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нАкА3
жу_ф}. }]-, травня 2018

|{ро проведення конкурсного в1дбору
|{роокт1в наукових доол1джень 1 розробок

Б1дпов|дно до нак€ву й|н|стерства осв]ти 1 науки 9кра|ни в|д 15.05.2018
!'[у 474 .|!ро проведення конкурсного в1дбору проект1в "ф'"'" досл!дэкень 1

розробок>>, |1олохсення про Ёауково-досл|дний 1йстицт економ1чного рБ."'.'.ушн3 <<|{и]вський нац|онагльний економ1чний у"-|".р""'", 1мен! Б4дима
[етьмана>' затверд)кеного Бченото радо}о !н|верситец 2з.11.2017 (протокол )\гэ
4)та введеного в д1то нак,вом ректора .]\! 883 в|д 23.|\.2017 .

нАкА3}}Ф:
1' |1ровести в 9н1верситет| щор|нний конкурсний в|дб|р проект|в
фундамент€ш1ьних та прик.ттадних досл|дхсень, науково-техн1чних
(експеримент€1льних) розробок (дал| _ }(онкурс), виконання яких розпочнеться у2019 роц1 за рахунок котшт|в заг€|пьного фонду дер)кавного бтоджету за
бтодхсетно}о прощамо!о <.{осл1дхсення' науков| та науково_техн[чн[ розробки,виконанн'т роб1т за дер)кавними ц|льовими црощамами та державним
замовленням' п1дготовка наукових кадр1в, ф|нансова п1дщимка преси' розвиткунауково| 1нфрасщуктури' наукових об'ект!в, що станов.]ш1ть нац|она.гльне
надбання, забезпечення д|яльност| дерх(авного фонду фундамент€}пьних
досл!дх<ень> (1(|!1( вк 220 \ 0 40).

2. [иректору Ёауково-досл1дного 1нстицту економ|чного розвитку А.€.Ё., проф.
1{аленток 1.€.:

2'\' [о 19 нервня 2018 року орган1зувати проведення першого етапу (онкурсу в
един|й |нформац|йн|й систем| <Ёаука в ун|верситетах>;
2'2'Розм|стити |нформац1йн| матер1али щодо проведення конкурсного в1дбору
проект1в наукових досл|дхсень | розробок на сайт1 }н1верситету у розд|л|
<Ёауко> - стор!нка Ёауково-досл1дного 1нституту економ1чного розвитку;
2'з' |[|дгоцвати вс| необх|дн! документи за результатами пер!шого етапу
1{онкурс! для передан1 до .{епартаменту науково-техн|чного розвитку йФЁ
9кра!ни .



3. 3атвердиту| ск.]1адконкурсно| ком!с!| пер!цого етапу 1(онкурсу (.{одаток 1).

4. Ёауково-експертн!й рад! 9н|верситету в терм|н до |9 червня 2018 року
розглянути експертн| висновки конкуроно[ ком|с||' провести в|дб|р поданих на
|(онкурс проект|в фундаплент€}льних та прикладних наукових досл|ркеньта
затвердити результату| пер1пого етапу конкурсного в|дбору.

5. Ао 06 липня 2018 роч ътадату1 ,,{епартаменту науково-техн|чного розвитку
мон )/кра!ни вс1 необх|дн| документи для подальтпо| уласт| проект|в у
1(онкурс|.

6. 1(онщоль за виконанням

А.€.Ё., проф. Антонток -|{..}1.

Ректор

||роект нак€ву вносить:

.(.[. )1ук'яненко

9згоджено:

;коном|чного розвитку |{роректор. з науково!роботи

€1ы-- л.-}1. Антонток[.€.]{аленток

Ёачагль !оридичного в|дд|лу
1.8.Фвсянн|кова

нак€шу пок.т1асти на проректора з науково[ роботи


