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ПЕРЕДМОВА 

 

Освітньо-наукова програма розроблена робочою групою факультету 

міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова. 

 

Розроблено робочою групою у складі: 

1. Якубовський Сергій Олексійович – керівник робочої групи, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин – керівник робочої групи (гарант) 

програми. 

2. Маслій Наталя Дмитрівна – член робочої групи, доктор економічних наук, 

доцент, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин. 

3. Бичкова Наталія Володимирівна – член робочої групи, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин. 

4. Кифак Андрій Олександрович – член робочої групи, кандидат економічних 

наук, доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних 

економічних відносин. 

5. Ніколаєв Юрій Олегович — член робочої групи, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин. 

6. Родіонова Тетяна Андріївна – член робочої групи, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри світового господарства і міжнародних економічних 

відносин.  

7. Шаповал Анастасія Віталіївна – член робочої групи, здобувач третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини». 

 

Рецензії-відгуки зовнішніх стейкхолдерів: 

1. Копилова Ольга Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент,                               

фінансовий директор ТОВ «Старк Шиппінг». 

2. Раздорожний Максим Миколайович - Директор ТОВ "ТГ МАКРА". 

 

 

 

 

Освітньо-наукова програма розроблена на основі «Проекту стандарту вищої 

освіти України за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за спеціальністю 

292 «Міжнародні економічні відносини» (https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-

osvita/proekty%20standartiv%20vishcha%20osvita/2018/09/24/292-mizhnarodni-ekonomichni-

vidnosini-phd-200918.doc). 

 

 

 



4 

1. Профіль освітньо-наукової програми «Міжнародні економічні відносини» 

Галузь знань 29 «Міжнародні відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

 

1 - Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу та 
структурного підрозділу 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 

Факультет міжнародних відносин, політології та 

соціології 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 

Ступінь, що присвоюється Доктор філософії 

Галузь знань 29 – Міжнародні відносини 

Спеціальність 292 – Міжнародні економічні відносини 

Освітня кваліфікація Доктор філософії з міжнародних економічних відносин 

Кваліфікація в дипломі 

Ступінь вищої освіти – Доктор філософії 

Спеціальність – 292 ‒ Міжнародні економічні відносини 

 Освітня програма – Міжнародні економічні відносини 

Офіційна назва освітньої 

програми 

Освітньо-наукова програма «Міжнародні економічні 
відносини» 

Тип диплому та обсяг освітньої 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 45 кредитів ЄКТС, 

термін навчання 4 роки 

Наявність акредитації Акредитована до 1.07.2027 

Цикл / рівень 

8 рівень Національної рамки кваліфікацій України 

(НРК); 8 рівень Європейської рамки кваліфікацій 

для навчання в продовж життя (EQF-LLL); МСКО 

– 8 рівень; Третій цикл Європейського простору 

вищої освіти (QF-EHEA) 

Передумови 
Наявність ступеня вищої освіти магістр або освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліст 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої програми 4 роки 

Інтернет - адреса постійного 

розміщення опису освітньої 
програми 

Офіційний сайт ОНУ за посиланням: Офіційні документи 

http://onu.edu.ua/uk/geninfo/official-documents 

2 - Мета освітньої програми 

Метою освітньо-наукової програми є підготовка висококваліфікованих особистостей у 

сфері міжнародних економічних відносин на основі формування комплексу якісних 

компетентностей, які забезпечують здатність продукувати нові ідеї, розв'язувати комплексні 

проблеми професійної та дослідницько-інноваційної діяльності у сфері міжнародних 

економічних відносин та глобальної економіки, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань щодо розвитку світового господарства й окремих 

національних економік та професійної практики. 
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3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна 

область, галузь 

знань 

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»; 
Спеціальність: 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Орієнтація 

програми 

 

Програма орієнтується на загальнонаукові уявлення про сучасні 

дослідження міжнародних економічних відносин з урахуванням 

специфіки роботи наукових установ та ЗВО. Програма має дослідницьку, 

практичну та викладацьку складові. Дослідницька частина є науково 

орієнтованою. Результати власного дослідження мають становити 

оригінальний внесок у розвиток науки та бути оприлюднені у фахових 

виданнях України та за кордоном. 

Фокус програми: 

Загальним фокусом пругами є функціонування та розвиток міжнародних 

економічних відносин між суб’єктами світового господарства в умовах 

глобалізації світової економіки. Особливостями ОНП є її орієнтація на: 

дослідження проблем соціально-економічного розвитку країн, зокрема на 

чинниках та наслідках дисбалансів в економічній, соціальній та 

фінансових сферах; аналізу сучасних стратегій діяльності міжнародних 

компаній; вивченню особливостей міжнародної проектної діяльності; 

аналізу новітніх фінансових інструментів, зокрема чинників та наслідків 

розповсюдження криптовалют. Зазначені проблемні напрямки 

досліджень відрізняють ОНП від аналогічних програм в інших ЗВО 

України.  

Особливості 

програми 

 

Програма має комплексний характер і містить в собі інтеграцію знань з 
економіки, міжнародних відносин, філософії, права, математики та 
іноземної мови і включає велику складову практичної та науково-
дослідної роботи аспірантів як самостійного дослідження, так і в 
наукових групах, що працюють над широким колом питань у галузі 
синтезу, аналізу структури і системи міжнародних економічних 
відносин, з подальшим практичним впровадженням досягнень у 
зовнішньоекономічну діяльність суб’єктів господарювання та 
державного управління. Програма передбачає використання іноземних 
(переважно англомовних) баз даних – наукових, статистичних, 
експериментальних.   

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштува

ння 

Результатами виконання ОНП підготовки докторів філософії за 

спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», присвоєння їм 

відповідної академічної кваліфікації згідно Класифікатора професій 

України ДК 003:2010 (зі змінами згідно Наказу Міністерства економіки 

№810-21 від 25.10.2021) та враховуючи реальні потреби ринку праці 

випускники аспірантури мають такі перспективи працевлаштування: 

2310  Викладачі закладів вищої освіти 

2412.1       Науковий співробітник науково-дослідницької установи. 

2414.2       Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки  

2419.2       Експерт із зовнішньоекономічних питань 

2441.2       Економіст з міжнародної торгівлі 

2441.2       Економіст з фінансової роботи 

2441.1  Наукові співробітники (економіка)  

2441.2       Аналітик з інвестицій 

2441.2       Консультант з економічних питань. 

Академічні 

права 

випускників 

Навчання впродовж життя для вдосконалення в освітній, науковій та 

інших діяльностях, участь у пост докторських програмах. Здобуття 

ступеня доктора наук в докторантурі або шляхом самостійної підготовки 

наукових досягнень до захисту. 
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5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Особистісно-зорієнтоване, проблемно- та практико- орієнтоване 

навчання, використання проектних, інформаційно-комунікаційних 

технологій. Викладання: поєднання лекційних, практичних та 

семінарських занять, на яких відбувається постановка і розв’язання 

проблем, педагогічна практика, підготовка та захист дисертаційної роботи. 

Оцінювання 

Види контролю: поточний, періодичний, підсумковий, у тому числі 

підсумкова атестація (захист дисертації). 

Методи оцінювання: письмові контрольні роботи, усне опитування, 

захист індивідуальних завдань, тестування. 

Форми контролю: іспити, заліки,  

Щорічна (проміжна) атестація про результати виконання індивідуального 

навчального плану та індивідуального плану наукової роботи. 

Підсумкова атестація відбувається у формі публічного захисту 

дисертаційної роботи. 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність 

 

Здатність виявляти та розв’язувати комплексні задачі та проблеми в 
сфері міжнародних економічних відносин, висувати гіпотези та 
генерувати нові ідеї їх комплексного розв’язання, що передбачає 
глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань у 
процесі дослідницько-інноваційної діяльності та професійної практики. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК 01. Здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, 
брати на себе відповідальність, мотивувати людей та рухатися до 
спільної мети, сповідуючи та дотримуючись принципів наукової етики.  
ЗК 02. Здатність до підготовки, організації та проведення навчальних 
занять з використанням теоретичних та методологічних напрацювань 
власного наукового дослідження. 
ЗК 03. Здатність до інноваційного, пошуково-дослідницького мислення, 
створення нових теорій та їх верифікації на практиці в умовах 
обмеженості часу і ресурсів з урахуванням принципів тайм- 
менеджменту.    
ЗК 04. Здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного 
мовлення державною та іноземними мовами при оформленні наукових та 
академічних текстів, демонстрації результатів наукових досліджень у 
ході дискусій та наукової полеміки. 
ЗК 05. Здатність до планування, розробки й реалізації власної стратегії 
науково-дослідної  діяльності на основі кваліфікованого критичного 
осмислення існуючих наукових даних з різних джерел. 
ЗК 06. Проявляти найважливіші фахові та комунікативні якості сучасного 
науковця під час реалізації інноваційних проектів, презентації результатів 
дослідницької діяльності у сфері міжнародних економічних відносин.  
ЗК 07. Здатність до системного творчого мислення та конструювання 
власних дослідницьких систем та моделей на основі ефективного 
використання сучасної методології наукового пізнання та новітніх 
методів наукових досліджень.  
ЗК 08. Готовність до самокритики та саморозвитку, підвищення 
наукового і культурного кругозору рівня здобувача наукового ступеня 
доктора філософії. 

Спеціальні  
(фахові) 
компетентності 
(СК) 
 

СК 01. Здатність демонструвати глибокі знання сучасних теоретичних, 
методологічних та методичних засад функціонування і розвитку 
світового господарства та міжнародних економічних відносин. 
СК 02. Здатність застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 
моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних 
пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та 
підтвердження / спростування гіпотез. 
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СК 03. Здатність здійснювати публічну апробацію результатів 
досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як 
українською, так і іноземними мовами. 
СК 04. Здатність розробляти комплексний підхід до дослідження 
глобальних економічних і соціально-політичних тенденцій, поточних 
явищ і процесів міжнародних відносин на національному, регіональному 
та міжнародному рівнях.  
СК 05. Здатність розуміти теоретичні та практичні проблеми сучасних 
методологій дослідження за спеціальністю. 
СК 06. Здатність аналізувати причинно-наслідкові зв’язки, умови і 

тенденції розвитку, моделювати певні процеси міжнародних економічних 

та соціальних явищ заради визначення або уточнення їх 

характеристик, раціоналізації  засобів впливу на них та можливості їх 

прогнозування.  

СК 07. Здатність аналізувати, систематизувати та узагальнювати 
результати міждисциплінарних наукових досліджень у сфері 
міжнародних економічних відносин та бізнесу. 
СК 08. Здатність проводити власне наукове дослідження, результати 
якого матимуть наукову новизну, теоретичне та практичне значення для 
розв’язання комплексних проблем у галузі міжнародних економічних 
відносин. 

7 - Програмні результати навчання 

Програмні 
результати 

навчання 
 

ПРН 1. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження економічних 

процесів, володіючи належним рівнем загальнонаукових 

компетентностей, які сприяють формуванню цілісного наукового 

підходу, професійної етики та загального культурного кругозору. 

ПРН 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння 

креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, 

пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технологій 

у розв’язанні поставлених завдань. 

ПРН 3. Узагальнювати, критично мислити й аналізувати явища та 

проблеми, які вивчаються, проявляти гнучкість у прийнятті рішень на 

основі логічних аргументів та перевірених фактів в умовах обмеженого 

часу і ресурсів на засадах загальнонаукової методології. 

ПРН 4. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, готувати 

наукові тексти та доповіді, демонструвати усну та письмову 

комунікацію як державною так і іноземними мовами. 

ПРН 5. Демонструвати лідерські якості, навички міжособистісної 

взаємодії, вміння працювати в команді дослідників, ефективно 

спілкуватися на професійному та соціальному рівнях, дотримуючись 

принципів наукової етики. 

ПРН 6. Знати систему вищої освіти в Україні, специфіку професійно-

педагогічної діяльності викладача вищої школи; використовувати 

законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти, сучасні 

засоби і технології організації та здійснення освітнього процесу, 

різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, інноваційні 

методи навчання. Критично оцінювати власні наукові розробки при 

впровадженні у навчальний процес. 

ПРН 7. Аналізувати та застосовувати концептуальні моделі, науковий 

доробок вітчизняних та зарубіжних вчених, фундаментальні постулати 

та теорії, парадигми глобального економічного розвитку, новітні 

підходи до функціонування і розвитку світового господарства та 

міжнародних економічних відносин. 

ПРН 8. Мати наукове цілісне уявлення про економічну єдність світу, 

регуляторні механізми міжнародних економічних відносин на 
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національному, регіональному та міжнародному рівнях в умовах 

сучасних процесів конвергенції і дивергенції. 

ПРН 9. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації 

інформації, обробки великих масивів даних, оцінювання та 

прогнозування економічних та соціальних явищ. 

ПРН 10. Застосовувати інформаційні технології, сучасні методи 

моделювання та прогнозування із використанням новітніх прикладних 

пакетів і програмних продуктів для наукового обґрунтування та 

підтвердження/спростування гіпотез. 
ПРН 11. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, 
сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, 
так і іноземними мовами. 

8 – Форми атестації здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Форма атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Публічний захист наукових досягнень у формі дисертації. 

Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального плану. 

Вимоги до 

дисертаційної 

роботи 

 

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії із міжнародних 

економічних відносин є самостійним розгорнутим дослідженням, що 

пропонує розв’язання актуального наукового завдання в галузі 

міжнародних відносини, результати якого становлять оригінальний 

внесок у суму знань економічної науки та оприлюднені у відповідних  

публікаціях. 

Вимоги до оформлення дисертацій встановлює Міністерство освіти і 

науки України. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора 

філософії з міжнародних економічних відносин повинна мати обсяг 

основного тексту – 6,5-9 авторських аркушів.  

Для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом дисертаційної 

роботи та запобігання академічному плагіату (перевірка робіт на плагіат; 

визначення нормативу унікальності текстів) робота, а також відгуки 

опонентів мають бути розміщені на офіційному сайті ОНУ імені             

І.І. Мечникова відповідно до законодавства. 

9 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

 

 

 

Кадрове забезпечення відповідає Ліцензійним умовам впровадження 

освітньої діяльності.  

Структурний підрозділ, відповідальний за реалізацію ОНП - кафедра 

світового господарства і міжнародних економічних відносин. 

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які здійснюють 

освітньо-наукову підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти за 

спеціальністю 292 – Міжнародні економічні відносини, відповідає 

ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти та базується на наступних принципах: відповідності наукових 

спеціальностей науково-педагогічних працівників галузі знань та 

спеціальності; обов’язковості та періодичності проходження стажування 

і підвищення кваліфікації викладачів; моніторингу рівня наукової 

активності науково-педагогічних працівників; впровадження результатів 

стажування та наукової діяльності у освітній процес. 

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники 

університету з науковими ступенями та вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти: доктори наук, професори, кандидати 

наук, доценти.  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних та 

наукових працівників відбувається кожні 5 років. 
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Матеріально-

технічне 

забезпечення 

Матеріально-технічна база відповідає чинним санітарно-технічним 

нормам і забезпечує проведення всіх видів підготовки і науково-дослідної 

роботи здобувачів третього рівня вищої освіти, передбачених освітньо-

науковою програмою. 

Для матеріально-технічного забезпечення науково-дослідницької роботи 

здобувачів третього рівня вищої освіти наявні лабораторія технічних 

засобів навчання, опорний кабінет кафедри світового господарства і 

міжнародних економічних відносин. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Інформаційний та навчально-методичний супровід підготовки здобувачів 

вищої освіти третього рівня за спеціальністю 292 – Міжнародні 

економічні відносини забезпечується фондами Наукової бібліотеки ОНУ 

імені І.І. Мечникова, бібліотечними фондами Центру міжнародних 

досліджень ОНУ імені І.І. Мечникова, лабораторією технічних засобів 

навчання, кафедрами факультету міжнародних відносин, політології та 

соціології. 

10 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підготовка здобувачів третього рівня вищої освіти за спеціальністю 292 

– Міжнародні економічні відносини здійснюється за кредитно-

трансферною системою. Обсяг одного кредиту 30 годин. Форми 

академічної мобільності здобувачів в ОНУ імені І.І. Мечникова є: 

навчання за програмами академічної мобільності, наукове стажування. 

Форми академічної мобільності визначаються «Положенням про порядок 

реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу 

ОНУ імені І. І. Мечникова».  

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/mobility.pdf 

Визнання результатів академічної мобільності здійснюється на підставі 

«Положення про порядок визнання (зарахування) результатів навчання 

учасників програм академічної мобільності». 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/Polozhennya 

-kredity.pdf 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

Взаємозамінність залікових кредитів. Одеський національний університет 

імені І.І. Мечникова (ОНУ) бере участь в програмах «Еразмус+». 

Спеціальний веб-сайт програми в ОНУ: erasmus.onu.edu.ua. Порядок 

організації програм академічної мобільності встановлює «Положення 

про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників 

освітнього процесу ОНУ імені І.І. Мечникова».  

Організація, координація та контроль за міжнародною академічною 

мобільністю покладається на центр міжнародної освіти ОНУ імені І.І. 

Мечникова. 

Навчання 

іноземних  

здобувачів 
вищої освіти 

Підготовка та прийом на навчання іноземних громадян здійснюється 
згідно чинного законодавства та правил прийому до ОНУ  
імені І.І. Мечникова. 
Інформація щодо прийому на навчання іноземних громадян розміщена на 
сайті. http://imo.onu.edu.ua/uk/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/mobility.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/Polozhennya-kredity.pdf
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/documents/polozennya/Polozhennya-kredity.pdf
http://erasmus.onu.edu.ua/
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

ТА ЇХ ЛОГІЧНА  ПОСЛІДОВНІСТЬ 
 

 

2.1. Перелік компонент ОП 

Код н/д 

Компоненти ОП (навчальні дисципліни, 

практики, курсові роботи, кваліфікаційна 

робота) 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма 

підсумкового 

контролю 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Дисципліни загальної підготовки 

ОК 1 Філософія науки та етика науковця 4 Іспит 

ОК 2 
Наукова проектна діяльність та  інтелектуальна 
власність 

3 Залік 

ОК 3 Академічне письмо іноземною мовою 6 Залік, іспит 

ОК 4 Інформаційні технології у науковій діяльності 3 Залік 

ОК 5 Історія, концепції та сучасні досягнення науки 4 Іспит 

ОК 6 
Методи, аналіз та презентація результатів наукових 

досліджень  
4 Іспит 

ОК 7 Педагогічна (асистентська) практика 6 Залік 

 Всього 30  

2. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

ВБ 1.1 Педагогіка вищої школи* 3 Залік 

ВБ 1.2 Освітні вимірювання 3 Залік 

ВБ 1.3 Інноваційні технології викладання у вищій школі 3 Залік 

ВБ 1.4 Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності 4 Залік 

ВБ 2.1 Кластері мережі у світовому бізнесі  3 Залік 

ВБ 2.2 Світовий інвестиційний процес 3 Залік 

ВБ 2.3 Сучасна теорія спільних підприємств 3 Залік 

ВБ 3.1 Економічні стратегії у глобальній економіці  3 Залік 

ВБ 3.2 Світовий ринок цінних паперів 3 Залік 

ВБ 3.3 Стратегії розвитку у відкритій економіці  3 Залік 

ВБ 4.1 Теорія інституційних змін 3 Залік 

ВБ 4.2 Інституційні зміни у світовому господарстві 3 Залік 

ВБ 4.3 Теорія інституцій 3 Залік 

ВБ 5.1 
Глобальні стратегії світового економічного 

розвитку   
3 Залік 

ВБ 5.2 Фінансіалізація світового економічного розвитку  3 Залік 

ВБ 5.3 

Соціально-економічні наслідки міжнародних 

потоків міграції та біженців у Європейський Союз 

та Україні 

3 Залік 

 Всього 15  
 Загальний обсяг освітньої програми 45  

* обов'язково обирають здобувачі, у додатках до диплому магістра (спеціаліста) яких, така 

дисципліна відсутня 
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2.3 Наукова складова програми 
 

Елементи та графік виконання науково-дослідної роботи здобувача ступеня 

доктора філософії, сформульовані в індивідуальному плані наукової роботи 

Курс Зміст наукової складової Форми контролю 

1 Вибір та обґрунтування теми 

дисертаційного дослідження, розробка 

календарного та індивідуального плану 

його виконання. Огляд стану проблеми, 

формулювання постановки задачі, вибір 

та обґрунтування методології власного 

наукового дослідження. Участь у 

наукових конференціях (семінарах). 

Затвердження теми дисертаційної та 

плану наукової роботи аспіранта. 

Звітування про хід виконання 

індивідуального плану двічі на рік. 

Надання науковим керівником та 

кафедрою висновків щодо виконання 

індивідуального плану аспірантом. 

Атестація аспіранта. 

2 Проведення власного наукового 
дослідження згідно індивідуального 
плану роботи аспіранта. Підготовка та 
публікація статті за темою дослідження. 
Участь у наукових конференціях  
(семінарах). 

Звітування про хід виконання 
індивідуального плану двічі на рік. 
Надання науковим керівником та 
кафедрою висновків щодо виконання 
індивідуального плану аспірантом. 
Атестація аспіранта. 

3 Проведення власного наукового 
дослідження згідно індивідуального 
плану роботи аспіранта. Підготовка та 
публікація статті (статей) за темою 
дослідження. Участь у наукових 
конференціях (семінарах). 

Звітування про хід виконання 
індивідуального плану двічі на рік. 
Надання науковим керівником та 
кафедрою висновків щодо виконання 
індивідуального плану аспірантом. 
Атестація аспіранта. 
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4 Аналіз та узагальнення отриманих 
результатів власного наукового 
дослідження, визначення повноти 
висвітлення результатів дисертаційної 
роботи у наукових статтях. Оформлення 
дисертаційної роботи. Доповідь за 
результатами дисертаційної роботи на 
науковій конференції (семінарі). 
Підготовка документів для попередньої 
експертизи дисертаційної роботи. 
Доповідь на фаховому семінарі для 
отримання висновку рецензентів про 
наукову новизну та практичне значення 
роботи. 

Звітування про хід виконання 
індивідуального плану двічі на рік. 
Надання науковим керівником та 
кафедрою висновків про виконання 
індивідуального плану аспірантом, 
наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення результатів 
дисертаційної роботи. Атестація 
аспіранта. 

 

 

3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Підсумкова атестація докторів філософії зі спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини» здійснюється у формі публічного захисту наукових 

досягнень у формі дисертації разовою спеціалізованою вченою радою та 

завершується видачею документа встановленого зразка про присудження 

ступеня доктора філософії з присвоєнням кваліфікації «доктор філософії з 

міжнародних економічних відносин».  

Підсумкова атестація здобувачів проводиться на основі аналізу 

успішності навчання, оцінювання якості вирішення здобувачами вищої освіти 

задач діяльності. Підсумковій атестації передує щорічне проміжне звітування 

здобувача за результатами виконання індивідуального плану на засіданнях 

кафедри та вченій раді факультету. Документами, що підтверджують 

проміжне звітування аспіранта, є річний звіт, друкований варіант розділів 

дисертації, копії публікації, довідка про складання іспитів і заліків, витяг із 

протоколу засідання кафедри та вченої ради факультету тощо.  

На дисертаційну роботу доктора філософії покладається основна 

дослідницька і фахова кваліфікаційна функція, яка полягає у здатності 

пошукувача ступеня доктора філософії вести самостійний науковий пошук, 

глибоко переосмислювати наявні та створювати нові цілісні знання та/або 

професійні практики, розв’язувати складні спеціалізовані теоретичні та/або 

практичні задачі в галузі міжнародних економічних відносин, що 

характеризується комплексністю та невизначеністю умов, із застосуванням 

фундаментальних положень і економічних методів. Вона являє собою 

результат самостійної оригінальної наукової роботи аспіранта і має статус 

інтелектуального продукту на правах рукопису.  

Вимоги до оформлення дисертації встановлює МОН. Дисертація на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з міжнародних економічних 

відносин повинна мати обсяг основного тексту – 6,5-9 авторських аркушів.  

Дисертаційна робота не повинна містити академічного плагіату, 

фальсифікації, фабрикації. Результати повинні бути оригінальними, 

оприлюдненими у відповідних публікаціях. Дисертація оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті ОНУ та розміщується у репозитарії наукової бібліотеці 

ОНУ імені І. І. Мечникова. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ  ПРОГРАМНИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬОЇ   ПРОГРАМИ 
 
 ІК ЗК 01 ЗК 02 ЗК 03 ЗК 04 ЗК 05 ЗК 06 ЗК 07 ЗК 08 

ОК 1 +      + + + 

ОК 2  +  +  +    

ОК 3     +  +   

ОК 4   +       

ОК 5 +   +    +  

ОК 6 + +    +  +  

ОК 7   +  +    + 
 

 

 

 СК 01      СК 02 СК 03 СК 04 СК 05 СК 06 СК 07 СК 08 

ОК 1 +   +     

ОК 2      +  + 

ОК 3   +    +  

ОК 4  +   +   + 

ОК 5    +  +  + 

ОК 6  + +    +  

ОК 7 +    +    
 

 

 

5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬОЇ 

ПРОГРАМИ 
 

 
ПРН 

1 

ПРН 

2 

ПРН 

3 

ПРН 

4 

ПРН 

5 

ПРН 

6 

ПРН 

7 

ПРН 

8 

ПРН 

9 

ПРН 

10 

ПРН 

11 

ОК 1 + + +  +       

ОК 2    +   + + +   

ОК 3    + +  +    + 

ОК 4  +       + +  

ОК 5 + + +    + +    

ОК 6    +  + +    + 

ОК 7  +  + + +    +  
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