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Наукова школа заснована у 1987 році 

і налічує 4 доктори наук  

та 38 кандидатів наук 

 

Наукові дослідження проводяться за такими напрямами: 

 теоретико- методологічні проблеми та практичне використання 

ринкових інструментів у плануванні; 

 проблеми кількісного виміру економічних процесів та їх вирішення 

на основі концепції маржинального доходу; 

 проблеми ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного 

призначення і цільового планування за умов багатономенклатурного 

виробництва. 

  



Основні досягнення наукової школи 

 

На початку заснування наукової школи у 1987 р. під керівництвом 

Орлова О.О. була створена лабораторія при Мінпобуті Української РСР з 

обсягом фінансування 500 тис.крб. терміном на 5 років. Під керівництвом 

Орлова О.О. було виконано 5 держбюджетних науково-дослідних робіт у 

тому числі одна спільна з вченими Словаччини,укладено 

чотиригоспдоговірнітеми з підприємствами м. Хмельницького і області.  

Опубліковано 8 монографій, в т.ч. у ФРН, три розділи у зарубіжних 

монографіях, 350 статей у т.ч. 4 у Scopus, зареєстровано 5 авторських 

свідоцтв.  

За його керівництва захищено 38 кандидатських і чотири докторських 

дисертації. Частина захищених науковців працюють на 5 кафедрах 

Хмельницького національного університету, інші працюють в Києві, 

Тернополі, Краматорську, Вінниці, Донецьку, Мукачево тощо. 

У 2000р. в Києві був виданий перший в Україні підручник 

«Планування діяльності промислових підприємств», який був перевиданий у 

2006р. 

З 2000р. під керівництвом проф.Орлова О.О. щорічно відбувається 

науково-практична міжнародна конференція «Проблеми планування в 

ринкових умовах», яка перетворилася у школу підготовки наукових кадрів.За 

результатами роботи конференцій опубліковано 28 томів Вісника 

Хмельницького національного університету (Економічні науки), в яких 

опубліковано понад 2000 наукових праць українських та зарубіжних вчених 

та практиків.  

25 учасників конференції захистили докторські дисертації, 5 з них 

працюють в Хмельницькому національному університеті. 

Керівник наукової школи Орлов О.О.у 1999р.нагороджений нагрудним 

знаком «Відмінник освіти».  



 

14 Міжнародна науково-практична конференція«Проблеми 

планування в ринкових умовах»  м.Алушта 

 

 

Доповідь Орлова О.О. на 18 міжнародній науко-практичній  

конференції «Проблеми планування в ринкових умовах»  м.Одеса 
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