
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»

у Вінницькому національному аграрному університеті

Соціально-економічні зміни в суспільстві, входження країни в цивілізоване 
світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи 
вищої освіти, спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності фахівців на 
ринку праці. Новизною освітньої реформи в Україні є запровадження базової 
освітньої компоненти докторських програм у поєднанні із дослідницькою 
компонентою, що забезпечує високу якість професійних компетентностей 
здобувачів ступеня доктора філософії (PhD).

Освітньо-наукова програма «Економіка», що рецензується, повністю 
відповідає вимогам підготовки фахівця третього (освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти та забезпечує формування високого професіоналізму' і компетентності; 
креативного мислення; активної, творчої, ініціативної особистості; 
конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати в нових умовах ринку; 
ділових якостей, що характеризуються високим рівнем фахової, професійної 
підготовки; науковими основами управління; високим рівнем адміністративних 
здібностей; високими морально-етичними якостями.

Профіль освітньо-наукової програми «Економіка» чітко структурований, в 
якому представлено загальну інформацію, визначено загальні та спеціальні (фахові) 
компетентності, що мають бути сформовані у здобувана впродовж навчання в 
аспірантурі. Доцільно відмітити, що зміст програми відповідає науковим інтересам 
аспірантів та забезпечує їхню повноцінну підготовку до дослідницької та 
викладацької діяльності. Форми та методи навчання, викладення й контролю 
сприятимуть досягненню заявлених у освітньо-науковій програмі цілей і 
програмних результатів навчання, відповідають вимогам академічної доброчесності 
та принципам академічної свободи. Представлені в програмі матриця відповідності 
програмних компетентностей компонентам освітньої програми й матриця 
забезпечення програмних результатів навчання відповідними компонентами 
освітньої програми, узгоджені між собою і заслуговують на позитивну оцінку.

Вважаємо, що освітньо-наукова програма «Економіка» третього (освітньо- 
наукового) рівня вищої освіти у Вінницькому національному аграрному 
університеті покликана сприяти формуванню фахівців економічної сфери, які 
відповідають зростаючому попиту на ринку праці.
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