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Засновник і керівник наукової школи А. Ф. Мель
ник закінчила Львівський державний університет 
ім. І. Франка. З 1976 р. працює у Тернопільському 
національному економічному університеті. Обій
мала посади завідувача кафедри державного і муні
ципального управління (1990–2015), проректора 
з наукової роботи (2002–2010). У 1990 р. заснувала 
наукову школу «Організація управління і регулю
вання економікою на макро та мезорівнях». Автор 
понад 310 наукових праць, серед яких 20 моногра
фій (з них 3 —  одноосібні), 5 підручників, 22 нав
чальних посібників; один із авторів Економічної 
енциклопедії України та Енциклопедії державного 
управління. Під керівництвом Алли Мельник захи
щено 4 докторські і 17 кандидатських дисертацій.

У науковій школі працюють 12 докторів наук 
і 28 кандидатів наук. Вагомий вклад у доробок на
укової школи зробили доктори наук, професори 
Г. Л. Монастирський, Н. П. Тарнавська, О. В. Макара, 
кандидати наук, доценти —  А. Ю. Васіна, О. П. Дудкі
на, Т. М. Попович, А. Ю. Жуковська, О. З. Апостолюк, 
Н. В. Котис, В. С. Постніков, І. В. Чикало, В. С. Під
гаєць та інші. Основ ні напрями досліджень: теорія 
регіонального ринкознавства; теорія і методологія 
державного регулювання економіки, розвитку сус
пільного сектору економіки, муніципального ме
неджменту та розвит ку муніципальних утворень; 
формування і регулювання регіональних і націо

нальних ринків послуг; інституційне забезпечення 
структурних трансформацій національної економі
ки на макро і мезорівнях; вдосконалення системи 
адміністративного менеджменту.

За час існування наукової школи розроблено нау
ковообґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення 
механізму державного регулювання і підтримки ма
лого бізнесу у сфері послуг, розвитку економіки регіо
ну в умовах перехідного періоду до ринкових відносин. 
Сформовано концептуальні основи модернізації сус
пільного сектора економіки в умовах глобальних змін. 
Обґрунтовано напрями інституційного забезпечення 
структурних трансформацій в національній економі
ці. Розроблено механізм реалізації ієрархічного підхо
ду до управління розвитком населених пунктів.

Щодо прикладних досліджень, розроблено реко
мендації з вдосконалення управління економічним 
розвитком муніципальних утворень, системи адмі
ністративного менеджменту підприємства, страте
гічного управління, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації посадових осіб органів місцевого само
врядування, залучення громадськості до управління 
розвитком міста та інші.

Здобуток наукової школи впродовж 1990–2017 рр. 
складає 1746 наукових праць, в т. ч. 40 монографій, 10 
підручників, 32 навчальних посібників, 877 статей. 
Понад 50 статей опубліковано у зарубіжних наукових 
виданнях. У центральні та місцеві органи влади пода
но близько 100 документів (аналітичних довідок, на
укових записок, експертних висновків і пропозицій).

З 2011 р А. Ф. Мельник започаткувала проведен
ня щорічних Регіональних і муніципальних читань 
з міжнародною участю, які стали майданчиком для 
дискусій та надання наукових та практичних реко
мендацій. Наукова школа співпрацює з науковцями 
Вроцлавського економічного університету, Щецин
ського університету, Люблінського католицького 
університету імені Івана Павла ІІ (Польща), Батум
ського державного університету імені Шота Руста
велі (Грузія), Білоруського державного економічного 
університету (Білорусь), Жилінського університету 
(Словаччина), Остравського університету (Чехія).


