
Підсумки громадського обговорення 

ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «Міжнародні економічні відносини» 

Ступінь вищої освіти «Доктор філософії» 

Галузь знань 29 «Міжнародні  відносини» 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» 

Дата затвердження попередньої редакції ОП 28.08.2019 

Терміни громадського обговорення ОП 03.03.2020 – 04.04.2020 

ПІБ стейк-

холдера 

Категорія 

(НПП, 

робото-

давець, 

здобувач 

освіти, 

випускник) 

Науковий ступінь/вче-не 

звання, займана посада 

(місце роботи) 

До 

якого 

розділу 

ОП 

пропо-

нуються 

зміни 

Попередня 

редакція 

розділу 

Зміни, що пропонуються 

Нова 

редакція 

розділу ОП 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Завгоро-

дній М.С. 

Роботода-

вець 
Виконавчий директор 

Корпорації  «Індустріальна 

спілка Донбасу» (м. Київ) 

До 

розді-лів 

V, VI, 

VII. 

В освітніх 

компонентах 

циклу 

професійної 

та практичної 

підготовки 

недостатньо 

уваги 

приділяється 

практичним 

питання 

методологічн

ого 

супроводжен

ня 

В освітніх компонентах 

циклу професійної та 

практичної підготовки 

приділити увагу 

питанням 

методологічного 

забезпечення досліджень 

проблеми розвитку 

конкурентоспроможності 

місцевих виробників на 

товарних ринках країн 

ЄС 

Вирішено 

доопрацювати 

змістовне 

наповнення 

освітніх 

компонент 

циклу 

професійної 

та практичної 

підготовки  

Враховано 



1 2 3 4 5 6 7 8 

національних 

виробників 

на ринках ЄС 

Борзенко 

О.О. 

Роботодавець Д. е. н., професор, 

завідувач сектору 

міжнародних фінансових 

досліджень Державної 

установи «Інститут 

економіки та 

прогнозування НАН 

України» 

ІІ, V, VI, 

VII. 

Назва ОК 

«Основи 

наукових 

досліджень в 

сфері 

міжнародних 

економічних 

відносин 

(включаючи 

модуль 

«Academic 

writing»)»   

При формуванні у 

здобувача здатності до 

наукового цілісного 

уявлення про економічну 

єдність світу важливим є 

приділення уваги у 

відповідних освітніх 

компонентах 

загальнонауковим 

методам досліджень, 

поряд із специфічними, 

які дозволяють 

досліджувати специфічні 

проблеми предметної 

галузі  

Вноситься 

зміна в назву 

ОК «Основи 

наукових 

досліджень 

(включаючи 

модуль 

«Academic 

writing»)» 

Вносяться 

зміни до 

розділів V, 

VI, VII.  

Враховано 

Скальський 

В.В. 

Роботодавець Голова Вінницької 

обласної державної 

адміністрації 

І, V, VI, 

VII. 

Недостатньо 

враховано  

спеціалізацію 

регіональних 

виробників 

продукції в їх 

практиці 

зовнішньоеко

номічної 

діяльності в 

ОК циклу 

професійної 

та практичної 

підготовки 

Потрібно врахувати 

специфіку регіонального 

аспекту в освітні 

компоненти професійної 

та практичної підготовки 

здобувачів 

Вирішено 

доопрацювати 

зміст освітніх 

компонент  

циклу 

професійної 

та практичної 

підготовки 

здобувачів 

Враховано 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Іванов А.В. здобувач Здобувач освітньо-

наукової програми 

третього рівня ВО 

«Доктор філософії» за 

спеціальністю 292 

«Міжнародні економічні 

відносини»

V, VI, 

VII. 

В освітніх 

компонентах, 

які покликані 

формувати 

здатність 

здійснювати 

науково-

педагогічну 

діяльність у 

вищій освіт, 

недостатньо 

було 

приділено 

увагу 

сучасним 

віртуальним 

інтерактивни

м формам 

організації 

навчального 

процесу зі 

здобувачами 

вищої освіти. 

Потрібно більш широко 

висвітлювати в змісті 

освітнього компоненту 

«Педагогіка вищої 

школи» питання 

віртуальних 

інтерактивних форм 

організації навчального 

процесу зі здобувачами 

вищої освіти 

Вирішено 

доопрацювати 

зміст 

освітнього 

компоненту 

«Педагогіка 

вищої школи»  

. Отже, зміни 

вносяться до 

розділів V, 

VI, VII.  

Враховано 

В.о. завідувача кафедри 

Секретар  

М.В. Савченко    

В.В. Середа 

Хаджинов 

І.В. 
Стейколдер Проректор з наукової 

роботи ДонНУ імені 

Василя Стуса  

V, VI, VII. Недостатня 

реалізація 

принципу 

«навчання 

через 

дослідження» 

Поглиблення 

дослідницької складової 

в змісті підготовки 

докторів філософії зі 

спеціальності 292 МЕВ

Вносяться 

зміни до 

розділів V, 

VI, VII. 

Враховано




