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МІСІЯ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА –
неперервна підготовка фахівців з економіки та
управління за всіма рівнями вищої освіти на основі
комплексного забезпечення якості освітньої та
науково-дослідницької діяльності в синергії
міжуніверситетської, міжфакультетської,
міжкафедральної взаємодії задля розвитку
національної економіки і добробуту суспільства.

Програму розвитку економічного факультету
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка на 2018/2019–2023/2024 н. р. розроблено
відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про вищу
освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”,
Статуту Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Положення про організацію
освітнього процесу в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка, Програми
розвитку науково-інноваційної діяльності Київського
національного університету імені Тараса Шевченка на
період до 2020 року, Стратегічного плану розвитку
Університету на період 2018–2025 року, Етичного
кодексу університетської спільноти Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
спрямована на реалізацію його місії відповідно до
засадничих принципів структурного підрозділу
КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТИПУ:
І.
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ
КОРПОРАТИВІЗМ
–
згуртованість на основі університетських цінностей
і націленість зусиль усієї громади економічного
факультету – викладачів, співробітників, докторантів,
аспірантів, студентів – на втілення девізу Університету
“UTILITAS, HONOR ET GLORIA” через міжфакультетську
та міжкафедральну співпрацю в усіх формах освітньої та
дослідницької діяльності, зокрема:
● ініціювання й широке обговорення з усіма кафедрами та
структурними підрозділами стратегії розвитку економічного
факультету задля формування вагомого внеску економічного
факультету в реалізацію Стратегічного плану розвитку
Університету на період 2018–2025 рр.;

● посилення міжфакультетської та міжкафедральної
співпраці у межах існуючих освітніх програм шляхом
максимальної реалізації потреб студентства Університету у
формуванні їх загальних і професійних компетентностей через
запровадження до навчальних планів підготовки фахівців із
вищою освітою актуальних навчальних дисциплін економічного
та управлінського циклів;

● ініціювання і створення міжфакультетських освітніх
програм як із соціогуманітарними факультетами (Інститут
журналістики, юридичний факультет, факультет психології,
факультет соціології й ін.), так і природничими (Інститут біології
та медицини, географічний факультет та ін.);
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● ініціювання
спільних
наукових
досліджень
і
міжфакультетських дослідницьких проектів для отримання й
розширення проектного бюджетного фінансування через участь у
національних конкурсах науково-дослідницьких проектів і
міжнародних програмах наукових досліджень;
● організація та участь у проведенні акредитації
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
наукового напряму “Суспільні науки”, до складу якого увійшли
такі галузі знань, як 05 “Соціальні і поведінкові науки”, 07
“Управління та адміністрування”, для отримання вперше від МОН
України базового фінансування проведення фундаментальних
досліджень у цих галузях знань у 2020–2024 рр.

ІІ. РОЗВИТОК ТРАДИЦІЙ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ДОСЛІДНИЦЬКОГО ТИПУ на основі:

● створення умов для розкриття талантів і

найповнішої
реалізації
потенціалу
студентів,
аспірантів,
докторантів,
науково-педагогічних
працівників і співробітників факультету через:
– стратегічне планування розвитку кожної кафедри та
кожного науково-педагогічного працівника у контексті реалізації
стратегії розвитку економічного факультету та професійного
розвитку викладача і дослідника впродовж життя;
– ініціювання програм підвищення кваліфікації
співробітників факультету задля їх кар’єрного зростання;

для

– моніторинг потреб та інтересів усіх поколінь студентів
через взаємодію з органами студентського самоврядування;

– широке обговорення кандидатур на отримання відзнаки
“Кращий викладач економічного факультету” та запровадження
інавгураційної
лекції
кращого
викладача
економічного
факультету в перший тиждень нового навчального року;
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– відновлення традиції присвоєння відзнаки “Почесний
професор економічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка”;

– ініціювання і проведення економічним факультетом
міжнародних олімпіад та конкурсів із різних спеціальностей;

– запровадження конкурсу студентських проектів реалізації
стратегії розвитку економічного факультету та Університету;
– запровадження конкурсу есе іноземною мовою на
професійну тематику серед студентів бакалаврату і магістратури;
● активізації

фундаментальних і прикладних
досліджень з економіки й управління через створення
міжкафедральних
дослідницьких
проектів
та
різнопланову участь у національних і міжнародних
наукових програмах, конкурсах, у тому числі через:

– ініціювання практики обговорення проектними групами
освітньо-наукових програм PhD-підготовки дослідницьких
пропозицій аспірантів і докторантів для їх цілеспрямування у
перспективні міжкафедральні дослідницькі проекти та майбутнє
працевлаштування аспірантів і докторантів у складі виконавців
дослідницьких проектів;
– планування участі аспірантів, докторантів, молодих і
досвідчених науково-педагогічних працівників у програмах
академічної мобільності, наукових стажувань і підвищення
кваліфікації в університетах-партнерах;
● дотримання

найвищих
стандартів
університетської
корпоративної
культури
та
академічних свобод як інструментів самовизначення і
цілеспрямування
особистості
фахівця
та
громадянина через:
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– ініціювання зустрічей студентства, викладачів
співробітників із видатними діячами культури і мистецтв;

і

– ініціювання циклів публічних лекцій провідних лекторів
задля популяризації економічної науки та наукових досліджень;
– створення циклів відеозвернень випускників факультету
про їх професійну діяльність та історію успіху.
ІІІ. ЗАПОЧАТКУВАННЯ НОВИХ ТРАДИЦІЙ

ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ через:

– запровадження системного аналізу й оцінювання резервів
економічного факультету для підвищення позицій Університету в
міжнародних рейтингах та забезпечення лідерства в
національних рейтингах економічної освіти;

– комунікації
з
професійними
спільнотами
для
забезпечення якості формування професійних компетентностей
фахівців з економіки й управління та поширення на факультеті
кращих практик присвоєння професійних кваліфікацій;

– формування платформи для партнерської взаємодії
“Університет – Студент – Успішна компанія” – від захисту курсових
до захисту магістерських робіт на території та за участі компанійпартнерів, ініціювання і проведення студентських конкурсів
бізнес-проектів із подальшою їх комерціалізацією;

– нову інформаційну політику і медійне наповнення сайту
економічного
факультету,
зокрема
створення
сторінок
“Я-першокурсник”, “Історії успіху випускників економічного
факультету”.
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IV. ЯКІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ через:

– особисту відповідальність за реалізацію економічним
факультетом університетської політики забезпечення якості
освітньої діяльності та вищої освіти за галузями знань
05 “Соціальні та поведінкові науки” (у частині спеціальності
051 “Економіка”) та 07 “Управління та адміністрування”;

– організацію планового проведення акредитації на
економічному факультеті всіх освітньо-професійних і освітньонаукових програм за всіма спеціальностями та рівнями вищої
освіти;
– ініціювання і проведення процедур міжнародної
акредитації освітньо-наукових програм за кожною із галузей
знань;
– розвиток професійних компетентностей викладачів
шляхом стажування у провідних компаніях, сприяння залучення їх
до діяльності професійних спільнот та експертного середовища;
– створення умов для запровадження в освітній процес
інтегрованих технологій мультимедійного навчання;

– оптимізацію документації викладача, кафедри, факультету
через створення й запровадження єдиних стандартів і мораторій
на їх зміну впродовж навчального року;

– створення на економічному факультеті офісу іноземного
студента;

– створення і функціонування на факультеті видавничого
центру;

– проведення аудиту тепловтрат у всіх приміщеннях
факультету для виконання доступних заходів підготовки корпусу
до зимового періоду та збереження тепла.
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V. ЯКІСТЬ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ на основі:

– концентрації зусиль щодо включення “Вісника Київського
національного університету. ЕКОНОМІКА” до МНБД Scopus і
Web of Science;

– сприяння
щодо
включення
провідних
науковопедагогічних працівників до складу редакційних колегій
наукових часописів, які індексуються у МНБД Scopus і Web of
Science, щодо їх залучення до експертної діяльності наукових
фондів, наукових рад і науково-методичних комісій МОН України
та інших органів державного управління;

– стандартизації вимог у дотриманні принципів академічної
доброчесності в усіх видах і результатах наукової діяльності;

– обладнання спеціалізованих приміщень для проведення
наукових досліджень аспірантами, докторантами, викладачами;

– методологічного забезпечення навчання
вимогам до написання різних видів наукових праць;

сучасним

– організаційного супроводу дослідницьких ініціатив від
ідеї до реалізації проекту;

– виявлення і реалізації дослідницьких інтересів академічно
обдарованої молоді для вибору ними професії дослідника.
Контактна інформація:

zhylinska@ukr.net

З Повагою,

О.І. Жилінська
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