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Мета освітньо-професійної програми
Підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів у галузі
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка»,
здатних розв’язувати комплексні проблеми у галузі дослідницькоінноваційної та професійної діяльності, що передбачає глибоке
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійних
практик на основі формування і розвитку у аспірантів програмних
компетентностей, оволодіння ними основних вмінь та навичок виконання
оригінального дисертаційного дослідження у сфері економіки, яке має
важливе теоретичне і практичне значення
Особливості освітньо-професійної програми
Особливості програми полягають в оновленні теоретичного підґрунтя
та розширенні науково-методичного базису сфери економіки з урахуванням
соціально-економічних трансформацій глобальної і національної економіки;
оволодінні здобувачами практичними навиками проведення наукових
досліджень у сфері економіки, спрямованих та тісне співробітництво із
закладами науки та освіти, бізнес-сектором, іноземними вченими .
Освітньо-наукова програма передбачає опанування теоретичних знань
та практичну (в т.ч. викладацьку) підготовку.
Навчання проводиться в активному дослідницькому науковому
середовищі, що передбачає використання інтерактивних, відкритих та
проблемних лекцій, семінарів і круглих столів із запрошенням відомих
фахівців і практиків з економіки та суміжних галузей знань, участь у бізнес-

тренінгах, використання кейс-методів, а також застосування сучасних
освітніх інформаційно-комунікаційних технологій.
Розвиток
професійних
та
дослідницьких
компетентностей
забезпечується участю здобувачів у різноманітних науково-практичних
заходах кафедр, за якими закріплені здобувачі відповідно до тематики своїх
наукових досліджень, та інших наукових заходах, які проводить Київський
університет ринкових відносин та інші ЗВО та інституції України та
зарубіжжя,
зокрема: міжнародних та всеукраїнських дослідницьких і
практичних конференціях, форумах, круглих столах, присвячених стану,
проблемам та перспективам розвитку соціально-економічних систем різного
рівня: глобальних, міжнародних, національних, регіональних, бізнесових;
підготовці та опублікуванні наукових статей та тез-доповідей конференцій;
участі в підготовці та проведення наукових досліджень, опитувань тощо.
Отримання здобувачами науково-освітнього ступеня таких знань і
професійних компетентностей забезпечується логічною структурою
Працевлаштування та конкурентні переваги випускників
програми:
Науково-викладацька діяльність:
Керівники науково-дослідних підрозділів (1237), керівники проектів та
програм (1238), викладачі університетів та вищих навчальних закладів (231),
професори та доценти (2310.1), наукові співробітники (2351.1).
Адміністративна діяльність у державних закладах та закладах
освіти:
Керівні працівники апарату центральних органів державної влади
(1229.1), керівні працівники апарату місцевих органів державної влади та
місцевого самоврядування (1229.3), керівники підрозділів у сфері освіти та
виробничого навчання (1229.4), керівники підрозділів кадрів і соціальнотрудових відносин (1232), професіонали в сфері державної служби, фінансів,
банківської справи, страхування, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та
зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації
виробництва та інтелектуальної власності (241).
Управлінська діяльність у бізнес-секторі:
Керівники підприємств, установ та організацій керівники виробничих
та інших основних підрозділів, керівники фінансових підрозділів (1233),
керівники банківських установ та страхових компаній (13), менеджери
(управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів (14).
Місця працевлаштування: Посади у підрозділах наукових та
державних установ, профільних кафедрах університетів, в органах державної
та місцевої влади, на підприємствах та в організаціях.
Програмні результати навчання:
 Демонструвати системність наукового світогляду та загального
культурного кругозору, дотримуватись професійної етики.

 Здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей.
 Опанування іноземної мови в обсязі, достатньому для представлення та
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою в усній
та письмовій формі.
 Застосовувати сучасні інформаційні технології у науковій і професійній
діяльності, організації та проведенні навчальних занять.
 Володіти методологією наукового пізнання та новітніми методами
наукових досліджень.
 Знати та критично оцінювати теорії, положення та концептуальні
підходи до вирішення комплексних наукових і практичних завдань.
 Формулювати наукові гіпотези й завдання, обирати інноваційні
напрями, методи й моделі вирішення проблем в соціально-економічній
сфері.
 Виконувати
наукові
дослідження
за
обраним
напрямом,
обґрунтовувати і презентувати їх результати.
 Ініціювати інноваційні проекти, забезпечувати лідерство та
автономність у їх реалізації в професійній діяльності.
 Викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Економіка» з
використанням сучасних технологій навчання.

