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 Загальна характеристика 
 

Рівень вищої 
освіти 

Освітньо-науковий (третій) рівень 

Кваліфікаційний 
рівень 

Восьмий рівень Національної рамки кваліфікації України 

Ступінь вищої 
освіти 

Доктор філософії 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня 
кваліфікація  

доктор філософії за спеціалізацією «Фінанси, банківська справа 
та страхування» 

Нормативний   
термін 
навчання  

Чотири роки 

Тип диплому 
 

Одиничний ступінь 

Форми навчання Денна, заочна 

Кваліфікація в 
дипломі 

доктор філософії за спеціалізацією «Фінанси, банківська справа 
та страхування» 

Мета програми Забезпечувати підготовку в області «фінансів, банківської 
справи та страхування» та підтримувати аспірантів у виконанні 
ними наукових досліджень, що орієнтовані на отримання нових 
наукових знань теоретичного та/або прикладного характеру, 
підготовку та захист дисертації.  

Опис 
предметної 
області 

Спеціальність 072 – Фінанси, банківська справа та страхування 
у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна– 
це наукова спеціальність, яка досліджує   економічні відносини в 
суспільному виробництві, категорії, економічні закони, 
закономірності становлення та функціонування економічних 
систем, проблеми економічної історії й економічної думки, а 
також теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні 
засади, розвиток, тенденції та закономірності господарських 
процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах 
підприємств; практики стратегічного і тактичного управління 
підприємствами та ефективного здійснення господарської 
діяльності на рівні підприємств та їхніх структурних підрозділів у 
сучасних умовах функціонування ринку продукції та послуг, а 
також міжнародних економічних відносин, економічної, 
інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, 
маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові 
форми підприємницької діяльності, фактори, ресурси, види, 
стадії і результати економічної діяльності підприємств, процес 
та форми управління підприємством (стратегічне управління 
підприємством). 

Теоретичний зміст предметної області включає: 
теоретико-методологічні аспекти аналізу суспільного 
виробництва, інноваційні чинники економічного зростання, 
економічні категорії, закони та закономірності, економічні 
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відносини і форми власності та їх ефективність, концепції 
формування економічних систем, підприємництво, відтворення 
суспільного продукту та виробничих відносин, мікро- та 
макроекономічні пропорції, економічна політика, проблеми 
внутрішньої та зовнішньої рівноваги, мікро- та макроекономічні 
показники соціально-економічної ефективності суспільного 
відтворення, генезис світової та вітчизняної економічної думки. 

Методи, методики та технології: навички універсального 
дослідника, загальнонаукові та мовні компетентності, набуття 
педагогічних навичок та оволодіння фаховими 
компетентностями формуються шляхом використання 
діалектичного, історико-логічного методів, аналізу та синтезу, 
методик системного аналізу, логічного й статистичного 
моделювання, кореляційно-регресійного, таксономічного та 
кластерних методів, технологій DataMining. 

Інструменти та обладнання–програмні продукти: 
MicrosoftExcel, MicrosoftAccess, MicrosoftPowerPoint, 
ProjectExpert, TerrasoftCRM, Deductor тощо. 

Академічні 
права 
випускників 

Вступ до докторантури на здобуття ступеня   
доктора наук 

Цільова 
аудиторія 

Абітурієнти, що мають вищу освіту ступеня магістра та 
спеціаліста 

Обсяг освітньої 
складової ОНП 

40 кредитів ЄКТС 

 
  Науково-дослідницька робота аспіранта 

 Система науково-дослідницької роботи аспірантів є невід’ємною складовою 
підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних самостійно вести науковий 
пошук, творчо вирішувати конкретні професійні, наукові та соціальні завдання. 
 Науково-дослідницька робота аспіранта здійснюється під керівництвом 
наукового керівника за підтримкою та консультуванням з боку професорсько-
викладацького складу кафедри та більш досвідчених аспірантів. Вона умовно 
може бути розділена на підготовчий та основний етапи та включає наступні види 
діяльності. 
На підготовчому етапі  аспірант: 

 обирає тему наукового дослідження та обґрунтовує актуальність обраної 
теми дослідження; 

 здійснює перегляд каталогів захищених дисертацій і знайомиться з вже 
захищеними дисертаційними роботами; 

 опрацьовує новітні результати досліджень в обраній та суміжних сферах 
науки, ознайомлюється з аналітичними оглядами і статтями у фахових 
виданнях, проводить консультації з фахівцями з метою виявлення 
недостатньо вивчених наукових проблем і питань, що є актуальними з 
теоретичної та/або практичної точки зору; 

 вивчає та аналізує основні підходи та позиції наукових шкіл і течій у 
вирішенні досліджуваної проблеми, уточнює термінологію в обраній галузі 
знань, здійснює пошук літературних джерел з обраної теми, формулює 
наукову задачу. 
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 проводить планування дисертаційної роботи, формулює індивідуальний та 
робочий план аспіранта; 

 уточнює постановку цілей і завдань дисертаційної роботи, об’єкт і предмет 
наукового дослідження; 

 обирає та обґрунтовує методи (методику) проведення дослідження; 

 здійснює опис процесу наукового дослідження (дизайну дослідження) у 
дисертаційній роботі шляхом формування плану-проспекту, який являє 
собою реферативний виклад питань та способів їх вирішення, за якими 
надалі буде систематизуватися весь зібраний фактичний матеріал. 

 На основному етапі реалізації науково-дослідницької роботи аспірант: 

 проводить науково-дослідницькі роботи відповідно до профілю ОНП 
аспірантури з використанням знань з фундаментальних та прикладних 
дисциплін, які викладаються за програмою, займається науковою роботою, 
виконує теоретичну та практичну частину дослідження; 

 аналізує та узагальнює результати наукового дослідження на основі 
сучасних підходів,  міждисциплінарного знання, застосування наукових 
методологічних принципів та методичних прийомів дослідження, 
використання в дослідженні тематичних інформаційних ресурсів, провідного 
вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження. 
На виконання дисертаційної роботи доктора  філософії за спеціальністю 

покладається  основна дослідницька та фахова кваліфікаційна функція, яка 
виражається у здатності пошукача ступеня доктора філософії вести самостійний 
науковий пошук, вирішувати прикладні наукові завдання і здійснювати їхнє наукове 
узагальнення у вигляді власного внеску у розвиток сучасної економічної науки і 
практики. Вона являє собою результат самостійної наукової роботи аспіранта і має 
статус інтелектуального продукту на правах рукопису. 

 


