
ПРОГРАМ А  
розвитку кафедри економічної теорії 

макро- і мікроекономіки економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Ш евченка

на 2021-2026 рр.

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 
факультету Київського національного університету імені Тараса Ш евченка 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 Університету Святого Володимира. 
Перший завідувач кафедри -  відомий український вчений-економіст, професор 
І.В. Вернадський. Його наступником був професор М.Х. Бунгал -  видатний 
науковець та громадський діяч, тричі ректор Київського університету.

У різні роки кафедру очолювали провідні вчені-економісти, професори З.П. 
Ш ульга, Л.І. Кухаренко, І.С. Ступницький, І.С. Ястремський, В.П. Нестеренко, 
П.С. Єшенко, 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 член- 
кореспондент НАН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і 
техніки, лауреат премії імені М .І.Туган-Барановського НАН України, декан 
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Ш евченка (2003-2017 рр.), д.е.н., професор В.Д. Базилевич. З 2015 р. кафедру 
очолює лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії 
імені М.І. Туган-Барановського НАН України, д.е.н., професор Н.І. Гражевська.

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки економічного 
факультету здійснює освітню діяльність на всіх рівнях вищої освіти за 
спеціальністю 051 -  «Економіка», а саме: бакалавр (освітні програми «Економіка 
та економічна політика», «Економіка/Есопотісз» (мова навчання англійська), 
магістр (освітні програми «Економічна теорія та економічна політика», 
«Економіка та право», «Економіка та політика/Есопотісз апсі Роїііісз» (мова 
навчання англійська) та доктор філософії (освітня програма «Економічна теорія та 
історія економічної думки»). Професорсько-викладацький склад кафедри 
забезпечує викладання 73 обов’язкових та вибіркових навчальних дисциплін для 
всіх спеціальностей економічного факультету, інших факультетів та інститутів 
Університету.

Кафедра економічної теорії, макро- і мікроекономіки є авторитетним 
осередком науково-освітнього простору України, колектив якого налічує 23 
викладачі (9 докторів економічних наук, 1 доктор філософських наук, 
12 кандидатів економічних наук, 1 кандидат технічних наук), в т.ч. 8 
професорів, 9 доцентів та 6 асистентів. Серед викладачів кафедри -  5 лауреатів 
Державної премії України в галузі науки і техніки (д.е.н., проф. Н.І. Гражевська, 
д.е.н., проф. Т.В. Гайдай, д.е.н., проф. А.О. М аслов, д.е.н., доц. О.П. Нестеренко,



д.філос.н., проф. Ільїн В.В.), лауреат Державної премії України в галузі освіти 
(д.філос.н., проф. Ільїн В.В.), 2 лауреати премії імені М.І. Туган-Барановського 
НАН України (д.е.н., проф. Н.І. Гражевська, д.е.н., проф. Т.В. Гайдай).

Більшість викладачів є випускниками економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Ш евченка. Середній вік науково- 
педагогічного персоналу становить 48,5 років. Частка докторів наук, професорів 
становить 30,4%; кандидатів наук -  57%; науково-педагогічних працівників із 
вченим званням доцента -  43,47%.

Основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку кафедри

Основні тенденції та пріоритетні напрями розвитку кафедри економічної 
теорії, макро- і мікроекономіки відповідають Закону України «Про вищу освіту», 
Статуту Київського національного університету імені Тараса Ш евченка, 
Положенню про кафедру Київського національного університету» імені Тараса 
Ш евченка, Стратегічному плану розвитку Київського національного університету 
імені Тараса Ш евченка на період 2018-2025 рр., Програмі розвитку економічного 
факультету університету на 2018-2023 рр., та враховують соціально-економічні й 
еколого-епідеміологічні виклики, шо постають перед системою вищ ої освіти в 
XXI ст.

Зусилля колективу кафедри зосереджені на реалізації її м ісії -  якісній 
фундаментальній університетській економічній освіті та інтеграції у світовий 
освітньо-науковий простір з метою формування висококваліфікованих фахівців з 
економіки та економічної політики, конкурентоспроможних на вітчизняному і 
міжнародному ринках праці.

Розвиток кафедри націлений на реалізацію системи заходів щодо 
забезпечення високої якості освітньо-наукової діяльності з урахуванням освітніх 
стандартів нового покоління, цифровізації та інформатизації навчально-виховного 
процесу. Зусилля колективу спрямовані на збереження та примноження кращих 
традицій класичного університету, розвиток корпоративної культури на засадах 
Етичного кодексу університетської спільноти, неухильне дотримання принципів 
академічної доброчесності у викладанні, навчанні та наукових дослідженнях усіх 
учасників освітнього процесу, зміцнення й ефективну реалізацію кадрового 
потенціалу, поглиблення співпраці зі стейкхолдерами, активізацію навчальної та 
науково-дослідної діяльності обдарованої молоді, виховання патріотичної 
інтелігенції.

Пріоритетними напрямами розвитку кафедри економічної теорії, макро- і 
мікроекономіки є такі.

1. Навчально-методична робота:

-  постійний моніторинг та підвищення якості освітнього процесу на засадах 
студентоцентрованого підходу з урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, 
ринку праці, результатів планової акредитації освітніх програм кафедри в 2021- 
2023 р.;



-  оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових досягнень 1 
сучасних практик, модернізація існуючих та розроблення нових навчальних 
дисциплін з метою формування у здобувачів компетентностей, необхідних для 
розв’язання реальних дослідницьких та практичних завдань у галузі економіки та 
права, економіки та економічної політики, розвитку їхніх $оЙ зкіїїз;

-  забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів шляхом розширення переліку та актуалізації дисциплін вільного 
вибору студентів, оновлення тем курсових і кваліфікаційних робіт з врахуванням 
побажань роботодавців, випускників, представників академічної спільноти та 
інших стейкхолдерів;

-  розширення партнерських відносин з науково-дослідними установами, 
закладами вищ ої освіти, органами державної влади та управляння, міністерствами 
і відомствами (НБУ, Міністерством економіки України, АМ К України, 
Департаментом державної регуляторної політики та ін.) для посиленая практичної 
спрямованості освітнього процесу, оцінки сформованості компетентностей 
випускників при підготовці та захисті курсових і кваліфікаційних робіт;

-  удосконалення форм та методів викладання, контролю самостійної роботи 
здобувачів шляхом підвищення кваліфікації викладачів, зокрема проходження 
тренінгів з використання новітніх інтерактивних інструментів викладання, участі 
в проекті Київського національного університету імені Тараса Ш евченка «Якісне 
навчання через якісне викладання» в рамках програми вдосконалення викладання 
у вищій освіті України «Ш гаш е Ні§Ьег Есіисаііоп ТеасЬіп§ Ехсеїіепсе»;

-  розвиток міжфакультетської та міжкафедральної співпраці в частині 
формування творчих колективів для написання підручників та навчальних 
посібників міждисциплінарного спрямування (освітні програми «Економіка та 
право», «Економіка та економічна політика» (кластер «Інтелектуальна 
власність»);

-  збільшення частки дисциплін, шо викладаються англійською мовою, 
написання англомовних підручників та навчальних посібників, методичних 
рекомендацій щодо підготовки та захисту курсових та кваліфікаційних робіт 
здобувачів англомовних освітніх програм «Е сопотісз», «Е сопотісз апсі Роїііісз»;

-  подальший розвиток структурних складових ОП кафедри в частині 
асистентської практики здобувачів, підвищення кваліфікації і стажування НПП, 
планування їхнього професійного розвитку з урахуванням вимог нового 
професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», 
затвердженого Наказом М іністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України №  610 від 23.03.2021 р.№ 610;

-  робота викладачів у складі науково-методичних комісій, їхня участь в 
акредитації освітніх програм у якості членів Галузевої експертної ради з галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 Економіка, 
експертів з акредитації освітніх програм Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти.

З



-  розвиток наукових досліджень в межах комплексної наукової програми 
економічного факультету «М акроекономічна стратегія реалізації європейського 
вектору економічного розвитку України: концептуальні засади, виклики та 
протиріччя» за кафедральною науково-дослідною темою «Концептуальні засади 
та інституційний вимір сучасної макроекономічної стратегії України»;

-  зміцнення наукового авторитету та іміджу кафедри шляхом публікацій 
індивідуальних та колективних монографій (публікація в 2022 р. монографії 
«Економічний розвиток України: концептуальні засади та інституційний вимір», 
підготовленої за результатами виконання кафедральної науково-дослідної теми) 
та оприлюднення результатів наукових досліджень у авторитетних вітчизняних та 
міжнародних економічних виданнях, зокрема тих, що входять до наукометричних 
баз даних 5сори§ та \Уо5;

-  підвищення якісних характеристик професорсько-викладацького складу 
кафедри шляхом визначення актуальних напрямів наукових досліджень 
викладачів, зорієнтованих на підготовку докторських дисертацій, захисту к.е.н., 
доцентом Красотою О.В. дисертації на здобуття наукового ступеня доктора 
економічних наук, здобуття вченого звання доцента к.е.н. Колошою В.В. 
підготовки молодих кадрів через аспірантуру;

-  розвиток міжфакультетської та міжкафедральної співпраці в напрямі 
активізації участі в конкурсах на отримання грантів для здійснення наукових 
досліджень;

-  проведення міжнародних науково-презентаційних заходів, висвітлення 
наукових досягнень викладачів кафедри на міжнародних науково-практичних 
конференціях, семінарах, круглих столах, зокрема проведення дослідницької 
секції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії XXI ст.» у межах Форуму 
ЕРВМ  2023 «Зміни. Адаптація. Нова економіка»;

-  поглиблення наукової співпраці з установами НАН України, зарубіжними 
науковими та освітніми закладами, робота в складі оргкомітетів та галузевих 
конкурсних комісій Всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт, 
олімпіад, журі М алої академії наук України та ін.;

-  активна участь викладачів у забезпеченні підготовки докторів філософії 
за освітньо-науковою програмою 051 «Економіка», атестації наукових кадрів, 
здійснення експертної діяльності у спеціалізованих вчених радах, редакційних 
колегіях вітчизняних та зарубіжних наукових часописів, дослідницьких 
проектах.

3. Робота зі студентами та учнівською молоддю:

-  залучення студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських науково- 
практичних конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, проектах та



конкурсах роботодавців (М іністерства економіки України, Національного банку 
України, Антимонопольного комітету України та ін.);

-  сприяння діяльності органів студентського самоврядування, проведення 
спільних засідань кафедри та студентського активу, вдосконалення роботи 
кураторів відповідно до Положення про кураторство Київського національного 
університету імені Тараса Ш евченка, затвердженого Веною радою університету 
5.04.2021 р.;

-  підвищення ефективності супроводу навчання іноземних студентів, 
налагодження їхньої системної інформаційної та організаційної підтримки з 
урахуванням ухвали Вченої ради університету «Про досвід навчання іноземних 
студентів на факультетах / в інститутах Київського національного університету 
імені Тараса Ш евченка» від 0.11. 2021р.;

-  моніторинг стану працевлаштування та кар’єрних траєкторій випускників, 
тісна співпраця з ними в межах Експертної ради роботодавців і випускників 
економічного факультету, Центру кар’єри та працевлаштування, ярмарок вакансій 
та Днів кар’єри «Е сопотісз»; активізація зав’язків з випускниками кафедри, які 
навчаються і працюють за кордоном,

-  проведення профорієнтаційної роботи з талановитою учнівською молоддю, 
удосконалення та урізноманітнення її форм і методів шляхом участі в освітніх 
заходах, виставках, конкурсах, проведенні щорічного курсу лекцій: «Хто Ми -  
економісти?», виступів з презентаціями в загальноосвітніх школах, ліцеях, 
гімназіях та коледжах, популярізації ОП кафедри через соціальні мережі;

-  продовження практики участі викладачів кафедри в оргкомітетах та журі 
студентських та учнівських олімпіад з економіки, економічних турнірів школярів, 
секцій М алої академії наук;

-  удосконалення сторінки кафедри на сайті економічного факультету з 
метою представлення оперативної інформації за всіма напрямами роботи кафедри 
українською та іноземними мовами, висвітлення функціонування ОП, успіхів 
здобувачів та кар'єрного зростання випускників.

4. Міжнародне співробітництво:

-  поглиблення співпраці з закордонними університетами в межах 
бакалаврської ОП «Есопотіся» (мова навчання англійська) та магістерської ОП 
«Е сопотісз апсі Роїііісз» (мова навчання англійська);

-  розширення міжнародних зв’язків з відомими науковими центрами і 
профільними кафедрами провідних закордонних університетів у навчальній та 
науково-дослідній роботі, проведення спільних конференцій, круглих столів, 
запрошення провідних зарубіжних вчених до читання лекцій, спільних 
публікацій;

-  розвиток кадрового потенціалу кафедри шляхом академічної мобільності, 
здобуття грантової підтримки викладачів, докторантів, аспірантів та студентів для



стажування у закордонних університетах та наукових установах, реалізації 
міжнародних наукових проектів тощо;

-  заохочення здобувані в ОП до участі в М іжнародному конкурсі 
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика», 
що проводиться в межах Форумів ЕРВМ, залученням до його проведення, 
викладачів та студентів закордонних університетів;

-  активізації зв’язків з випускниками та співробітниками кафедри, які 
працюють у закордонних університетах для спільної наукової діяльності, участі в 
міжнародних конкурсах та грантових проектах.

Основні умови успішної реалізації програми розвитку кафедри 
економічної теорії, макро- і мікроекономіки:

-  консолідація зусиль колективу кафедри на її виконанні;
-  стратегічна виваженість та ефективність кадрової політики;
-  збереження традицій та адаптація передового міжнародного досвіду;
-  щорічний моніторинг та контроль виконання програми;
-  тісна співпраця та підтримка ініціатив кафедри керівництвом університету 

та факультету;
-  розвиток міждисциплінарної та міжкафедральної кооперації;
-  належне фінансове і матеріально-технічне забезпечення освітньої та 

наукової діяльності.

Програму розвитку кафедри економічної теорії, макро- і мікроекономіки 
економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 
Ш евченка підготувала 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 № 4 від 17 листопада 2021 р.).

Декан економічного факультету, 
д.е.н., професор

Професор кафедри економічної теор 
макро-і мікроекономіки, д.е.н. Надія ГРАЖ ЕВСЬКА

Анжела ЇГНАТЮ К


