
РЕЦЕНЗІЯ

на освітньо-наукову програму підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», розроблену 

робочою групою ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 

Долішнього НАН України» 

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому) рівні, що подана на рецензування, за своїм змістом сфокусована на 

формуванні активного дослідника, із глибоким розумінням предмету пізнання, 

володінням практичними навиками проведення наукових досліджень, спрямованих на 

створення нових та вдосконалення існуючих знань щодо розроблення ефективних 

фінансово-бюджетних механізмів забезпечення розвитку територій, обробки наукової 

інформації у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а також набуття 

викладацьких, комунікаційних та менеджерських навиків. 

Структура запропонованої програми містить п’ять логічних і послідовних блоків, а 

саме: профіль, перелік компонент, форми атестації, матриці відповідності програмних 

компетентностей компонентам програми і забезпечення програмних результатів 

навчання та структурно-логічну схему освітньо-наукової програми. 

Аналіз компонент, поданої на рецензування освітньо-наукової програми, дає змогу 

стверджувати про можливість досягнення поставлених цілей та програмних результатів 

навчання. Видається, що обраний перелік та порядок навчальних дисциплін 

(загальнонаукової підготовки, дослідницької, мовної, спеціальної, доповненої 

варіативною складовою) дасть змогу забезпечити формування у здобувачів тих 

компетенцій та результатів навчання, які задекларовані програмою. 

Запропоновані цикли підготовки (в частині кількості кредитів та переліку 

дисциплін) відповідають нормативним вимогам щодо обов’язкової, вибіркової 

практичної складової та узгоджуються із метою програми. Задекларовані програмні 

компетентності забезпечені компонентами освітньо-наукової програми, мають 

практичне спрямування й можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх 

докторів філософії. 

Освітньо-наукова    програма    передбачає    проходження    педагогічної 

практики  для    здобувачів    третього    рівня    вищої    освіти,    що    дає    можливість



 

здобути компетентності, необхідні для подальшої науково-педагогічної діяльності. 

Слід вказати на те, що здобувачі, навчаючись за цією програмою, отримують 

широкі можливості з працевлаштування. Можуть займатися: науково-дослідною, 

викладацькою, адміністративною та управлінською діяльністю, що в сучасних умовах 

вартує особливої уваги. 

Для досягнення поставленої у програмі мети майбутні доктори філософії 

відвідують контактні заняття, педагогічний практикум, консультуються із науковим 

керівником, науковою спільнотою інституту, а також мають широкі можливості для 

самостійної науково-навчальної роботи. Здобувачі можуть обирати і застосовувати 

інструментарій наукового дослідження при здійсненні теоретичних й емпіричних 

досліджень, застосовувати одержані знання у процесі вирішення 

теоретико-прикладних завдань. До викладання залучені висококваліфіковані 

фахівці, які мають наукові ступені та вчені звання. 

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що подана на рецензування 

освітньо-наукова програма для підготовки докторів філософії у галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» розроблена згідно чинних вимог до програм відповідного рівня освіти, 

містить необхідні структурні та змістовні складові і рекомендується до використання 

в процесі підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня. 


