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|[ро проведення конкурсного в1дбору у 2018 рош1
проект|в наукових роб|т та науково-техн1чних
(екопоримент€}льних) розробок молодих вчених

Б!дпов|дно до нак€шу й|н1стерства осв|ти | науки )/кра!ни в|д 16.08.2018 ]\9

9'15 <|{ро проведення конкурсного в|дбору у 2018 роц| проект|в наукових роб[т та
науково-техн|чних (експеримент€|-]'1ьних) розробок молодих вчених>)' |{олоэкення про
Ёауково-досл|дний 1нститут економ|чного розвитку шн3 <1(и]вський нац|ональний
економ|чний ун|верситет |мен| Бадима [етьмана>, затверд)кеного Бченото Радото
!н|верситец 23.\\.2017 (протокол.}ч,8: 4) та введеного в д|то нак€1зом ректора ]\ъ 883
в|д23.||.20|7,

нАкА39}Ф:
с

1. ||ровести в }н|верситет| щор1нний конкурсний в|дб1р проект|в наукових роб|т
та науково-техн|чних (експериментальних) розробок молодих вчених (да''!
1{онкурс)' виконан}!я яких розпочнеться у 2019 роц| за рахунок котцт|в заг€|.льного

фонду дерх(авного бтоджету за бтодхсетнок) прощамото к,{осл1дження, науков| та
науково-техн|чн| розробки' виконання роб|т за державними ц|льовими прощамами та

державним замовленням' п|дготовка наукових кадэ|в, ф|нансова п|дщимка преси'

розвитку науково| |нфрасщуктури' наукових об'скт|в, що становлять нац1ональне
над6ання' забезпечення д|яльност! дер>кавного фонду фундамента-]|ьних досл|д>кень>>
(кг]квк 2201040).

2. !тректору Ёауково-досл|дного 1нституту економ|чного розвитку А.€.Ё., проф.
1{аленток |.€.:

2.\. !о 20 вересня 2018 року орган|зувати проведення пер1пого етапу !{онкурсу в
сдин|й 1нформац|йн|й систем| <Ёаука в ун1верситетах);

2.2. Розм|стити |нформац|йн| матер|а-гти щодо проведенн'| конкурсного в|дбору
шроект|в наукових роб|т та науково_техн|чних (екопериментальних) розробок
молодих вчених на сайт| !н!верситету у розд|л| <<Ёауко> - стор|нка Ёауково-
цосл|дного |нституту економ!чного розвитку;



2.з. |{|дгоцвати вс| необх|дн| документи за результатами пер1пого етапу
|{онкурсу для передан! до .{епартаменту науково-техн|чного розвитку й@Ё 9кра!ни.

3. 3атвердиту\ ск.]|ад конкурсно| ком|с|| пер1пого етапу 1{онкурсу ([одаток )т[э1).

4. Ёауково-експертн|й рад| }н|верситец в терм|н до 20 вересня 2018 року
розглянути експертн| висновки конкурсно| ком|с||, провести в|дб]р поданих 'на
1(онкурс проект|в наукових роб!т та науково-техн1чних (експеримента.гльних)

розробок мол0дих вчених та затвердити результати пер|т1ого етапу конк)фсного
в|дбору.

5. Ао 10*>ковтня 2018 року надати,{епартаменту науково-техн|чного розвитку
мон !кра!ни вс| необх|дн| документу| для подальтпо| унаст| проект|в у (онкурс1

(Аодаток ]\ъ 2).

6. 1(онщоль за виконанням нак€ву покласти на проректора з науково] роботи
А.€.!, ., проф. Антот*ок -}1..]1.

Б.о.ректора

|{роект наказу вносить : }згоджено:

|[роректор з науково} роботи.(иректор Ё.ф економ|чного розвитку

%&,, 1.€. 1&ленток
., сФт - л.-|{.Антонлок

Ёачал к к)ридичного в|дд|лу
1.Б. Фвсянн|кова

А.й.(олот



|арафонова Ф.1.

{имбал }!.1.

Фед|рко о.А.

,
Федорненко А.Б.

€екретар ком1с!!

Фролова [.€.

,(одаток 1

до нак€ву кнву !м. Б.[етьмана
в1д }} серпня 2018р. !'{э1ф6

- А.€.88., профеоор кафедри економ!ко-математиЁ1ного

моделк)ваъ|ъ|я:

А.€.[., професор кафедри менед)|(менц;

к.е.н.' доцент кафедри м}кнародно] економ|ки;

А.€.Ё., доцент' зав|дуван кафедри европейсько|

|нтещац|] ;

А.€.Ё., професор, зав|дуван кафедри маркетинц;

к.е.н, пров|дний науковий сп|вроб|тник Бауково-

досл|дного |нституц економ|чного розвитку.

€клад
конкурсно! ком!с1! перпшого етапу }(онкурсу проепсг1в наукових роб[т та

науково-техн!чних (експериментальних) розробок молодих вчених

|олова

||!сщнова Ф.8.

9лени:



Аодаток 2

до н:1к'шу кнву |м. Р.|етьмана
в1д4-серпня 20|8р' }'{э !!ё

п!к документ!в, як! необхйно надати [епартаменту науково-техн[чного

розвитку мон 7кра|ни 3а ре3ультатами пер[|]ого етат|у (онкурсу:

€упров1дний лиот з перел{ком проекг1в наукових роб1т, розробок, тщФ

пропону|оться до виконанн'{ 3а рахунок котшт1в 3аг;}'!ьного фонл}
дер}(авн0го бтодтсету з 20|9 року;
|{роекти наукових ро б|т, науково_техн1чних (експеримонташьних) розр о бок
молодих вчених, що оформлен! за зразком, наведеним у [одатку 1

|1олоакення про проведенн'1 1!1|н1стеротвом осв|ти { науки 9ща[ни
конкшсу проекг|в наукових роб1т та наук0во-техн|чних
(експериментальних) розробок молодих вчених, як1 працтоють
(навиатоться) у вищих навч€шьних зак.т1адах та наукових установа1,, 1{0

на.т1ежать до сфери управл|ння Р1й1отерства' пода.|1ь1ше виконання цих
роб1т { розробок за рахунок загапьного фонлу дер)кавного бтодхсету та

управл1н}ш1 ними, 3атверд}кен0го нак€вом мон в|д |4.|2.2015 р' }&1287,
зреесщованим у й{н|стерств1 тостиц{| 9ща?ни 06'01 .2о$ р. }т{э15/28145;

[окушенти, що засв|дту:оть результати пер|пого етапу 1{онкурсу: коп1я

наказу про цроведен}{'{ пер!шого етапу 1(онкурсу, витяг 1з протоколу
3ас1дання Ёауково_експертно! ради щодо рекомендованих проект1в ;

3году на у{асть у виконанн1 досл|джсення чи розробки вс|х осн0вних
виконавц1в ко:кного проекту;
1нформац1то до проекг1в (лля подальтпо[ губл1кац|[).


