВ’ЯЗКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній компонент Компетентності / результати навчання 
Загальні Фахові 

Код Назва 

К01 К02 К03 К04 К05 К06 К07 К08 К09 К010 

Р
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1
1
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0

1
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0

2
1
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1
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1
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1
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0
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1
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Р
0
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Р
0

8
2
 

Р
0

9
1
 

Р
1

0
1
 

Навчальний рік 1 (30 кредитів ЄКТС)                
Семестр 1                

Д01.1/ 

Д01.2 

Професійна англійська мова / 

Українська мова як іноземна 
*               

Д02 Філософсько-етичні аспекти наукової 
діяльності 

  * * * *          

Д06 Статистичні методи дослідження природних 
процесів 

             *  

Семестр 2                
Д01.1/ 

Д01.3 

Професійна англійська мова / 

Історія та культура України 
*               

Д07 Економічна інформатика та комп’ютерна 
техніка 

              * 

Д05 Наукова і науково-педагогічна практика   *   *          
Навчальний рік 2 (30 кредитів ЄКТС)                

Семестр 3                
Д01.1/ 

Д01.4 

Професійна англійська мова / Англійська  

мова за професійним спрямуванням 
*               

Д03 Сучасні підходи до викладання у вищій школі       * *        
Д05 Наукова і науково-педагогічна практика   *   *          

Семестр 4                
Д04 Управління науковими проектами  *       * * * * *   
Д05 Наукова і науково-педагогічна практика   *   *          



Додаток Г 

ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ 

 

Семестр 1      Семестр 2     Семестр 3      Семестр 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна  

англійська мова /  

Українська мова 

як іноземна 

Філософсько-етичні 

аспекти наукової 

діяльності 

Статистичні методи 

дослідження 

природних процесів 

Професійна 

англійська мова / 

Історія та культура 

України 

Економічна інформатика 

та комп’ютерна техніка 

Професійна 

англійська мова / 

Англійська мова за 

професійним 

спрямуванням 

 

Сучасні підходи 

до викладання у 

вищій школі 

Управління 

науковими 

проектами 

Наукова і науково-

педагогічна практика 
Наукова і науково-

педагогічна практика 

Наукова і науково-

педагогічна практика 



Додаток Д 

НАУКОВА СКЛАДОВА 

 

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Теоретико-методологічні засади формування системи інтегрованого 

управління природокористуванням і природоохоронною діяльністю з метою 

підвищення соціально-економічної ефективності використання природних 

ресурсів. 

Науково-методичні основи забезпечення збалансованого розвитку соціо-

економіко-екологічних систем. 

Економіко-екологічні механізми управління рекреаційно-туристичним 

природокористуванням. 

Організаційно-економічні засади формування і реалізації механізмів 

забезпечення економіко-екологічної безпеки господарської діяльності в 

приморських регіонах і в акваторіях морів і океанів в національному та 

міжнародному вимірі. 

Організаційно-економічне забезпечення вторинного ресурсокористування 

в умовах глобальних економіко-екологічних трансформацій. 

 

 

ЗМІСТ НАУКОВОЇ РОБОТИ АСПІРАНТА 

 

Дисертаційна робота: 

– огляд літератури та аналіз сучасного стану проблеми за напрямом 

дисертаційного дослідження; 

– збір та аналіз матеріалу, який покладений в основу дослідження; 

– методика й основні методи дослідження; 

– відомості про проведені теоретичні та експериментальні дослідження; 

– результати досліджень, які отримані особисто дисертантом, їх аналіз і 

узагальнення; 

– презентація результатів дослідження на науковому семінарі кафедри; 

– оформлення дисертаційної роботи. 

 

Публікації: 

– статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до 

переліку наукових фахових видань України; 

– статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних 

Web of Science Core Collection та/або Scopus (крім видань держави, визнаної 

Верховною Радою України державою-агресором) 

– одноосібні монографії або одноосібні розділи у колективних 

монографіях, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли 

рецензування, крім виданих у державі, визнаній Верховною Радою України 

державою-агресором. 



Апробація результатів дисертаційної роботи: 

– виступи на університетських наукових конференціях; 

– участь у всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях 

(українською мовою); 

– участь у міжнародних наукових конференціях, які проводяться поза 

межами України або в Україні за участю зарубіжних вчених (англійської 

мовою). 

 

Участь у виконанні НДР: 

– автор або співавтор розділів звіту з НДР, який має державний 

реєстраційний номер. 

 

Представлення дисертаційної роботи до захисту: 

– підготовка та проведення фахового семінару; 

– отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне 

значення результатів дисертації. 

 

Захист дисертаційної роботи: 

– подання дисертаційної роботи до захисту в спеціалізовану раду. 

 

 

 
Гарант освітньої програми      /Губанова О.Р./ 


