
Пояснювальна записка до навчального плану на 2016-2020 навчальні роки 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий) рівень 

Освітня (наукова) програма – «Економіка» 

Спеціальність – 051 «Економіка» 

Галузь знань – 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Кваліфікація – доктор філософії (Ph.D.) 

Нормативний обсяг навчання та термін навчання – 60 кредитів ЄКТС, 4 роки  

форма навчання – очна – денна і вечірня 

 

Передумови – без обмежень доступу до навчання. Умови вступу визначаються Положенням про 

приймальну комісію ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» 

 

Навчальний план розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради Державного вищого навчального 

закладу «Херсонський державний аграрний університет» (протокол № 6 «31» березня 2016 року). 

 

 

 

 

 

 

 



Відповідність навчальних дисциплін програмним компетентностям та результатам навчання 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

І. Цикл загальної підготовки 

 

1.1 Нормативні навчальні дисципліни (ЗП) 

 

- здатність продемонструвати знання і 

розуміння наукових фактів, концепцій , 

теорій, принципів і методів; 

- здатність працювати автономно та в 

команді, проявляти лідерські навички; 

- здатність до цілісного викладу основних 

проблем філософії на рівні об’єктивного, 

ідеологічно незаангажованого сучасного 

бачення; 

- знати теорію та практику філософського 

мислення з урахуванням засад світоглядного 

плюралізму й ідеологічної толерантності; 

- вміти вільно володіти понятійно-

категоріальним апаратом філософії; 

оперувати набутими історико-філософськими 

знаннями при виробленні власної світоглядної 

позиції; застосовувати набуті знання при 

аналізі та вирішенні нагальних проблем 

сьогодення; 

Філософія (ЗП.01) 

6 кредитів,  

1,2 семестри 

 

Відповідальна: 

кафедра 

філософії і 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

- здатність застосовувати системний підхід 

до вирішення проблем; 

-  здатність працювати автономно та в 

команді, проявляти лідерські навички; 

- здатність до комунікативної 

компетентністі у сферах професійного та 

ситуативного спілкування в усній та 

письмовій формах (сформованість 

функціональної, мовної та мовленнєвої 

компетенцій); 

- знати та розуміти професійно-орієнтовану 

іноземну мову; 

- вміти використовувати іноземну мову для 

академічних цілей;  

- вміти читати фахові наукові тексти 

(першоджерела), анотувати та реферувати їх, 

слухати та конспектувати лекції; 

користуватися вузькогалузевим словником та 

проводити лексикографічну роботу; 

- вміти спілкуватися в іншомовному 

науковому і професійному середовищах; 

Іноземна мова (ЗП.02) 

8 кредитів,  

2, 3, 4 семестри 

 

Відповідальна: 

кафедра 

іноземних 

мов 

 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

- вміти робити презентації для доповідей на 

конференціях; вести листування з ученими з 

інших країн; відповідати на інформаційні 

листи щодо участі в конференціях; 

оформлювати інформацію для здобування 

грантів;писати анотації та статті; 

- вміти читати лекції іноземною мовою та 

брати участь у диспутах; 

- вміти працювати спільно з дослідниками та 

науковцями з інших країн у межах 

міжнародних проектів; самостійно 

організовувати комунікативну діяльність, 

пов’язану з відрядженнями закордон; 

1.2. Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (ЗПСВ) 

 

 

 

 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

- здатність набуття практичних навичок і 

умінь щодо вибору об’єктів та методів 

наукового дослідження; 

- здатність до системного підходу до 

проведення наукових досліджень та 

організації творчої роботи на рівні доктора 

філософії; 

- здатність проведення наукових 

досліджень систем і процесів; 

- здатність продемонструвати знання і 

розуміння наукових фактів, концепцій , 

теорій, принципів і методів; 

- застосування сучасних методик та 

методичних прийомів у наукових 

дослідженнях; 

- вміти формувати культуру та навички 

проведення досліджень, впровадження їх 

результатів у практику діяльності організацій; 

- знати планування і організування наукових 

експериментів; 

- вміти формування опитувальних анкет; 

- знати застосування автоматизованих систем 

обробки інформації у наукових дослідженнях;  

- знати складання звітів з науково-дослідної 

роботи; 

Методологія та організація 

наукових досліджень 

(ЗПСВ.01), 

3 кредити, 1 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

 - здатність управляти науковими 

проектами та здійснювати захист 

інтелектуальної власності; 

- здатність продемонструвати творчій та 

інноваційний потенціал в системі рішень і 

в розробці проектів; 

-  здатність до системного підходу до 

проведення наукових досліджень та 

організації творчої роботи на рівні доктора 

філософії; 

 

- знати теоретико-методологічні засади 

управління науковими проектами; 

- вміти управляти науковими проектами та 

здійснювати захист інтелектуальної власності; 

Організація управління 

науковими проектами та 

захист інтелектуальної 

власності (ЗПСВ.02) 

3 кредита, 

1 семестр 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

- здатність здійснювати педагогічну 

діяльність, організаційні форми та методи 

навчання та виховання; 

- здатність продемострувати розуміння 

питань використання економічної 

літератури та інших джерел інформації; 

-  здатність до системного підходу до 

проведення наукових досліджень та 

організації творчої роботи на рівні доктора 

філософії; 

- здатність працювати автономно та в 

команді, проявляти лідерські навички; 

- здатність до комплексності у 

педагогічній діяльності щодо організації 

та здійснення освітнього процесу, 

навчання, виховання, розвитку і 

професійної підготовки; 

- вміти аналізувати політику української 

держави щодо розвитку вищої освіти в 

історичній ретроспективі; 

- вміти усвідомлювати принципи освіти, 

завдання навчальних закладів; 

- знати пріоритетні напрями розвитку освіти в 

Україні, виокремлювати тенденції підготовки 

фахівців у вищій школі з погляду перспектив 

її удосконалення (національна доктрина 

розвитку освіти); 

- вміти складати план проведення 

практичного чи семінарського заняття з 

окремої дисципліни, визначати його 

методичне забезпечення; 

- вміти здійснювати педагогічний аналіз 

ефективності форм і засобів виховання 

студентської молоді у навчальному закладі в 

патріотичному та гуманістичному дусі; 

Педагогіка 

вищої школи (в тому числі 

педагогічна практика 1 кредит) 

(ЗПСВ.03) 

3 кредити, 

1 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

філософії і 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 

ІІ. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

 

2.1. Нормативні навчальні дисципліни (ПП) 

 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

- здатність продемострувати розуміння 

питань використання економічної 

літератури та інших джерел інформації; 

- здатність продемострувати знання і 

розуміння економічного контексту; 

- здатність оцінити та прийняти 

обгрунтовані рішення для забезпечення 

високої якості виконаних робіт; 

 

- знати предмет і метод економіки; яким 

чином визначаються і розраховуються рівні 

національного виробництва, доходу і 

зайнятості; природу і функції грошей, а також 

інші основні інститути банківської системи; 

- вміти досліджувати проблеми і протиріччя в 

макроекономіки; досліджувати економіку 

фірми і розподіл ресурсів; досліджувати 

сучасні економічні проблеми; 

Спеціальність «Економіка» 

(ПП.01) 

7 кредитів, 1, 2, 5 семестри 

 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

 

2.2 Дисципліни самостійного вибору вищого навчального закладу (ППСВ) 

 

- здатність продемострувати знання і 

розуміння наукових фактів, концепцій 

теорій, принципів і методів; 

-  здатність до системного підходу до 

проведення наукових досліджень та 

організації творчої роботи на рівні доктора 

філософії; 

- вміти формувати культуру та навички 

проведення досліджень, впровадження їх 

результатів у практику діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- знати планування і організування наукових 

експериментів; 

- вміти створювати нові знання через 

оригінальні дослідження, проводити 

критичний аналіз різних інформаційних 

джерел, конкретних освітніх, наукових та 

професійних текстів у галузі економіки; 

Методика дослідної справи в 

економіці (ППСВ.01) 

3 кредита, 3 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

 

ІІІ ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ВВ) 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

- здатність застосовувати відповідні 

кількісні математичні, наукові  методи, а 

також компьютерне програмне 

забезпечення для вирішкення економічних 

завдань; 

- здатність працювати автономно та в 

команді, проявляти лідерські навички; 

- здатність одержати сучасні знання про 

особливості використання інформаційних 

систем та комп’ютерних технологій у 

науковій діяльності; 

- знати сучасний стан і тенденції розвитку 

засобів інформаційних систем та 

комп’ютерних технологій у науковій 

діяльності, основні методи моделювання та 

прогнозування показників виробничого 

процесу та продуктивності тварин; 

- вміти обробляти експериментальні дані з 

використанням сучасних математичних 

методів, інформаційних засобів та 

спеціальних комп’ютерних програм; 

Інформаційні системи та 

комп’ютерні технології у 

науковій діяльності (ВВ.01) 

3 кредити, 

1 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

 

 

-  здатність сформувати чітке і правильне 

розуміння ролі державної мови у 

професійної діяльності; забезпечити 

досконале володіння нормами сучасної 

української літературної мови та 

дотримання вимог культури усного 

мовлення; 

- здатність продемострувати практичні 

навички; 

- здатність працювати автономно та в 

команді, проявляти лідерські навички; 

 

 

 

- знати стилістичну диференціацію 

української мови; 

- вміти ґрунтовно засвоїти норми сучасної 

української літературної мови й практично 

оволодіти ними; 

- вміти правильно використовувати різні 

мовні засоби відповідно до комунікативних 

намірів; влучно висловлювати думки для 

успішного розв’язання проблем і завдань у 

професійній діяльності; 

Культура наукової української 

мови (ВВ.02) 

3 кредити, 

5 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

філософії і 

соціально-гуманітарних 

дисциплін 



Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання Найменування 

навчальних 

дисциплін 

/відповідальна 

кафедра 

- здатність знати економічні концепції 

головних шкіл і напрямів сучасної 

економічної думки; основні досягнення 

видатних учених-економістів сучасності; 

- здатність знати теоретичні і 

методологічні підходи у дослідженні 

економічних теорій; 

- здатність продемострувати розуміння 

питань використання економічної 

літератури та інших джерел інформації; 

- здатність продемострувати знання і 

розуміння наукових фактів, концепцій, 

теорій, принципів і методів; 

 

- вміти аналізувати економічні ситуації з 

позицій різних сучасних економічних 

концепцій; дослідити причини виникнення, 

розвитку та відчуження економічних 

концепцій хх – поч. ххі ст.; 

- вміти застосовувати методи наукової 

абстракції, аналізу та синтезу до 

математичного моделювання економічних 

процесів і явищ; виявити співвідношення між 

сучасними економічними теоріями та 

ідеологію суспільства; 

- вміти оцінювати вплив сучасних теорій на 

економічну політику різних країн, а також 

можливість їх використання в україні; 

- вміти оперувати програмним теоретичним 

матеріалом; викладати матеріал логічно і 

послідовно; 

- знати диференціювати, інтегрувати та 

уніфікувати знання; 

- вміти теоретично мислити, аналізувати і 

оцінювати факти, концепції, ідеї з критичної 

точки зору; 

- знати спадкоємність ідей різних періодів. 

 

Сучасні 

економічні теорії (ВВ.03) 

3 кредити, 

5 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

- здатність організації управління 

аграрною економікою; 

- здатність оцінити та прийняти 

- знати теоретичні засади управління в 

системі аграрних економічних відносин; 

концептуальні засади реформування 

Організація управління 

аграрною економікою (ВВ.04) 

4 кредита,  
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/відповідальна 
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обгрунтовані рішення  для забезпечення 

високої якості виконаних робіт; 

- здатність продемонструвати творчій та 

інноваційний потенціал в синтезі рішень і 

в розробці проектів; 

управління аграрним сектором; основи 

державного управління аграрним сектором. 

- вміти здійснювати господарське управління 

в агропромисловому виробництві. 

4 семестр 

 

Відповідальна: 

кафедра 

обліку і 

аудиту та 

фінансів 

 

 здатність знати і використовувати 

принципи фінансової політики на 

державному рівні і рівні підприємства; 

концептуальні підходи до формування 

фінансової стратегії та фінансової 

тактики; 

- здатність знати теоретичні засади та 

методичні підходи до прийняття 

управлінських рішень у сфері розробки 

фінансової політики підприємства; 

- здатність продемонструвати знання і 

розуміння наукових фактів, концепцій, 

теорій, принципів і методів; 

- зданість комплексного підходу до 

проведення наукових досліджень та 

організація творчої роботи на рівні 

доктора філософії; 

- вміти ідентифікувати різні типи й форми 

фінансової політики; визначати інструменти 

реалізації державної фінансової політики; 

розробляти фінансову стратегію та заходи 

щодо її реалізації; аналізувати і порівнювати 

підходи до формування фінансової політики 

при різних екзогенних і ендогенних факторах; 

- вміти оцінити грошово-кредитну політику 

держави, виокремити окремі її елементи й 

інструменти; 

- знати  податкову політику держави та 

визначати її вплив на функціонування 

національної економіки та окремих її 

суб’єктів; 

- вміти використовувати сучасні методики 

формування та впровадження фінансової 

політики підприємства; 

- вміти здійснювати оцінку ефективності 

реалізації фінансової політики як держави так 

Методологія формування й 

реалізації фінансової політики 

(ВВ.05) 

4 кредити, 

3 семестр 
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аудиту та 
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і суб’єктів господарювання; 

- вміти диференціювати, інтегрувати та 

уніфікувати отриманні знання щодо 

фінансової політики. 
 

 

 

 

 

 


