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Секретар:
Присутні:

Смовженко Т.С.
Семів А.Р.
28 з 38 членів Вченої ради
Азаренкова Г.М., Барановський О.І., Вознюк М.А.,
Вядрова І.М., Гірченко Т.Д., Голуб Г.Г., Годунов О.І.,
Гороховатський В.О., Засядько А.А., Кєбедова К.Р.,
Костирко Р.О., Кравченко І.С., Кузнєцова А.Я., Нагорна
Л.М., Огородник О.М., Панкратова Н.О., Пасічник І.В.,
Півторака К.В., Піхоцька О.М., Пшик Б.І., Рисін В.В.,
Самородов Б.В., Слав’юк Р.А., Стасюк А.В., Стороженко
О.О., Чаплига В.І., Швидка О.Б.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про рекомендацію проектів для проходження наукової та науково-технічної
експертизи у другому етапі Конкурсу проектів наукових робіт та науковотехнічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють
(навчаються) у вищих навчальних заклад та наукових установах, що належать
до сфери управління МОН України, які фінансуються за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету
Доповідає: Барановський О.І., проректор з наукової роботи, д.е.н., професор.
___________
1. СЛУХАЛИ: Барановського О.І., проректора з наукової роботи, д.е.н.,
професора з інформацією «Про рекомендацію проектів для проходження наукової
та науково-технічної експертизи у другому етапі Конкурсу проектів наукових
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які
працюють (навчаються) у вищих навчальних заклад та наукових установах, що
належать до сфери управління МОН України, які фінансуються за рахунок коштів
загального фонду державного бюджету»
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити результати І етапу конкурсного відбору проектів наукових
робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які
працюють(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України, виконання
яких здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.
2. Рекомендувати для подальшого проходження наукової та науковотехнічної експертизи у другому етапі конкурсного відбору проекти:
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–
Механізми
збереження
людського
капіталу
в
контексті
євроінтеграційного вектору України (керівник проекту Калинець Катерина
Сергіївна, к.е.н., доцент кафедри економіки та управління персоналом
Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської
справи»);
–
Вплив репутаційних чинників та комунікаційних розривів на
конкурентоспроможність та ефективність діяльності банків України (керівник
проекту Боярко Ірина Миколаївна, к.е.н., докторант ДВНЗ «Університет
банківської справи»);
–
Забезпечення фінансової безпеки підприємств оборонного комплексу
України (керівник проекту Орєхова Катерина Віталіївна, к.е.н., докторант ДВНЗ
«Університет банківської справи»);
–
Інформаційна технологія аналізу та оцінки складних об'єктів
господарської діяльності (керівник проекту Мельник Надія Орестівна, викладач
кафедри економічної кібернетики Львівського навчально-наукового інституту
ДВНЗ «Університет банківської справи»).
ГОЛОСУВАЛИ:
За – 28.
Проти – немає.
Утримались немає.

Голова Вченої ради

Т.С.Смовженко

Учений секретар

А.Р.Семів

