
 
 
Як українські економісти отримують роботу у кращих університетах світу 
 
Українські економісти добре виступили на міжнародному ринку праці для випускників 
Ph.D. програм (західних докторських програм з економіки).  
Зокрема, Андрій Норець, який закінчив Університет Айови, у цьому році був запрошений 
викладати до Прінстонського університету (Princeton University), Юрій Городніченко, 
цьогорічний випускник Університету Мічигану, буде викладати в Університеті Берклі 
(University of California, Berkeley), а Віктор Циренніков, який займався наукою під 
керівництвом Нобелівського лауреата  Роберта Енгела в університеті Нью-Йорку, 
розпочне свою академічну кар’єру в Університеті Корнелу (Cornell University). 
 
Добре відомо, що українські вчені давно тримають передові світові позиції у сфері 
природничих наук, однак, лише зовсім недавно українські економісти почали грати 
важливу роль на передових економічної науки. Нове дослідження (Том Купе, 2006  - 
http://www.kse.org.ua/docs/articles/The_Visibility_of_Ukrainian_Economists_Tom_Coupe_1969-2005_21_09_2006.pdf) 
показало, що з часу української незалежності більше 30 українців отримали ступінь Ph.D. 
у західних університетах. Більшість з них розпочали академічну кар’єру в університетах 
за кордоном, а деякі повернулися викладати в Україну. Ці економісти беруть участь в 
академічних конференціях на міжнародному рівні та публікуються у поважних 
міжнародних виданнях.  
 
Якщо проаналізувати походження економістів, які захистили Ph.D. на Заході, їх можна 
розділити на три групи – є ті, які вчилися у EERC (магістерській програмі з економіки 
міжнародного рівня, яка недавно оголосила про свою співпрацю з Фондом Віктора 
Пінчука у створенні Київської школи економіки (KSE)), є такі, які отримали стипендію 
від програми Muskie fellowship і поїхали на навчання на MA програми в США, а після 
цього залишилися там, щоб продовжити своє навчання на Ph.D. програмах, і є третя група 
людей, які самостійно подалися на Ph.D. у різний спосіб.  
 
На жаль, поки що не існує української Ph.D. програми, що випускала би економістів, які 
можуть робити дослідження на міжнародному рівні. Якщо ж подивитися на публікації в 
кращих міжнародних журналах, можна знайти лише кілька українців, які публікуються у 
цих виданнях, і ними переважно є ті, які мають західні Ph.D. ступені та працюють поза 
межами України. Українські університети, зазвичай, не мають ресурсів для того, щоб 
надати своїм викладачам достатньо часу і вмотивувати їх займатися економічними 
дослідженнями найвищої міжнародної якості, а інститути Академії наук продукують 
дослідження, які часто не досягають міжнародних публікацій. Київська школа 
економіки прагне змінити цей стан речей – адже крім надання освіти студентам, які по 
закінченні зможуть отримати роботу в кращих університетах світу (всі три економісти, які 
були названі на початку є випускниками EERC, правонаступницею якої є Київська 
школа економіки), Школа також залучає українців, які отримали освіту та досвід за 
кордоном до викладання та проведення досліджень (в Україні!) на рівні, який задовольняє 
кращі світові стандарти.  
 
Читайте більше про публікації викладачів Київської школи економіки, а також про 
семінари та публічні лекції KSE на сайті: www.kse.org.ua  
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