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ВСТУП 
 

Загальна інформація про кафедру 

Завідувач — Бєляєв Олександр Олександрович, професор, доктор 

економічних наук. 

Заступник завідувача кафедри — Комяков Олександр Михайлович, 

доцент, кандидат економічних наук. 

Колектив кафедри політичної економії факультетів управління і 

управління персоналом та маркетингу, як самостійна структурна одиниця 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», проводить велику науково-дослідницьку, навчальну і методичну 

роботу, виходячи з органічного поєднання загальноуніверситетських і 

кафедральних інтересів. Кафедра здійснює керівництво підготовкою 

магістерських робіт і науково-педагогічною практикою студентів V курсу за 

спеціальністю 8101 «Економічна теорія». 

 

Історія кафедри 

Політична економія як навчальна дисципліна вузу бере свій початок з 

утворення в 1944 році кафедри політичної економії. Її очолювали спочатку 

Гарбузов Василь Федорович — майбутній міністр фінансів СРСР, а потім, 

послідовно Кривень Павло Васильович і Короїд Олексій Степанович. 

В процесі розвитку інституту зросла кількість факультетів і відповідно 

кількість студентських груп. Тому в кінці 60–х років єдина 

загальноінститутська кафедра політичної економії поділилась на дві: одна 

почала обслуговувати обліково-економічні факультети, друга — планово-

економічні. 

Кафедру політичної економії планово-економічних факультетів 

послідовно очолювали член-кореспондент АН УРСР Короїд О.С., академік 

АН України Пахомов Ю.М., професор Корнійчук Л.Я. Нині завідує 

кафедрою політичної економії, яка згідно нової структури університету, 

обслуговує факультети управління та маркетингу, професор Бєляєв О.О. 
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З перших років існування кафедра політичної економії здійснювала 

плідну роботу як по зростанню науково-методичного рівня підготовки 

спеціалістів для народного господарства так і по підготовці наукових кадрів 

для середніх і вищих навчальних закладів і наукових установ республіки. 

Тільки за останні три десятиліття по спеціальності політична економія, 

економічна теорія було підготовлено понад 230 кандидатів наук і 25 докторів 

наук. Серед них академік АН України, доктор економічних наук, професор 

Пахомов Ю.М., — колишній завідувач кафедрою, ректор КІНХ; доктор 

економічних наук, професор Корнійчук Л.Я.; доктор економічних наук, 

професор Климко Г.Н.; доктор економічних наук, професор Жученко В.С.; 

доктор економічних наук, професор Бєляєв О.О.; доктор економічних наук, 

професор, академік АН України Ворона В.М.; доктор економічних наук, 

професор Диба М.І.; доктор економічних наук, професор Кириленко В.І. та 

ін. 

З повоєнних років довгий час на кафедрі працювали ветерани Великої 

Вітчизняної війни і праці: професор Панащенко І.П. — учасник бойових дій, 

доценти Снєжко І.Т. — учасник бойових дій, інвалід війни; Кононов Г.Г. — 

учасник бойових дій, Грідчин В.Ф. — учасник бойових дій, Бабаєва О.К. — 

учасник бойових дій, Бранко Йович — учасник бойових дій, Костюк Р.С. — 

учасник бойових дій, член-кореспондент АН України Короїд О.С. — ветеран 

праці, доценти Іванова В.П. — ветеран праці, Толочин В.В. — ветеран праці, 

старший викладач Кокоріна О.І. — ветеран праці. 

 

Структура кафедри 

На кафедрі політекономії факультетів управління і управління 

персоналом та маркетингу працюють: 3 професори (Бєляєв О.О., Вакуленко 

М.І., Кириленко В.І.); 13 доцентів (Бебело А.С., Бортнікова Л.П., Зазимко 

А.З., Комяков О.М., Котенок А.Г., Кудінова А.В., Ніколаєв Є.Б., Поручник 

С.Г., Руденко М.С., Руженський М.М., Самійленко А.П., Стахівський В.І., 

Сацик В.І.); 1 асистент (Келічавий А.В.). 
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Місія кафедри 

Поширення та примноження знань у сфері економічної науки 

 

Завдання, основна мета кафедри та шляхи її досягнення 

Концепція діяльності кафедри визначається її основною метою – 

підготовка фахівців високого рівня кваліфікації, які володіють сучасними 

знаннями у сфері економічної науки. 

 

Ключові завдання кафедри та шляхи їх досягнення: 

– утвердження та підтримання статусу й репутації кафедри як провідного 

освітньо-наукового підрозділу Університету, який володіє значним 

інтелектуальним потенціалом; 

– поліпшення на безперервній основі якості навчання студентів шляхом 

інтеграції досліджень у навчальний процес, інтенсифікації та індивідуалізації 

самостійної роботи студентів, запровадження інноваційних методів і засобів 

навчання; 

– нарощення науково-педагогічного потенціалу кафедри шляхом 

активізації наукової та інноваційної діяльності професорсько-викладацького 

складу, підвищення ефективності наукових досліджень кафедри, активізації 

участі студентів у науково-дослідній роботі та сприяння впровадженню 

науково-дослідних розробок кафедри у навчальний процес; 

– науково-методичне та навчально-організаційне забезпечення діяльності 

кафедри за сучасними стандартами, відповідно до критеріїв дослідницького 

університету; 

– забезпечення і підтримання сприятливого для креативної діяльності 

соціально-психологічного клімату на кафедрі, забезпечення необхідного 

соціального захисту усіх працівників. 

 

 



РОЗДІЛ І 
РОЗВИТОК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
КАФЕДРИ 

 

№ Заходи та завдання Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

1.1 

Участь у виконанні фундаментальних та прикладних тем, що 
фінансуються  з державного бюджету України (перелік 
запланованих актуальних та концептуальних науково-
дослідних робіт кафедри, відповідальні особи та терміни їх 
виконання) 

  

 

– “Визначення впливу механізмів регулювання на стан 
підприємницької діяльності. Обґрунтування формування 
ефективної моделі підприємницької поведінки вітчизняних 
товаровиробників” 

2014 Комяков О.М. та 
ін.  

 
– “Оцінка сучасного стану розвитку підприємництва в 

Україні” 2015 Кудінова А.В. та 
ін. 

1.2 
Ініціативні корпоративні, галузеві та регіональні теми, які 
виконуються науково-педагогічними працівниками кафедри   

1.3 Міжнародні гранти, які планується отримати   

1.4 
Захист прав інтелектуальної власності (прогнозована 
кількість авторських свідоцтв) – 2 2014-2015 Сацик В.І. 

1.5 
Заплановані дисертації на здобуття наукових ступенів 
доктора та кандидата наук (тематика, відповідальні 
розробники та терміни виконання) 

  

 
– написання розділу ІІ докторської дисертації «Методологія 

дослідження процесу інтернаціоналізації споживання» 
Листопад 2013-
жовтень 2014 Кудінова А.В. 

 
– написання розділу ІІІ докторської дисертації «Умови та 

фактори транснаціоналізації індустріальної  моделі 
споживання» 

Листопад 2014-
жовтень2015 Кудінова А.В. 

1.6 Публікації (перелік назв та/або прогнозована кількість):   

1.6.1 
 статі у виданнях з індексом цитування, що входять до 

науково-метричних баз даних – 2 2014-2015 Сацик В.І. 

 
 статі у виданнях з індексом цитування, що входять до 

науково-метричних баз даних – 4 2014-2015 Кудінова А.В. 

 
 статі у виданнях з індексом цитування, що входять до 

науково-метричних баз даних – 1 2014-2015 Котенок А.Г. 

 
 статі у виданнях з індексом цитування, що входять до 

науково-метричних баз даних – 2 2014-2015 Келічавий А.В. 

1.6.2  монографії – 1 2015 Кудінова А.В. 
  розділ у колективній монографії  2014 Бортнікова Л.П. 
  розділи у колективній монографії 2014 Сацик В.І. 
1.6.3  статі у фахових виданнях України – 2 2014-2015 Сацик В.І. 
  статі у фахових виданнях України – 2 2014-2015 Бебело А.С. 
  статі у фахових виданнях України – 1 2014-2015 Самійленко А.П. 
  статі у фахових виданнях України – 1 2015 Комяков О.М. 

  статі у фахових виданнях України – 2 2014-2015 Руженський 
М.М. 

  статі у фахових виданнях України – 2 2014 Ніколаєв Є.Б. 
  статі у фахових виданнях України – 4 2014-2015 Кудінова А.В. 
  статі у фахових виданнях України – 2 2014-2015 Котенок А.Г. 
  статі у фахових виданнях України – 3 2014-2015 Келічавий А.В. 

1.6.4 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Сацик В.І. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Самійленко А.П. 
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 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Комяков О.М. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 1 2014-2015 Руженський 

М.М. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 4 2014-2015 Кудінова А.В. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Котенок А.Г. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Келічавий А.В. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Бортнікова Л.П. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 1 2014 Ніколаєв Є.Б. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 1 2015 Ніколаєв Є.Б. 

 
 тези міжнародних наукових та науково-практичних 
конференцій, що проводяться в Україні та за кордоном – 2 2014-2015 Поручник С.Г. 

1.6.5  наукові статі у збірниках наукових праць -1 2015 Комяков О.М. 
  наукові статі у збірниках наукових праць – 2 2014-2015 Котенок А.Г. 
  наукові статі у збірниках наукових праць – 2 2014-2015 Поручник С.Г. 
  наукові статі у збірниках наукових праць - 3 2014-2015 Бортнікова Л.П. 
1.6.6  інші наукові матеріали   
1.7 Заплановані наукові заходи:   
1.7.1   конференції   

 
Підготовка та проведення on-line конференції з проблем 
сучасної економічної теорії 2015 Котенок А.Г. 

Сацик В.І. 
1.7.2  семінари   
1.7.3  симпозіуми   
1.7.4  круглі столи   
1.7.5  публічні лекції та виступи   
1.7.6  дослідницькі семінари   

 – “…” Квітень-
травень 2015 Самійленко А.П. 

 – “…” Лютий 2014 Комяков О.М. 
 – “…” Вересень 2015 Кудінова А.В. 
 – “…” Січень 2014 Котенок А.Г. 
 – “…” Травень 2015 Поручник С.Г. 
1.7.7  інші заходи   
1.8 Науково-методичні семінари   
 – “…” Квітень 2014 Сацик В.І. 

 – “…” Квітень-
травень 2014 Самійленко А.П. 

 – “…” Лютий 2015 Комяков О.М. 
 – “…” Вересень 2014 Кудінова А.В. 
 – “…” Січень 2015 Котенок А.Г. 
 – “…” Грудень 2014 Поручник С.Г. 
 – “…” Квітень 2015 Келічавий А.В. 
 – “Державна підтримка підприємництва в КНР” Жовтень 2014 Бортнікова Л.П. 

1.9 
Заходи щодо створення наукової школи кафедри на підставі 
досвіду провідних кафедральних вчених   

 
– керівництво з боку провідних вчених кафедри 

(консультування) дисертаційними дослідженнями на 
здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

 

– посилення публікаційної активності кафедральних 
вчених, у тому числі в іноземних наукових журналах, 
які індексуються у міжнародних наукометричних 
базах даних 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

1.10 
Участь у національних і міжнародних дослідницьких 
мережах, кластерах, асоціаціях   
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– участь у заходах International Political Economy 

Association 2014-2015 Кудінова А.В. 

 
– участь професорсько-викладацького складу кафедри 

у діяльності Всеукраїнської громадської організації 
“Всеукраїнська асоціація політичної економії” 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

1.11 
Заходи щодо комерціалізації результатів науково-дослідних 
робіт   

1.12 
Діяльність щодо залучення студентів і аспірантів до науково-
дослідницької діяльності кафедри (в тому числі щодо 
створення студентських наукових гуртків) 

  

 
– спільна наукова стаття із студентами 4 курсу. Орієнтовна 

тема: «Типи та форми споживання в постіндустріальній 
економіці» 

2015 Кудінова А.В. 

 
– спільна наукова стаття з магістрантом. Орієнтовна назва: 

«Цивілізаційний вимір сучасних моделей споживання» 2015 Кудінова А.В. 

 – Керівництво студентським науковим гуртком  2014-2015 Бортнікова Л.П. 

 
– Керівництво підготовкою виступів студентів-учасників 

гуртка 2014-2015 Бортнікова Л.П. 

 
– Створення студентського наукового (дискусійного) 

гуртка 2014-2015 Ніколаєв Є.Б. 

1.13 Заходи щодо обміну науковим досвідом   

 

– підготовка та організація спільного засідання кафедр 
політичної економії факультетів управління персоналом та 
маркетингу, кафедри політичної економії обліково-
економічних факультетів та кафедри історії економічних 
вчень на тему «Політична економія у ХХІ столітті: предмет, 
принципи, методологія» 

2015 Комяков О.М. 

 
– стажування у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка 2014 Бортнікова Л.П. 

 – стажування у Інституті світової економіки 2014 Кудінова А.В. 

 
– стажування у Національному інституті стратегічних 

досліджень при Президентові України 2015 Ніколаєв Є.Б. 

 
– стажування у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка 2015 Самійленко А.П. 

1.14 
Моніторинг результатів науково-дослідної діяльності 
професорсько-викладацького корпусу кафедри   

 
– підготовка та обговорення звітів про наукову діяльність 
професорсько-викладацького корпусу; 2014-2015 Бєляєв О.О. 

 
– регулярне оприлюднення результатів науково-дослідної 
діяльності професорсько-викладацького корпусу кафедри на 
WEB-сторінці кафедри. 

2014-2015 Сацик В.І. 

 
РОЗДІЛ ІІ 

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ 

НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
 

№ Заходи та завдання Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

2.1 

Робота кафедри з удосконалення системи формування 
компетенцій бакалаврського та магістерського рівнів на 
основі їх гармонізації з професійними стандартами 
роботодавців. Актуалізація затребуваних компетентностей 

  

 
– участь в «Дні кар’єри» Центру працевлаштування КНЕУ з 
метою актуалізації професійних стандартів роботодавців 

Квітень 2014 
Квітень 2015 

Руженський 
М.М. 

2.2 Участь викладачів кафедри у розробці освітніх стандартів   
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нового покоління на компетентнісних засадах 

 

– модифікація системи формування компетенцій 
бакалаврського та магістерського рівнів відповідно до вимог 
роботодавців з врахуванням професійних стандартів різних 
спеціальностей 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

 
– міждисциплінарний підхід до формування професійних 

компетенцій (міжкафедральна робота) 2014-2015 Комяков О.М. 

 

– розробка та впровадження в навчальний процес («Основи 
економічної науки», «Соціальна економіка») 
міждисциплінарної системи візуалізації знань, що створена 
на основі технології Plex і програмного забезпечення «The 
brain» 

2014-2015 Ніколаєв Є.Б.  

2.3 

Робота кафедри із забезпечення сучасного науково-
методичного супроводження навчального процесу шляхом 
модернізації та гармонізації навчально-методичного 
забезпечення з наук і дисциплін з орієнтацією на  
компетентнісний підхід 

  

2.3.1 
 робота кафедри щодо удосконалення навчальних планів з 

урахуванням формування актуальних (затребуваних) 
професійних компетентностей 

  

 
– оновлення навчальних планів відповідно до сучасних вимог 
роботодавців (за результатами роботи «Дня кар’єри») 

Червень 2014 
Червень 2015 

Руженський 
М.М. 

 
– оновлення навчальних планів відповідно до сучасних вимог 
роботодавців 2014-2015 Відповідальні за 

дисципліни 

2.3.2 

 пропозиції кафедри щодо оптимізації вибіркової складової 
навчальних планів для підвищення гнучкості освітньої 
підготовки в контексті надання випускникам університету 
незаперечних конкурентних переваг, професійної 
мобільності на ринку праці 

  

 
– розробка вибіркового курсу (для бакалаврського рівня 
навчання) «Поведінкова економіка» 2015 Кудінова А.В. 

 – оновлення навчальних планів вибіркових дисциплін 2014-20105 Відповідальні за 
дисципліни 

2.3.3 

 робота кафедри з розробки нових робочих навчальних 
програм з орієнтацією на забезпечення професійного 
зростання студентів шляхом формування сучасних 
компетенцій у національному та світовому вимірах 

  

 – розробка курсу «Глобальна політична економія» (5 курс) 2015 Кудінова А.В. 

2.3.4 

 робота кафедри з удосконалення існуючих робочих 
навчальних програм в напрямку забезпечення 
випереджального характеру, приведення їх змісту у 
відповідність із потребами розвитку національної економіки 
та запитів ринку праці 

  

 
– оновлення робочих програм бакалаврського рівня згідно із 
спеціалізацією студентів 2015 Відповідальні за 

дисципліни 

 
– удосконалення екзаменаційних, модульних, індивідуальних 
творчих завдань з науки «Спеціальний семінар по Дж. М. 
Кейнсу, М. Фрідмену, П. Самуельсону 

2014-2015 Котенок А.Г. 

 
– удосконалення екзаменаційних, модульних, індивідуальних 
творчих завдань з науки “Національні моделі економічних 
систем” 

2014-2015 Сацик В.І. 

2.3.5 
 робота кафедри з посилення фундаментальної складової 
наук (дисциплін) та підвищення їх наукової компоненти   

 
– впровадження сучасних наукових розробок та результатів 
наукової діяльності професорсько-викладацького складу у 
навчальний процес 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

 
– розбудова навчального процесу на засадах інтеграції 
дослідницької компоненти у навчання 2014-2015 Бєляєв О.О. 

2.3.6 
 робота кафедри з оновлення навчально-методичних видань 
з наук та дисциплін (підручників, навчальних посібників, 
практикумів тощо) – перелік назв видань, які планується 
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розробити, та відповідальні особи за їх розробку 

 
– оновлення конспекту лекцій з науки “Основи економічної 
науки” 2015 Кириленко В.І. 

 – підготовка практикуму з дисципліни “Соціальна економіка” 2015 Ніколаєв  Є.Б. 
Сацик В.І. 

2.3.7 
 пропозиції кафедри щодо підготовки та впровадження 
англомовних програм на бакалаврському та магістерському 
рівнях 

  

2.4 

Робота кафедри щодо посилення підготовки фахівців 
бакалаврського та магістерського рівнів на основі 
запровадження нових спеціалізованих професійних 
сертифікаційних програм 

  

2.5 

Заходи кафедри щодо впровадження науково-дослідницької 
роботи кафедри в навчальний процес як способу 
забезпечення неперервного інноваційного циклу освітньої 
діяльності в університеті 

  

 
– оновлення навчальних робочих програм наук у напрямку 
поглиблення дослідницької складової у навчальному процесі 2014-2015 Комяков О.М. 

 

– поглиблення загальноінформаційної підготовки студентів, 
формування у них вміння ефективно використовувати 
комп’ютерно-комунікаційні засоби та програмне 
забезпечення із навчальною метою 

2014-2015 Комяков О.М. 

 
– активізація участі студентів у науково-дослідній роботі 
кафедри 2014-2015 Комяков О.М. 

 
– активізація діяльності професорсько-викладацького складу 
кафедри щодо організації і проведення науково-практичних 
студентських конференцій 

2014-2015 Комяков О.М. 

2.6 

Робота кафедри щодо запровадження в навчальний процес 
сучасної індустрії навчальних засобів та методик навчання, 
які базуються на інформаційно-комунікативних технологіях 
(в т.ч. дистанційних технологіях) 

  

 
– підготовка та розміщення відеолекцій («Основи 
економічної науки») дистанційного курсу Moodle 2014 Кудінова А.В. 

 
– впровадження інформаційно-комунікативних технологій 
(на базі дистанційного курсу Moodle) в навчальний процес 
студентів денної форми навчання 

2014-2015 Кудінова А.В. 

2.7 

План контрольних заходів кафедри щодо перевірки 
дотримання науково-педагогічними працівниками 
інноваційної форми проведення навчальних занять з 
використанням передових педагогічних технологій 

  

 
– регулярний моніторинг дотримання науково-педагогічними 
працівниками інноваційної форми проведення навчальних 
занять з використанням передових педагогічних технологій 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

2.8 
План контрольних заходів кафедри щодо перевірки 
належного заповнення науково-педагогічними працівниками 
електронних журналів обліку успішності академічних груп 

  

 
– щотижнева перевірка належного заповнення науково-
педагогічними працівниками електронних журналів обліку 
успішності академічних груп 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

 
– обговорення на засіданнях кафедри результатів перевірки 
належного заповнення науково-педагогічними працівниками 
електронних журналів обліку успішності академічних груп 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

2.9 

Участь викладачів кафедри та студентів в міжнародних і 
національних бізнес-форумах, навчально-методичних 
конференціях як спосіб підвищення академічної мобільності 
студентів та викладачів 

  

 
– підготовка студента 1 курсу до участі у науковій 
конференції 2014-2015 Комяков О.М. 

 
– підготовка студента 1 курсу до участі у науковій 
конференції  2014 Кудінова А.В. 

 – підготовка студента 4 курсу до участі у міжнародній 2015 Кудінова А.В. 



10 
 

конференції 

 
– підготовка студента 1 курсу до участі у науковій 
конференції 2014-2015 Котенок А.Г. 

 
– підготовка, організація та проведення щорічної 
студентської конференції на кафедральній секції 2014-2015 Ніколаєв Є.Б. 

2.10 Профорієнтаційна робота кафедри з абітурієнтами   

 
– проведення профорієнтаційних заходів в середніх 
загальноосвітніх та спеціалізованих школах 2014-2015 Руженський 

М.М. 

 – проведення профорієнтаційних заходів в ліцеях 2014-2015 Руженський 
М.М. 

 
– проведення профорієнтаційної роботи з абітурієнтами у 
спеціалізованій школі № 40 з поглибленим вивченням 
німецької мови 

2014-2015 Котенок А.Г. 

 – проведення профорієнтаційних заходів в ліцеях 2014-2015 Самійленко А.П. 
 

РОЗДІЛ ІІІ 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ З УРАХУВАННЯМ 
КРЕАТИВНОГО РЕСУРСУ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО 

СКЛАДУ 
 

№ Заходи та завдання Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

3.1 
Прогнозна характеристика науково-педагогічного зростання 
всіх викладачів кафедри (станом на 01.01.2015 та на 
01.01.2016) 

  

 – обрання на конкурсній основі на посаду доцента 2015 Келічавий А.В. 
 – одержання наукового звання доцент 2015 Ніколаєв Є.Б. 
 – одержання наукового звання доцент 2015 Котенок А.Г. 

3.2 
План кафедри щодо підвищення кваліфікації та стажування 
науково-педагогічних працівників   

 
– стажування у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка 2014 Бортнікова Л.П. 

 – стажування у Інституті світової економіки 2014 Кудінова А.В. 

 
– стажування у Національному інституті стратегічних 

досліджень при Президентові України 2015 Ніколаєв Є.Б. 

 
– стажування у Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка 2015 Самійленко А.П. 

3.3 
Пропозиції кафедри щодо удосконалення системи добору 
науково-педагогічних працівників   

 
РОЗДІЛ ІV 

ПОГЛИБЛЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КАФЕДРИ 

ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
 

№ Заходи та завдання Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

4.1 
Розробка, структурування та впровадження заходів за 
критеріями міжнародних рейтингів університетів   

 – посилення міжнародної публікаційної активності в 2014-2015 Бєляєв О.О. 



11 
 

іноземних наукових журналах, які індексуються у 
міжнародних наукометричних базах даних 

 
– активізація участі професорсько-викладацького 

складу кафедри у міжнародних науково-практичних 
конференціях, які відбуваються за кордоном 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

 
– підвищення загального рівня якості навчального 

процесу через наповнення його змісту 
дослідницькою компонентою 

2014-2015 Бєляєв О.О. 

 
– активізація присутності кафедри в Інтернет-просторі 

шляхом розбудови і підтримки україно- та 
англомовної Інтернет-сторінок кафедри 

2014-2015 Ніколаєв Є.Б., 
Сацик В.І. 

4.2 

Пропозиції кафедри щодо участі в програмах 
співробітництва з міжнародними організаціями та фондами 
(програма Темпус, Еразмус Мундус, Жана Моне, Фулбрайт 
та ін.) 

  

4.3 
Заходи щодо формування міжнародної репутації кафедри, 
інтенсифікація співпраці кафедри із зарубіжними партнерами 
та профільними кафедрами інших ВНЗ 

  

 
– підтримка англомовної сторінки кафедри на сайті ДВНЗ 

«Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана» 

2014-2015 Ніколаєв Є.Б., 
Сацик В.І. 

4.4 
Робота кафедри над створенням навчальних міжнародних 
програм та навчально-методичних видань спільно із 
зарубіжними партнерами 

  

 
РОЗДІЛ V 

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ КАФЕДРИ З 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ СЕКТОРОМ ТА ДЕРЖАВНИМИ 

УСТАНОВАМИ 
 

№ Заходи та завдання Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

5.1 
Пропозиції кафедри щодо організації спільних проектів 
університету з конкретними державними установами та 
бізнесовими організаціями 

  

 
– інтенсифікація співпраці з ДУ "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України" 2014-2015 Котенок А.Г. 

5.2 
Робота кафедри із створення інноваційних продуктів для 
бізнесових структур (перелік, відповідальні особи та терміни 
розробки) 

  

5.3 

Заходи щодо залучення до навчального процесу спеціалістів-
практиків з метою посилення практичної орієнтації 
бакалаврських та магістерських програм підготовки фахівців, 
а також залучення представників бізнес-компаній на захист 
дипломних робіт 

  

 – залучення до навчального процесу спеціалістів-практиків 2014-2015 Бортнікова Л.П. 

5.4 
Взаємодія кафедр із роботодавцями з метою актуалізації 
змісту навчальних програм відповідно до їх потреб   

 
– інтенсифікація співпраці з ДУ "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України" 2014-2015 Котенок А.Г. 

5.5 
Робота кафедри з розробки програм підвищення кваліфікації 
для персоналу підприємств та організацій   

5.6 

Робота кафедри з налагодження взаємозв’язків з 
випускниками університету, оцінювання ефективності 
оволодіння ними професійними компетенціями та 
моніторинг кар’єрного зростання випускників 

  

 – налагодження взаємозв’язків з випускниками університету  2014-2015 Келічавий А.В. 
 – моніторинг кар’єрного зростання випускників 2014-2015 Келічавий А.В. 
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РОЗДІЛ VІ 
РОЗБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ КАФЕДРОЮ 

ДЛЯ СТВОРЕННЯ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
 

№ Заходи та завдання Термін 
виконання 

Відповідальна 
особа 

6.1 
Моніторинг виконання та дотримання критеріїв кафедри 
дослідницького університету   

 
– підготовка та видання наукових монографій, 

підручників з грифом МОН 

Періодично, 
згідно з планом 
видання 
кафедри 

Бєляєв О.О. 

 
– підготовка та захист кандидатських і докторських 

дисертацій пошукувачами кафедри 

Періодично, 
згідно з планом 
звітування 
пошукувачів 
кафедри 

Бєляєв О.О. 

 

– моніторинг діяльності кафедри у сфері захисту прав 
інтелектуальної діяльності (на предмет отримання 
документів, які засвідчують отримання/набуття прав 
інтелектуальної власності професорсько-
викладацьким корпусом) 

На кінець 
кожного 
семестру 

Бєляєв О.О. 

 

– моніторинг публікаційної активності професорсько-
викладацького корпусу кафедри (за результатами 
підготовки і публікації наукових статей у 
вітчизняних фахових виданнях та виданнях, які 
входять до міжнародних наукометричних баз даних) 

На кінець 
кожного 
семестру 

Бєляєв О.О., 
Сацик В.І. 

6.2 
Пропозиції кафедри щодо удосконалення інформаційно-
аналітичної системи підтримки навчального процесу   

 

– поглиблення загальноінформаційної підготовки 
студентів, формування у них вміння ефективно 
використовувати комп’ютерно-комунікаційні засоби 
та програми, що сприятиме розвитку їхньої 
інформаційної культури, розширенню застосування у 
майбутній діяльності електронних технологій і 
ресурсів 

2014-2015 Комяков О.М. 

6.3 
Пропозиції кафедри щодо розвитку матеріально-технічної 
бази   

 – оновлення бази комп’ютерного забезпечення кафедри  2014-2015 Комяков О.М. 

6.4 
Заходи щодо покращення соціально-побутових умов праці 
працівників кафедри   

 
 
 
 

Зав. кафедри, проф.         О.О.Бєляєв 


