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1. Преамбула 

Як базовий структурний підрозділ Університету у складі економічного 

факультету кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності  

започаткувала своє існування з 1990 р. під назвою “Економіка та управління 

науковими дослідженнями та розробками” за ініціативи і під керівництвом 

д.е.н., професора Черваньова Дмитра Миколайовича, який заснував новий 

науковий напрям досліджень проблем розвитку міжгалузевих науково-

виробничих комплексів, державної науково-технічної та інноваційної політики 

і на основі якого було сформовано наукову школу “Дослідження та 

формування інноваційно-інвестиційної політики та системи менеджменту її 

реалізації”. Кафедрою першою в Україні було розпочато підготовку фахівців 

за спеціальністю “Економіка та управління науковими дослідженнями, 

розробками та проектуванням”. У 1992–2001 рр. – це кафедра інноваційного 

менеджменту та підприємництва, що розпочала підготовку фахівців з 

менеджменту ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” та здійснювала 

підготовку кандидатів і докторів економічних наук. З 21.05.2001 р. цей 

базовий структурний підрозділ Університету функціонує як кафедра 

менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності. З 2007 р. кафедра 

починає здійснювати підготовку магістрів зі спеціальності “Менеджмент 

інноваційної діяльності”. За час існування кафедрою було підготовлено понад 

три тисячі фахівців з менеджменту організацій, п’ять докторів і 45 кандидатів 

економічних наук. 

Місія кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності – 

здійснювати підготовку фахівців з вищою освітою у галузі знань 07 “Управління 

та адміністрування” за спеціальністю 073 “Менеджмент”, здатних провадити 

організаційно-управлінську, інформаційно-аналітичну, консультаційну, освітню, 

науково-дослідницьку  діяльність в організаціях різних видів економічної 

діяльності на високому професійному рівні, спроможних конкурувати на ринку 

праці,  формувати у майбутніх фахівців з менеджменту професійні і лідерські 

компетентності, а також вміння нарощувати та ефективно використовувати свій 

фаховий потенціал, будувати своє майбутнє і досягати найкращих результатів у 

професії, ставати лідерами в організаціях. 

Програма розвитку кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної 

діяльності економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка на 2019–2023 рр. розроблена відповідно до Законів 

України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну 



 2 

діяльність”, Статуту Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка, Етичного кодексу 

університетської спільноти Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Стратегічного плану розвитку Університету на період 2018–2025 

року. У запропонованій програмі розроблено систему заходів реалізації місії 

кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного 

факультету Університету щодо неперервної підготовки фахівців з менеджменту 

за всіма рівнями вищої освіти на основі комплексного забезпечення якості 

освітньої та науково-дослідницької діяльності в синергії міжфакультетської і 

міжкафедральної взаємодії задля розвитку національної економіки і добробуту 

суспільства.  

 

2. Сучасний стан і бачення майбутнього розвитку кафедри  

Розгортання сучасних викликів у національному освітньо-науковому 

просторі, а саме загострення конкуренції на світовому і національному ринках 

освітніх послуг загалом і зокрема у сегменті підготовки фахівців з 

економічних та управлінських спеціальностей, зростання кваліфікаційних 

вимог роботодавців до сучасних фахівців з менеджменту в епоху цифрової 

економіки, зміна ціннісних орієнтирів у сучасних концепціях менеджменту 

доповнюють такі загрози національній системі вищої освіти та науки, як 

згортання інноваційної та інвестиційної активності суб’єктів господарювання, 

зміна пріоритетів нових поколінь студентства щодо побудови власної 

освітньої і професійної траєкторії за межами України, масова низькоякісна 

підготовка фахівців з економічних та управлінських спеціальностей 

непрофільними закладами вищої освіти, особливо за другим і третім рівнем 

вищої освіти, а також запровадження на державному рівні новітніх систем 

оцінювання якості освітніх і наукових результатів науково-педагогічних 

працівників на основі виключно показників міжнародних наукометричних баз 

даних із найменшим представництвом у них українських наукових часописів у 

соціогуманітарних галузях знань.   

Протидія цим загрозам і викликам національної системи вищої освіти й 

науки  забезпечується через можливості міжфакультетської й міжкафедральної 

синергії багатогалузевого класичного університету дослідницького типу, яким 

є Київський національний університет імені Тараса Шевченка – національний 

академічний лідер, що розвиває традиції формування інтелектуальної еліти 

України, проведення фундаментальних і прикладних досліджень за  

пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та забезпечує експертний 

супровід державної політики у різних сферах соціально-економічного та 

культурного розвитку країни.  

Водночас серед пріоритетів соціогуманітарного розвитку світових 

академічних лідерів – університетів світового класу – одне з чільних місць 

посідає високоякісна підготовка фахівців з менеджменту насамперед на 

магістерському рів ні, що базується на проведенні системних організаційних 
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досліджень. Напрям “Бізнес і менеджмент” є також важливою складовою 

міжнародного рейтингового оцінювання університетів.   

Нині кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності як 

випускна кафедра економічного факультету провадить освітню діяльність з 

підготовки фахівців із вищою освітою у галузі знань 07 “Управління та 

адміністрування” за спеціальністю 073 “Менеджмент” за першим 

(бакалаврським) рівнем – за освітньо-професійною програмою “Менеджмент 

організацій” денної форми навчання, що ліцензовано й акредитовано, другим 

(магістерським) рівнем – за освітньо-науковою програмою “Менеджмент 

організацій і адміністрування” (денної та заочної форм навчання) та за 

освітньо-науковою програмою “Менеджмент інноваційної діяльності” (денної 

форми навчання), що ліцензовано й акредитовано, третім (освітньо-науковим) 

рівнем підготовки докторів філософії за освітньо-науковою програмою 

“Менеджмент”, яку ліцензовано.  

Станом на 21.01.2019 р. колектив кафедри налічує 20 науково-педагогічних 

працівників, з них один професор, 16 доцентів, три асистенти (у тому числі один 

доктор економічних наук, 16 кандидатів економічних наук, два кандидати 

фізико-математичних наук). Середній вік викладачів кафедри становить 42 роки. 

Усі науково-педагогічні працівники кафедри, які працюють на повну ставку, за 

кваліфікацією відповідно до спеціальності повністю відповідають вимогам 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 30 грудня  2015 р. № 1187 (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347).  

Науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності забезпечують викладання 55 обов’язкових і 

вибіркових навчальних дисциплін функціональних сфер менеджменту на 

економічному факультеті, в інших структурних підрозділах Університету як 

соціогуманітарних (Інститут філології, Інститут журналістики, факультет 

психології, юридичний факультет), так і природничих (Інститут біології та 

медицини, географічний факультет, механіко-математичний факультет, 

хімічний факультет, факультет інформаційних технологій).  

Дослідницьким колективом кафедри ініційовано розробку наукової теми 

фундаментальних досліджень “Інноваційні механізми активізації науково-

технічної діяльності в Україні”, яка дістала 80,5 бали й посіла друге місце у 

національному конкурсі науково-дослідних робіт за секцією  “Економіка” 

Наукової ради МОН України (тема № 019 БФ 040-02 на 2019–2021 рр., н.к. – 

професор Жилінська О.І.).  

Відтак бачення розвитку кафедри менеджменту інноваційної та 

інвестиційної діяльності на 2019–2023 рр. ґрунтується на забезпеченні її 

вагомого внеску в реалізацію економічним факультетом Стратегічного плану 

розвитку Університету на період 2018–2025 року.  
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3. Завдання кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної 

діяльності  за напрямами Стратегічного плану розвитку Університету на 

період 2018–2025 року 

3.1. Забезпечення якості освітнього процесу через: 

– особисту відповідальність завідувача кафедри і кожного науково-

педагогічного працівника кафедри за реалізацію університетської політики 

забезпечення якості освітньої діяльності у розрізі начальних дисциплін 

зокрема та вищої освіти за  спеціальністю 073 “Менеджмент” загалом; 

– організацію планового проведення акредитації всіх освітніх 

програм за спеціальністю 073 “Менеджмент”, а також ефективну 

міжкафедральну взаємодію та інформаційно-методичне забезпечення 

проходження  акредитації освітніх програм за іншими спеціальностями; 

– участь у розробці стандартів вищої освіти на третьому (освітньо-

науковому) рівні; 

– розробку і впровадження нових навчальних дисциплін відповідно 

до затверджених стандартів бакалаврської та магістерської підготовки, 

збільшення переліку навчальних дисциплін, що викладаються англійською 

мовою, запровадження у навчальний процес інноваційних методів викладання; 

– ініціювання і створення міжфакультетської освітньої програми з 

факультетом психології за другим (магістерським рівнем) у межах 

акредитованої спеціальності 073 “Менеджмент”; 

– налагодження ефективних комунікації з професійними 

спільнотами для забезпечення якості формування професійних 

компетентностей фахівців з менеджменту та присвоєння випускникам 

професійних кваліфікацій, активізацію укладання угод із провідними 

вітчизняними підприємствами щодо проходження на їх базі виробничої 

практики та виконання бакалаврських і магістерських робіт. 

3.2. Забезпечення якості наукових досліджень та інновацій через: 

– ефективне виконання у 2019–2021 рр. наукової теми фундаментальних 

досліджень “Інноваційні механізми активізації науково-технічної діяльності в 

Україні”;  

– особисту відповідальність завідувача кафедри та керівників проектних 

груп у забезпеченні неперервності підготовки зі спеціальності 073 

“Менеджмент” за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, утримання 

високих показників ефективності аспірантури; 

– активізації публікаційної активності науково-педагогічних працівників 

кафедри у наукових часописах, які індексуються у МНБД  Scopus і Web of 

Science; 

– активну участь у проведенні акредитації у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка наукового напряму 

“Суспільні науки”,  до складу якого увійшла галузь 07 “Управління та 

адміністрування”, для отримання вперше від МОН України базового 

фінансування проведення фундаментальних досліджень у цій галузі знань у 

2020–2024 рр.;    



 5 

– 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;  

– сприяння щодо включення провідних науково-педагогічних 

працівників кафедри до складу редакційних колегій  наукових часописів, 

зокрема які індексуються у МНБД  Scopus і Web of Science, щодо їх залучення 

до експертної діяльності наукових фондів, наукових рад МОН України. 

3.3. Міжнародне співробітництво:  

– розширення всіх форм партнерської співпраці з факультетом 

менеджменту Варшавського університету (Республіка Польща);  

– організація і проведення кафедрою міжнародних наукових 

конференцій за участю провідних іноземних дослідників, а також активізації 

участі науково-педагогічних працівників кафедри в міжнародних наукових 

конференціях за межами України; 

– розширення можливостей міжнародної академічної мобільності 

студентів. 

3.4. Інформатизація: 

– створення умов для запровадження в освітній процес на спеціальності 

073 “Менеджмент” інтегрованих технологій мультимедійного навчання. 

3.5. Формування суспільних цінностей через: 

– популяризацію серед науково-педагогічних працівників і студентства 

Етичного кодексу університетської спільноти Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

– неухильне дотримання принципу академічної доброчесності всіма 

учасниками освітнього і наукового процесу. 

3.6. Якісний розвиток людського потенціалу: 

– максимальне сприяння щодо завершення і захисту трьох докторських 

дисертацій науково-педагогічними і науковими працівниками (доц. 

Ситницький М.В., ст. дослідник Новікова І.Е., докторант Бодрецький М.В.), а 

також здобуття вченого звання доцента науково-педагогічними працівниками 

кафедри (к.е.н. Горбась І.М., к.е.н. Деркач О.Г., к.е.н. Вікулова А.О., к.е.н. 

Тимченко І.П.);  

– організаційне забезпечення розвитку професійних компетентностей 

науково-педагогічних працівників кафедри через активізацію їх участі у 

різних формах підвищення кваліфікації, проходження стажувань на 

підприємствах, а також академічної мобільності в провідних українських і 

закордонних університетах;  
– подальше запровадження інструментарію талант-менеджменту в 

організацію освітнього і наукового процесу за спеціальністю через організацію 
та всебічну  підтримку участі студентів-менеджерів у міжнародних і 
всеукраїнських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт та 
інноваційних проектів, а також виявлення і реалізацію дослідницьких 
інтересів академічно обдарованої молоді для вибору ними професії 
дослідника. 
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3.7. Управління Університетом:  

– участь в обговоренні й вирішенні актуальних проблем розвитку 

економічного факультету й  Університету через представництво у конференції 

трудового колективу економічного факультету та Університету.    

3.8. Створення, реконструкція та утримання основних засобів:  

– утримання в робочому стані аудиторного фонду, закріпленого за 

кафедрою менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності на 

економічному факультеті (ауд. 806, 811, 908, 909 імені Заслуженого професора 

Університету Черваньова Д.М.);  

– організація ефективного спільного використання ауд. 808 та ауд. 901 з 

колективом кафедри економічної кібернетики. 

3.9. Покращення фінансового забезпечення через:      

– збільшення набору студентів на контрактній формі за всіма освітніми 

програмами на денній і заочній формах навчання;  

– активізацію участі науково-педагогічних працівників кафедри в 

отриманні грантів, дослідницьких заявок та інноваційних проектів. 
 

Програму розвитку  кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної 

діяльності економічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  підготовлено  д.е.н., професором Жилінською О.І. 
 

Програма обговорена та прийнята за основу рішенням кафедри 

менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

(витяг із протоколу засідання кафедри  № 12 від  10 квітня 2019 р.). 
 

Професор кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності   

економічного факультету 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка,  

д.е.н., професор                                                                           О. І. Жилінська   


