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ПОЛОЖЕННЯ 
про наукову школу  

“Економіка та управління національним господарством” 
Центральноукраїнського національного технічного університету 

1. Загальні положення 
1.1.Це Положення регламентує основні напрямки і порядок організації 

та діяльності наукової школи “Економіка та управління національним 
господарством” (далі – НШ) Центральноукраїнського національного 
технічного університету (далі – Університет) – творчого колективу 
дослідників кафедри “Економіка, менеджмент та комерційна діяльність” 
(далі – Кафедра) за пріоритетними для неї науковими напрямами досліджень 
“Менеджмент і адміністрування”, “Адміністративний менеджмент”, 
“Організація комерційної діяльності у сфері послуг та торгівлі” та 
“Управління фінансово-економічною безпекою”. 

1.2. НШ за напрямом діяльності “Економіка та управління 
національним господарством” було започатковано в 2011 році на кафедрі 
“Економіка, менеджмент та комерційна діяльність” доктором економічних 
наук (2011 р.), доцентом (2003 р.), дійсним членом Академії економічних 
наук України (2005 р.), професором (2012 р.) Олександром Левченком. 

1.3. Керівник НШ – доктор економічних наук, професор, відмінник 
освіти України Олександр Левченко, відомий фахівець у економічній галузі. 
Сфера наукових інтересів: економіка та управління національним 
господарством. 

1.4. НШ проводить життєво важливі для національної економіки 
України дослідження, що направлені на формування регуляторних 
механізмів інноваційного розвитку професійного потенціалу національної 
економіки, дослідження проблем формування ефективних механізмів 
державного регулювання національної економіки та окремих її секторів, 
зокрема, у вирішенні питань інноваційної активності в регіоні (важелі впливу 
та стимулювання), освітньо-професійного розвитку населення регіону та 
мотиваційних основ ефективної праці персоналу. 

1.5. Зміст досліджень НШ узгоджується з перспективним тематичним 
планом науково-дослідних робіт Кафедри та тематичними планами науково-
дослідних робіт Університету, конкретизується за наявності фінансування 
науково-дослідних робіт за рахунок коштів місцевого бюджету, державного 
бюджету та господарських договорів і замовлень органів державного 
управління, установ, організацій та підприємств та врахує профіль 
підготовки фахівців на кафедрі. 

1.6. Діяльність НШ забезпечується науково-дослідною лабораторією 
“Економіка, менеджмент та комерційна діяльність”, науковий керівник – 



кандидат економічних наук, доцент  Ольга Ткачук (розпорядження від 
24.05.2017р. № 47-р), яка функціонує в аудиторіях  №№464, 558 навчального 
корпусу №2. 

1.7. При проведенні наукових досліджень використовуються 
комп'ютери, офісна техніка та база навчальних лабораторій Кафедри. 

1.8. Керівник НШ, її основний склад, тематика наукових досліджень 
затверджуються Науково-технічною радою (далі – НТР) Університету за 
поданням проректора з наукової роботи. 

 
2. Мета, завдання, принципи, форми та критерії діяльності наукової 

школи 

2.1. Мета діяльності НШ полягає у здійсненні колективної 
інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на здобуття і використання 
якісно нових, оригінальних,значущих знань в галузі економічних наук. 

2.2. Основні завдання діяльності НШ: 
− продукування наукових знань у галузі економічних наук; 
− розробка теоретичних концепцій, моделей, проведення 

експериментів, які підтверджують ту чи іншу наукову гіпотезу з питань 
досліджень; 

− популяризація отриманих результатів досліджень; збереження 
традицій і цінностей НШ на всіх її етапах становлення та розвитку; 
забезпечення сталості розвитку наукового напрямку наступними 
поколіннями вчених і дослідників; 

− підготовка наукових кадрів із наукових напрямків НШ; 
− постійне залучення до наукової діяльності обдарованої молоді, 

здатної до самостійного наукового пошуку, в тому числі студентів та 
магістрів спеціальностей “Менеджмент і адміністрування”, 
“Адміністративний менеджмент”, “Організація комерційної діяльності у 
сфері послуг та торгівлі”, “Управління фінансово-економічною безпекою”, 
“Управління персоналом і економіка праці”; 

− розвиток атмосфери творчості, новаторства, відкритості для 
наукових дискусій; 

− інтеграція теоретичних доробків НШ із навчальним та виробничим 
процесом, зокрема: 

1) впровадження у виробництво рекомендацій з підвищення 
ефективності державного управління національним господарством; 

2) використання результатів досліджень при проведенні 
практичних занять та читанні лекційних курсів для напрямків підготовки 
фахівців зі спеціальностей “Менеджмент і адміністрування”, 
“Адміністративний менеджмент”, “Організація комерційної діяльності у 
сфері послуг та торгівлі”, “Управління фінансово-економічною безпекою”, 
“Управління персоналом і економіка праці”; 

− сприяння підвищенню якості підготовки фахівців та науково-
педагогічних кадрів, росту кваліфікації викладачів Університету; 

− організація та підтримка наукових досліджень обдарованих 
студентів спеціальностей “Менеджмент і адміністрування”, 
“Адміністративний менеджмент”, “Організація комерційної діяльності у 



сфері послуг та торгівлі”, “Управління фінансово-економічною безпекою”, 
“Управління персоналом і економіка праці” та молодих учених, які 
навчаються в аспірантурі зі спеціальностей 08.00.03 “Економіка і управління 
національним господарством” та 08.00.07 “Демографія, економіка праці, 
соціальна економіка і політика”.  

2.3. Основні принципи діяльності НШ: системність, цілісність, 
інноваційність, відкритість, зв'язок з практикою. 
 2.4. Основні форми діяльності НШ: 

– проведення фундаментальних та прикладних досліджень у 
відповідності до затверджених для неї наукових напрямків за пріоритетними 
для неї науковими напрямами досліджень “Менеджмент і адміністрування”, 
“Адміністративний менеджмент”, “Організація комерційної діяльності у 
сфері послуг та торгівлі” та “Управління фінансово-економічною безпекою» 
за основними напрямами наукових досліджень: 

1) механізми регулювання інноваційного розвитку національної 
економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності на 
міжнародному рівні; 

2) формування та розвиток інноваційно-інтегрованих структур на 
державному та регіональному рівні; 

3) інноваційний вимір розвитку вищої освіти в Україні; 
4) державні механізми регулювання професійного розвитку кадрів в 

Україні; 
5) ринкові механізми регулювання співпраці органів державного 

управління та бізнесових структур на національному та регіональному 
рівнях; 
 – надання допомоги органам державного управління, установам, 
підприємствам і організаціям у вирішенні проблем, пов'язаних із 
ефективністю використання трудових  та виробничих ресурсів, 
удосконаленню форм і методів управління національним господарством,  
зокрема з питань: 

1) формування регуляторних механізмів інноваційного розвитку 
професійного потенціалу національної економіки,; 

2) дослідження проблем формування ефективних механізмів 
державного регулювання національної економіки та окремих її секторів, 
зокрема, у вирішенні питань інноваційної активності в регіоні (важелі впливу 
та стимулювання), освітньо-професійного розвитку населення регіону та 
мотиваційних основ ефективної праці персоналу; 

− проведення наукових конференцій, та  методологічних семінарів, 
зокрема щорічної наукової конференції студентів та викладачів у рамках 
заходу “Дні науки” з виданням матеріалів та тез конференцій; 

− виконання та захист магістерських кваліфікаційних робіт  за 
спеціальностями “Менеджмент і адміністрування”, “Адміністративний 
менеджмент”, “Організація комерційної діяльності у сфері послуг та 
торгівлі”, “Управління фінансово-економічною безпекою”, “Управління 
персоналом і економіка праці”; кандидатських та докторських дисертацій за 
науковими спеціальностями 08.00.03 “Економіка і управління національним 



господарством” та 08.00.07 “Демографія, економіка праці, соціальна 
економіка і політика”; 

− щорічні публікації результатів наукових досліджень в авторитетних 
наукових виданнях, в тому числі зарубіжних та виданнях, які входять до 
наукометричних баз даних; 

− створення проблемно-пошукових науково-дослідних груп із числа 
викладачів, аспірантів та студентів в рамках науково-дослідної лабораторії 
“Економіка, менеджмент і комерційна діяльність”; 

– видання монографій, підручників, навчальних посібників, розробка 
нових курсів; 

− видання наукового фахового збірника   «Центральноукраїнський 
науковий вісник: Економічні науки”; 

−   участь у спільних міжнародних наукових проектах щодо   
актуальних наукових проблем, які фінансуються МОН України та 
зарубіжними фондами;  

− систематична участь у Міжнародних та Всеукраїнських наукових 
конференціях, з’їздах, симпозіумах; 

− участь науковців школи у роботі міжнародних форумів; 
− захист результатів наукових досліджень охоронними документами 

авторського права.   
 2.5. Основні критерії оцінки діяльності НШ: 
− новизна й оригінальність авторської теорії у галузі знань   

соціальні та поведінкові науки та публічне управління та адміністрування; 
− широта проблемно-теоретичного, географічного, хронологічного 

діапазонів функціонування; 
− поширення результатів досліджень в межах країни та за кордоном; 
− ефективна педагогічна діяльність (кількість здобувачів, аспірантів, 

докторів та кандидатів наук, монографій, підручників, навчальних 
посібників, розробка нових курсів тощо; 

− офіційне визнання державою (науковою спільнотою) важливості 
наукових досліджень НШ (число докторів, кандидатів наук, професорів, 
доцентів, заслужених діячів і працівників освіти); 

− наявність міжнародних грантів підтримки наукових досліджень; 
− наявність почесних наукових знань, участь науковців школи в якості 

експертів ЮНЕСКО, рецензентів міжнародних проектів тощо. 
  

3. Склад НШ 
3.1. До складу наукової школи входять: керівник наукової школи, 

доктори та кандидати наук, докторанти, аспіранти,   магістранти, студенти та 
інші суб'єкти науково-дослідної діяльності. 

 
4. Права та обов'язки наукового керівника НШ 

Науковий керівник НШ: 
− здійснює організацію та керівництво всіма видами діяльності НШ і 

несе повну відповідальність за результати її роботи; 



− звітує про виконану роботу перед НТР Університету; 
− готує науково обґрунтуванні пропозиції до Департаментів 

Кіровоградської обласної державної держадміністрації та органів місцевого 
самоврядування  щодо надання послуг з виконання науково-дослідних робіт з 
фінансуванням з місцевого бюджету; 

− готує матеріали для участі у конкурсному відборі проектів наукових 
досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків державного 
бюджету: 

− готує пропозиції щодо надання наукових та науково-технічних 
послуг підприємствам та організаціям регіону; 

− здійснює подання на членів НШ щодо заохочення, нагородження, 
преміювання за результатами проведеної науково-дослідної роботи. 

 
5. Атестація та перерєєстрація  НШ 

5.1. Кожні 5 років до 20 грудня науковий керівник НШ подає на 
розгляд до Експертно-консультативної комісії при НТР Університету 
документи  на перереєстрацію згідно з переліком (Додатки 1, 2). 

5.2. Експертно-консультативна комісія (із залученням провідних 
вчених університету, регіону та України) виконує експертизу матеріалів та 
представляє висновок на засіданні НТР Університету. 

5.3. Рішення про атестацію та перереєстрацію НШ приймає НТР   
Університету. 

 
 

 

Проректор з наукової роботи Олександр Левченко 

 

 
 

 
 


