План роботи відділення економіки
Академії наук вищої освіти України на 2016 рік
Вважаючи важливим завданням роботи відділення економіки Академії
наук Вищої освіти України виявлення проблемних питань підвищення
конкурентоспроможності вищої освіти України, економіки держави, регіонів і
суб’єктів господарювання, підвищення інтелектуального капіталу держави та
розробка креативних пропозицій щодо їх розв’язання плануємо для вирішення
поставлених завдань та досягнення поставленої мети діяльності, яка полягає в
активній громадській позиції і участі у вирішені актуальних для вітчизняної
економіки питань здійснювати плідну інтеграцію наукової та освітянської
діяльності, яка направлена на постійний трансфер технологій і, на цій основі,
забезпечення модернізації освіти та економіки України.
Задля досягнення поставленої мети під егідою АН ВО України плануємо
провести 19 вересня в Запорізькому національному університеті засідання V
міжнародного круглого столу «Інтеграція освіти, науки і бізнесу». Участь у
ньому планується представники українських і закордонних вищих навчальних
закладів, керівники державних та громадських установ і організацій,
підприємці та студенти.
Приділяючи значну увагу пошуку нових та удосконаленню діючих форм
організації наукової діяльності, науковці економічного відділення планують
взяти участь у грантових програмах та реалізації інноваційних розробок.
Продовжувати співробітництво з провідними навчально-науковими
закладами

Європи:

Катовіцький

економічний

університет;

Вармінсько-

Мазурський університет в Ольштині (Польща), з університетами штату
Вірджинія

(США),

Молдавським

національним

інститутом

екології,

Університетом м. Руссе (Болгарія), науково-дослідними установами Білорусії,
Нідерландів, Франції та Китаю.

Така співпраця дозволить за економічним напрямом провести 3
Всеукраїнських і регіональну наукову конференцію; 6 міжнародних науковопрактичних конференцій.
Здійснювати публікації статей Академіків економічного відділення
Академії наук ВО України у фахових наукових журналах, включених до
переліку ВАКу, що дасть змогу апробувати результати наукових досліджень і
донести їх до наукової спільноти.
Готувати публікації в наукових журналах, включених до міжнародних
науковометричних і реферативних баз, що є підтвердженням креативного
підходу до вирішення економічних проблем на міжнародному рівні.
Маючи значний науковий потенціал; високий рівень науково- методичної
роботи,

викладання

дисциплін

Академіки

підготувати

20

навчальних

посібників, підручників та монографій.
Наукові школи формують еліту держави, забезпечуючи науковий
підхід до розробки методів, методик та методології управління всіма
економічними процесами в період глобалізації та використання інструментарію
задля поєднання навчального процесу, наукових досліджень і комерціалізації
наукових результатів та реалізації іх у виробничі сфери через сталий розвиток
територій. Тому планується керувати науковими школами,
розробити

організаційно-економічного

конкурентоспроможності

аграрного

сектору

механізму
економіки

що дозволило
підвищення
України

та

методологічні засади оцінки ефективності діяльності кластер них об’єднань
підприємств, промислово- фінансових груп на засадах реінжинірингу.
Робота наукових шкіл дозволяє залучати студентів до наукової
діяльності. Академіки економічного відділення АН ВО України планують і в
подальшому керувати аспірантами і докторантами.
З метою формування науково- дослідної роботи в університетах
Академіки працювати в спеціалізованих вчених радах по захисту докторських і
кандидатських дисертацій
Працювати як члени редколегій наукових видань.

Готувати навчально- методичні комплекси, методичні рекомендації до
друку, відгуки на автореферати кандидатських і докторських дисертацій.
Виступати офіційними опонентами по кандидатських і докторських
дисертаціях.
Брати активну участь у роботі науково-методичних комісій МОН.
Продовжувати вести активну громадську роботу
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