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1. Загальні положення
1.1. Наукова школа Державного вищого навчального закладу
«Університет банківської справи» (далі – Університет) – це творчий колектив
висококваліфікованих дослідників, об’єднаних загальною програмою і стилем
дослідницької роботи, які діють під керівництвом визнаного лідера (лідерів),
розробляють важливі для суспільства проблеми, мають значні теоретичні і
практичні результати, визнані у наукових колах і сфері виробництва та
реалізовують такі основні функції:
– виробництво наукових знань;
– поширення наукових знань;
– підготовка молодих науковців.
1.2. Наукову школу розвиває колектив дослідників різних поколінь
(докторів наук, докторів філософії, наукових співробітників, молодих
науковців, докторантів, аспірантів, студентів магістратури і бакалаврату) різної
наукової кваліфікації та різних вікових груп, які виконують під керівництвом
видатних провідних учених розробку актуальних наукових проблем у певній
галузі науки або на межі наук.
1.3. Колектив наукової школи формується відповідно до історичних
традицій Університету, спрямованих на формування поколінь професійної,
наукової та культурної еліти України.
1.4. Наукову школу очолюють 1-2 визнані фахівці у зазначеній галузі (як
правило, доктори наук), які мають високий науковий авторитет та громадське
визнання результатів досліджень та під керівництвом яких ведеться підготовка
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації і виконуються
наукові дослідження відповідно до пріоритетних напрямів, затверджених
Кабінетом Міністрів України і визначених для Університету Міністерством
освіти і науки України (далі – МОН України).
1.5. Наукова школа здійснює науково-дослідну, науково-організаційну,
науково-методичну, патентну та винахідницьку діяльність відповідно до вимог,
зазначених у законах України «Про вищу освіту», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»,
«Про авторське право і суміжні права», «Положення про організацію наукової,
науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів
акредитації» (затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №
422 від 01.06.2006 р.) та іншого чинного законодавства України, постанов
Кабінету Міністрів України, нормативних актів МОН України, Статуту
Університету, Положення про організацію науково-дослідної діяльності в
Університеті банківської справи, Концепції розвитку наукової школи
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Університету банківської справи, наказів та розпоряджень ректора,
перспективних та річних планів роботи, договорів зі сторонніми організаціями.
2. Цілі, завдання та принципи організації діяльності наукової школи
2.1. Головними цілями наукової школи Університету є:
– отримання фундаментальних і прикладних наукових результатів за
пріоритетними напрямами наукових досліджень відповідно профілю школи;
– розвиток бренду, збереження історії та дослідницьких традицій
Університету як науково-дослідної установи;
– забезпечення мобільності та трансформації форм наукової діяльності до
потреб соціально орієнтованої ринкової економіки;
– забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва;
– реалізація безперервного циклу наукової діяльності: від
фундаментальних досліджень до впровадження наукових розробок у практику;
– розвиток наукової творчості студентів, аспірантів, докторантів.
2.2. Головними завданнями наукової школи Університету є:
– стимулювання інтеграційних процесів академічної науки та науки у
вищих навчальних закладах;
– підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, заохочення до наукових
досліджень молодих науковців, зниження середнього віку наукового
персоналу;
– розвиток нових напрямів наукових досліджень відповідно до
пріоритетів наукових досліджень, визначених Кабінетом Міністрів України та
потреб і фінансової системи країни, реального сектору економіки;
– інтеграція української фундаментальної науки у світовий науковий
простір шляхом участі у реалізації міжнародних програм, проектів, проведення
міжнародних наукових заходів;
– конкурсний відбір наукових робіт, реалізація яких забезпечить
одержання фундаментальних і прикладних результатів, які мають наукову і
практичну цінність, та виконання яких сприятиме залученню фінансування за
рахунок коштів державного бюджету, замовників, грантодавців;
– створення та постійна модернізація матеріально-технічної бази
наукової та науково-дослідної діяльності Університету;
– підвищення престижу науки у суспільстві та популяризація наукових
досягнень фундаментальних і прикладних наукових досліджень.
2.3. Реалізація цілей наукової школи та забезпечення якості проведених
наукових досліджень ґрунтується на дотриманні таких основних принципів
діяльності:
– загальний характер об’єкта і предмета наукових досліджень;
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– єдність методологічних основ, фундаментальної і прикладної
складових, змісту освіти та передових педагогічних технологій;
– безперервність, систематичність та системність проведення досліджень;
– збереження основної мети і теоретичних положень засновників
наукової школи, спадкоємності в напрямах та стилі наукових досліджень;
– партнерство всіх учасників науково-дослідного процесу;
– національна єдність школи;
– поступове входження в єдиний глобальний, у т.ч. європейський,
науковий та освітній простір з метою інтеграції у світову наукову систему.
3. Організаційні засади діяльності наукової школи
3.1. Основою наукової школи є сформований потужний творчий
науковий колектив, до складу якого входять не менше 2 докторів наук та 3
докторів філософії (кандидатів наук), який виконує науково-дослідну роботу за
пріоритетними напрямами цієї школи.
3.2. Представники наукової школи:
– вносять свій особистий вклад у формування наукової школи (виконання
науково-дослідних робіт, публікації, отримання патентів та авторських
свідоцтв, захисти кандидатських та докторських дисертацій тощо);
– забезпечують мобільність школи щодо нових наукових фактів та її
стійкість в умовах швидкого розвитку світової наукової системи;
– розвивають та зберігають історію і традиції, сприяють створенню і
поширенню бренду наукової школи;
– залучають до наукової і науково-дослідної діяльності за напрямами
наукової школи студентів, аспірантів, докторантів;
– ведуть підготовку аспірантів та докторантів за науковими напрямами
школи; виконують держбюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи;
– виступають експертами, опонентами на захисті дисертацій за науковим
напрямом школи;
– беруть участь у роботі спеціалізованих Вчених рад, науково-експертних
рад МОН України, координаційних, проблемних та інших структур;
- виступають з ініціативами щодо прийняття нових нормативних актів,
удосконалення діючих положень, які регламентують організацію, порядок та
умови виконання наукових досліджень на державному рівні.
3.3 Основними доробками школи вважаються:
– результати фундаментальних та прикладних досліджень у визначеному
науковому напрямі, встановленому відповідно до пріоритетних напрямів
наукових досліджень Університету, затверджених МОН України;
– наукові публікації (монографії, наукові статті, підручники тощо);
– громадське визнання наукових досягнень представників школи (участь
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у наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, круглих
столах тощо).
3.4 Наукова школа є базою для підготовки кадрів вищої кваліфікації,
виконання наукових досліджень в межах зведеного тематичного плану
науково-дослідної роботи Університету.
3.5 Наукова школа проводить роботу з пошуку замовників на виконання
науково-дослідних робіт відповідно до наукового профілю школи,
представляють Університет у різних вітчизняних та міжнародних наукових
програмах, беруть участь у формуванні заявок замовлень на виконання
науково-дослідних робіт у межах державних, регіональних та міжнародних
наукових проектів і програм, отримання наукових грантів.
3.6 Наукова школа є ініціатором і організатором проведення
міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференцій, симпозіумів,
наукових семінарів, круглих столів.
3.7. Реєстрація, облік та аналіз діяльності, державна атестація наукової
школи з метою оцінки ефективності їх діяльності, відповідності одержаних
ними результатів державним пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки
та інноваційної діяльності, пріоритетним напрямам наукових досліджень
Університету, Концепції розвитку наукової школи Університету здійснюється
науково-дослідним центром Університету.
3.8. Залежно від специфіки і потреб наукового процесу, для розвитку
наукової школи в Університеті та інститутах можуть використовуватися такі
інституціональні форми організації її діяльності:
– творчі робочі групи, які створюються для проведення наукових
досліджень заданої тематики на постійній або тимчасовій основі, в тому числі
для написання наукових праць, виконання науково-дослідних тем, науковометодичного забезпечення навчального процесу тощо. Оптимальний науковий
колектив, що поєднує в собі різні вікові та психологічні типи, генераторів ідей
та виконавців, при чіткому і оперативному науковому керівництві може значно
підвищити ефективність роботи над дослідженнями;
– постійно діючі науково-практичні та науково-методичні семінари, на
яких проходять обговорення та оприлюднення отриманих наукових результатів
(із залученням науковців інших наукових та навчальних установ), інститутські,
кафедральні наукові семінари, міжнародні та всеукраїнські науково-практичні
конференції, круглі столи, у тому числі ті, організатором або співорганізатором
яких виступає Університет;
– науково-навчальні комплекси (зокрема, «Економосвіта») та науковонавчально-виробничі центри (академічний інститут – університет – споживач –
банк, фінансово-кредитна установа, промислове підприємство тощо), які
забезпечують поглиблення інтеграційних процесів взаємодії трьох секторів
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науки – академічного, університетського і галузевого, сприяють розвитку
співпраці між навчальними закладами економічного профілю, в тому числі із
залученням міжнародних закладів-партнерів;
– науково-дослідні лабораторії, які створюються в Університеті та
інститутах, організують, координують та забезпечують контролювання
впровадження наукових досліджень інститутів і Університету у практичну
державних та місцевих органів влади, банківських і фінансово-кредитних
установ, організацій та підприємств різних організаційно-правових форм та
форм власності;
– українські і міжнародні наукові конкурси, ґранти та тендери, участь в
яких сприяє отриманню замовлень на виконання науково-дослідних робіт у
межах державних, регіональних та міжнародних наукових проектів і програм, а
також створенню та поширенню бренду наукової школи і Університету;
– Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих
вчених Університету для залучення творчої молоді до наукової і науководослідної роботи;
– організаційні комітети наукових та науково-практичних заходів
(конференцій, круглих столів, семінарів, форумів, конкурсів тощо).
4. Кваліфікаційні ознаки для реєстрації та атестації дослідницького
колективу як наукової школи
4.1. Кваліфікаційними ознаками наукової школи є:
4.1.1 Наявність колективу дослідників, об’єднаних для виконання
досліджень з певного наукового напряму. Науковий потенціал школи – кілька
поколінь учених, серед яких нараховується не менше 2 докторів наук, 3
докторів філософії (кандидатів наук), а також є молоді вчені (до 35 років),
аспіранти (здобувачі), докторанти, студенти.
4.1.2. Наявність лідера (керівника) дослідницького колективу. Керівник –
доктор наук, професор, штатний співробітник Університету, який підготував
3 докторів філософії (кандидатів наук), систематично бере участь у наукових
конференціях Університету, всеукраїнських і міжнародних наукових та
науково-практичних форумах, має публікації у виданнях, зареєстрованих у
МОН України як фахові, міжнародних журналах, а також виданнях, включених
до наукометричних баз.
4.1.3. Наявність дослідницьких програм, фундаментальних та прикладних
наукових досліджень, що виконуються за рахунок державного бюджету,
грантового фінансування, на госпдоговірних та ініціативних засадах, з
актуальних наукових напрямів.
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4.1.4. Участь в конкурсах НДР та (або) виконання НДР за тематикою
наукової школи, підтриманих регіональними, державними та міжнародними
грантами.
4.1.5. Наявність за зазначеним науковим напрямом і профілем наукової
школи:
– не менше 5 наукових статей у наукометричних базах Web оf Sсіеnсе,
Scopus та/або Іndex Copernicus, опублікованих за останні 5 роки членами
дослідницького колективу у фахових виданнях України та у зарубіжних
рецензованих виданнях;
– не менше 5 монографій (або розділів у монографіях), виданих в
електронній або друкованій формах за останні 5 років;
– не менше 1 дисертації доктора наук та 3 дисертацій доктора філософії
(кандидатських дисертацій), захищених за останні 5 років, підготовлених під
керівництвом представників колективу дослідників;
– постійних творчих зв’язків з колегами з інших університетів,
академічних інститутів НАН України, провідних закордонних університетів та
дослідницьких інститутів у формі спільних наукових досліджень, публікацій,
виконання регіональних, державних та міжнародних програм за грантами
тощо.
4.1.6. Участь представників дослідницького колективу у всеукраїнських
та міжнародних наукових форумах, конкурсах, що підтверджена наявністю
опублікованих доповідей, тез, почесних наукових звань, грамот, медалей,
орденів, наукових премій, одержаних представниками наукової школи.
4.1.7. Організація і проведення постійно діючих міжвузівських,
всеукраїнських, міжнародних та інших наукових заходів в Університеті
(конференції, семінари, круглі столи, симпозіуми тощо) з актуальних проблем
науки в рамках напряму наукової школи.
4.1.8. Здійснення інформаційного супроводження власної діяльності, у
т.ч. підготовка та видання науково-методичних, інформаційних матеріалів,
збірників наукових праць та окремих наукових робіт представників наукової
школи.
4.1.9. Участь представників наукової школи в редакційних колегіях
наукових журналів, організаційних комітетах наукових конференцій, різних
експертних радах тощо.
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5. Реєстрація наукової школи
5.1. Висунення дослідницького колективу для його реєстрації як наукової
школи здійснює міжкафедральний науковий семінар Університету (за
поданням Вченої рада Інституту або науково-дослідного центру Університету).
На розгляд міжкафедрального семінару Університету керівником наукової
школи подаються кваліфікаційна картка наукової школи та відомості про
колектив наукової школи (додатки А, Б).
5.2. При позитивному рішенні міжкафедрального наукового семінару
Університету на підставі витягу з протоколу його засідання питання про
реєстрацію наукової школи виноситься на розгляд Вченої ради Університету.
5.3. Відповідно до ухвали Вченої ради Університету науково-дослідний
центр готує наказ про реєстрацію наукової школи, який подається на підпис
ректору.
5.3. На підставі наказу ректора науково-дослідний центр Університету
вносить зміни до Реєстру наукових шкіл Університету.
6. Атестація наукової школи
6.1. Атестація наукової школи Університету проводиться у складі
державної атестації Університету як наукової установи, якій надається
підтримка держави, але не менш як один раз на п’ять років.
6.2. Предметом атестації є визначення ефективності наукової, науководослідної та інноваційної діяльності наукової школи за напрямами:
– кадровий, науковий і науково-технічний потенціал;
– фінансування фундаментальних, прикладних наукових досліджень та
науково-технічних розробок;
– результативність наукової, науково-дослідної та інноваційної
діяльності.
6.3.
Атестація
включає
анкетування
наукової
школи
та
внутрішньоуніверситетську експертизу наданих матеріалів.
6.4. Для атестації до 20 листопада року, що передує року проходження
Університетом державної атестації як наукової установи, керівник наукової
школи подає на розгляд міжкафедрального наукового семінару Університету
кваліфікаційну картку наукової школи та відомості про колектив наукової
школи (додатки А, Б).
6.5. Міжкафедральний науковий семінар здійснює експертизу матеріалів
та подає висновок про результати атестації наукової школи на розгляд Вченої
ради університету.
6.6. Рішення про атестацію наукової школи приймає Вчена рада
Університету.
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Додаток А
Форма кваліфікаційної карти наукової школи
Кваліфікаційна карта наукової школи
(заповнюється станом на дату атестації/подачі заявки про реєстрацію)

1 Назва наукової школи.
2 Галузь знань за державним переліком науково-технічної інформації.
3 Загальні відомості про школу.
3.1 Керівник (керівники) – прізвище, ім'я, по-батькові та місце роботи.
3.2 Кількісний склад наукової школи (осіб).
3.3 Науковий потенціал наукової школи (осіб):
- академіків, членів-кореспондентів Академії наук (державного статусу);
- докторів наук;
- докторів філософії (кандидатів наук).
3.4 Кількість докторантів, аспірантів, здобувачів, магістрів, студентів.
3.5 Характеристика наявної матеріальної бази.
4. Наукові досягнення школи.
4.1 Найбільш вагомі результати (найважливіші фундаментальні та прикладні
дослідження у визначених чинним законодавством України наукових напрямах за весь
період існування школи).

4.2 Найбільш вагомі результати за останні 5 років.
4.3 Практичне використання отриманих наукових результатів за останні 5
років.
4.4 Участь у конкурсах на фінансування наукових досліджень (за останні 5
років) за кошти з держбюджету або інших джерел фінансування (приватні
фонди, гранти тощо).
4.5 Визнання наукової школи науковою та громадською спільнотою (державні
премії України, відзнаки Президента, Кабінету Міністрів України, почесні
звання, нагороди, дипломи тощо; за останні 5 років).
4.6 Кількість докторів наук та докторів філософії(кандидатів наук),
підготовлених за науковим напрямом школи за останні 5 років.
4.7 Перелік патентів, отриманих протягом останніх 5 років.
4.8 Перелік опублікованих монографій, підручників, навчальних посібників за
останні 5 років.
4.9 Перелік публікацій у журналах, що входять до наукометричних баз даних
Wеb оf Sсіеnсе, Sсорus та Index Copernicus (для природничих,
математичних та економічних наук),статей у наукових фахових виданнях
за останні 5 років.
4.10 Кількість виставок, на яких наукова школа презентувала свої розробки за
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останні 5 років.
4.11 Кількість наукових конференцій, ініційованих науковою школою
(оргкомітет, програма тощо) за останні 5 років.
4.12 Кількість доповідей на наукових конференціях різного рівня, у тому числі
міжнародних, закордонних; за останні 5 років.
4.13 Публікації про наукову школу та її членів, індекс цитувань (посилань) на
наукові результати діючих представників наукової школи у Scopus та
Google Scholar.
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Додаток Б
Форма відомостей про колектив наукової школи
Відомості про колектив наукової школи
(заповнюється станом на дату атестації, подачі заявки про реєстрацію)
№ П.І.Б.
1

2

Дата
народження
3

Керівник наукової школи
(Дата)

Науковий ступінь,
вчене звання
4

Місце роботи,
посада
5

___________
(підпис)

Кількість
публікацій
6

_________________
(П.І.Б.)
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ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН
Дата

Номер зміни

Хто вніс

Короткий зміст

Примітка
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ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ
П.І.Б.

Посада

Дата

Підпис

