ПРОГРАМА
розвитку кафедри економічної теорії
макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка
Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка має
славетну історію та є одним з найстаріших навчальних і наукових підрозділів у
складі класичних університетів України. Її витоки сягають кафедри політичної
економії та статистики, заснованої у 1842 р. у складі історико-філологічного
відділення філософського факультету Імператорського університету Святого
Володимира. Перший завідувач кафедри – професор І.В.Вернадський. Його
наступником був М.Х.Бунге, видатний український учений-економіст, організатор
науки і громадський діяч, тричі ректор Київського університету.
У різні роки кафедру очолювали провідні вчені-економісти професори З.П.
Шульга, Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький, І.С. Ястремський, В.П. Нестеренко,
П.С. Єщенко, П.М. Леоненко. З 1997 по 2012 рр. на кафедрі працював академік
НАН України, проф. А.А. Чухно. З 2003 по 2015 рр. кафедру економічної теорії (з
2014 р. – кафедру економічної теорії, макро- і мікроекономіки) очолював членкореспондент НАН України, д.е.н., професор В.Д. Базилевич, декан економічного
факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного
факультету здійснює освітню діяльність на всіх рівнях вищої освіти за
спеціальністю 051 – «Економіка», а саме: бакалавр, магістр (освітня програма
«Економічна теорія та економічна політика») та доктор філософії (освітньонаукова програма «Економічна теорія та історія економічної думки»).
Нині кафедра є авторитетним осередком науково-освітнього простору
України. Її колектив налічує 23 викладачі (8 докторів і 15 кандидатів економічних
наук), в т.ч. 6 професорів, 15 доцентів, 2 асистенти, 6 аспірантів, 1 докторант.
Серед викладачів кафедри – член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч
науки і техніки України, декан економічного факультету, д.е.н., проф. В.Д.
Базилевич, 5 лауреатів Державної премії України в галузі науки і техніки (д.е.н.,
проф. В.Д. Базилевич, д.е.н., проф. Н.І. Гражевська, д.е.н., доц. Т.В. Гайдай, д.е.н.,
доц. А.О. Маслов, к.е.н., доц. О.П. Нестеренко), лауреат Державної премії
України в галузі освіти (д.філос.н., проф. Ільїн В.В.), 3 лауреати премії імені
М.І.Туган-Барановського НАН України (д.е.н., проф. В.Д. Базилевич, д.е.н., проф.
Н.І. Гражевська, д.е.н., доц. Т.В. Гайдай).
Прогноз тенденцій/змін кафедри
Сучасний стан та тенденції розвитку кафедри економічної теорії, макро- і
мікроекономіки відповідають положенням Статуту Університету та Державній
комплексній програмі розвитку Київського національного університету імені
Тараса Шевченка на 2014–2020 рр. Під керівництвом члена-кореспондента НАН
України, д.е.н., проф. Базилевича В.Д. кафедра здобула високу репутацію в

університеті та на факультеті. Зусилля колективу кафедри зосереджені на
підготовці висококваліфікованих фахівців, які володіють сучасними
теоретичними знаннями, практичними уміннями і навичками, професійними
компетенціями та є конкурентоспроможними на ринку праці. Науково-дослідна
робота викладачів кафедри спрямована на розробку та втілення новітніх
методологічних підходів у історико-економічних дослідженнях; висвітлення
економіко-філософської думки сучасного світу, метафізичної сутності
економічного знання; поглиблений аналіз теоретико-методологічних проблем
макро- та мікроекономіки, розвитку галузевих ринків; виявлення сутнісних
особливостей та суперечностей процесу економічної глобалізації, теоретичних
аспектів становлення фондового ринку, ринку інтелектуальної власності,
формування та функціонування страхового ринку.
Подальший розвиток кафедри має бути націлений на підтримку високого
рівня її репутації, збереження та примноження кращих традицій класичного
університету з метою гармонійної інтеграції в європейський та глобальний
науково-освітній простір.
Пріоритетні напрями роботи кафедри
Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», нормативних документів
МОН України, Статуту та Державної комплексної програми розвитку Київського
національного університету імені Тераса Шевченка на 2014-2020 рр., Статуту та
Програми розвитку економічного факультету декана економічного факультету
проф. Базилевича В.Д. пріоритетними напрямами роботи кафедри є реалізація
системи заходів щодо збереження та примноження традицій класичної
університетської освіти, забезпечення високої якості освітньої діяльності,
зміцнення й ефективної реалізації наукового і кадрового потенціалу, створення
сприятливих умов для плідної роботи усіх учасників науково-освітнього процесу
в вітчизняному та міжнародному освітньому просторі.
Подальший розвиток кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки та
зміцнення її лідерських позицій у національній системі вищої економічної освіти
потребують реалізації таких заходів:
1. Навчально-методична робота:
– забезпечення високої якості викладання навчальних дисциплін для
підготовки конкурентоспроможних на ринку праці бакалаврів та магістрів за
новою освітньою програмою «Економічна теорія та економічна політика»;
– розробка нових навчальних дисциплін з урахуванням переліку та змісту
загальних та професійних компетентностей, удосконалення засобів діагностики
шляхом проведення рейтингових контрольних робіт;
– розвиток міжфакультетської та міжкафедральної співпраці, продовження
практики формування міжкафедральних творчих колективів для написання
підручників та навчальних посібників з економічних дисциплін;
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– широке використання результатів науково-дослідної роботи в навчальному
процесі з метою модернізації існуючих та впровадження нових навчальних
дисциплін;
– розробка он-лайн курсів з базових економічних дисциплін та використання
в навчальному процесі сучасних мультимедійних технологій;
– залучення до викладання відомих науковців, практиків, викладачів з
провідних українських та закордонних університетів та наукових установ;
– збільшення частки англомовних дисциплін у навчальних планах підготовки
фахівців з економічної теорії та економічної політики, підготовка та захист
комплексних та англомовних магістерських робіт;
– стажування та підвищення кваліфікації 5 викладачів кафедри у провідних
наукових установах, університетах зарубіжних країн;
– активізація співпраці з роботодавцями, державними та бізнесовими
структурами з метою посилення практичної спрямованості економічної освіти.
2. Науково-дослідна робота
– розвиток наукових досліджень в межах бюджетної науково-дослідної теми
економічного факультету «Макроекономічна стратегія реалізації європейського
вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та
протиріччя» за напрямом: «Концептуальні засади та інституційний вимір сучасної
макроекономічної стратегії України»;
– зміцнення наукового авторитету та іміджу кафедри шляхом публікацій
індивідуальних та колективних монографій та оприлюднення результатів
наукових досліджень у авторитетних вітчизняних та міжнародних економічних
виданнях, що входять до наукометричних баз даних;
– підготовка та захист викладачами кафедри 2 докторських дисертацій;
– проведення міжнародних науково-презентаційних заходів, висвітлення
наукових досягнень викладачів кафедри на міжнародних науково-практичних
конференціях, семінарах, круглих столах тощо;
– сприяння зростанню рейтингу та індексу цитування викладачів кафедри,
створення наукових профілів викладачів кафедри в ORCID, Google
Академія, ResearchGate тощо;
– наукова співпраця з установами НАН України, зарубіжними науковими та
освітніми закладами;
– участь викладачів, аспірантів та докторантів кафедри у конкурсах на
отримання грантів для здійснення наукових досліджень;
– забезпечення підготовки докторів філософії за освітньо-науковою
програмою «Економічна теорія та історія економічної думки»;
– участь викладачів кафедри в атестації наукових кадрів (робота в складі
спеціалізованих вчених рад, опонування на захистах докторських та
кандидатських дисертацій, підготовка відгуків на автореферати дисертацій тощо).
3. Робота з абітурієнтами і студентами
– залучення студентів до участі в міжнародних
конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт;

і

всеукраїнських
3

– проведення активної профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю,
удосконалення та урізноманітнення її форм і методів;
– продовження практики участі викладачів кафедри в оргкомітетах та журі
студентських та учнівських олімпіад з економіки, економічних турнірів школярів,
Малої академії наук;
– сприяння діяльності органів студентського самоврядування, налагодження
тісної співпраці з випускниками минулих років;
– активізація роботи кураторів, проведення спільних засідань кафедри та
студентського активу;
– удосконалення кафедрального сайту з метою представлення оперативної
інформації за всіма напрямами роботи кафедри українською та іноземними
мовами.
4. Міжнародне співробітництво
– розширення міжнародних зв’язків з відомими науковими центрами і
профільними кафедрами провідних закордонних університетів у навчальній та
науково-дослідній роботі;
– розвиток кадрового потенціалу кафедри шляхом академічної мобільності,
здобуття грантової підтримки викладачів, докторантів, аспірантів та студентів для
стажування у закордонних університетах та наукових установах;
– підвищення якості підготовки фахівців з економічної теорії та економічної
політики шляхом запровадження програми подвійного дипломування.
Основні умови успішної реалізації програми розвитку кафедри
економічної теорії, макро- і мікроекономіки:
– консолідація зусиль колективу кафедри на її виконанні;
– стабільність, стратегічна виваженість та ефективність кадрової політики;
– збереження традицій та використання передового досвіду в організації
навчально-методичної, науково-дослідної та виховної роботи;
– щорічний моніторинг стану виконання програми;
– підтримка ініціатив кафедри керівництвом факультету та університету;
– відповідне бюджетне та позабюджетне фінансування.

Програму розвитку кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса
Шевченка підготувала виконуюча обов’язки завідувача кафедри, д.е.н., професор
Гражевська Н.І.
Програма обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри економічної
теорії, макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (витяг із протоколу
засідання кафедри № 10 від 2 червня 2016 р.)

4

