1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1

Науково-дослідний

інститут

економіки

розвитку

подвійного

підпорядкування - Міністерства освіти і науки України та Національної академії
наук

України

(далі

ІЕР)

створений

як

структурний

підрозділ

Сумського

державного університету спільним наказом Міністерства освіти і науки України та
Президії Національної академії наук України

від

16 листопада 2007 року

№1012/529.
Науково-методичне

керівництво

ІЕР

покладено

на

Державну

установу

«Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» (ІЕПР
НАНУ).
1.2 У своїй діяльності ІЕР керується законодавством України, відомчими
нормативними актами, цим Положенням і нормативними документами СумДУ,
підзвітний ректору СумДУ і директору ІЕПР та підпорядковується начальнику
науково-дослідної частини і проректору з наукової роботи СумДУ.
1.3 Метою ІЕР є створення найбільш сприятливих умов для інтеграції
вузівської і академічної науки, підвищення рівня спеціальної освіти у галузі
економічної

науки,

цільової

підготовки

висококваліфікованих

фахівців

для

подальшої наукової, педагогічної і виробничої діяльності у системі HAH і МОН
України, в галузевих науково-дослідних установах і на підприємствах України.
1.4 ІЕР не має статусу юридичної особи, спільно користується майном СумДУ
і ІЕПР НАНУ відповідно до додатково укладених угод або господарських
договорів.
1.5 ІЕР має штамп, бланк, емблему зі своєю назвою, інші реквізити.
1.6 Місце знаходження ІПР:
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ІЕР

2.1

Головне

завдання

ІЕР

спрямоване

на

об'єднання

наукових

та
2

інтелектуальних можливостей та більш повне використання потенціалу СумДУ і
ІЕПР НАНУ шляхом інтеграції зусиль вчених обох організацій для розв'язання
актуальних

наукових

і

практичних

завдань,

а

також

для

підготовки,

перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, зокрема вищої кваліфікації, для
пріоритетних напрямів науки і техніки.

2.1.1 Основні напрями наукової діяльності ІЕР передбачають:
-

вивчення

сучасних

проблем

розвитку

соціально-економічних

систем

з

використанням науково-освітнього потенціалу СумДУ і ІЕПР НАНУ;
-

обмін науковою інформацією і проведення наукових досліджень з питань

оцінки та прогнозування стану соціо-економіко-екологічних систем;
-

розробку і реалізацію методів управління та маркетингу інновацій;

-

дослідження проблем сталого розвитку соціально-економічних систем;
дослідження

соціальних,

економічних

та

екологічних

проблем

інформаційного суспільства;
-

розробку

методів

та

програмного

забезпечення

моделювання

стану

соціальних, економічних та природних систем;
-

поширення наукових результатів через видання спільних монографій, статей

у фахових виданнях, організацію і проведення наукових конференцій;
-

координацію

роботи

із

міністерствами

та

відомствами

для

спільного

виконання господарських завдань.
2.1.2 Основні напрями освітянської і методичної діяльності ІЕР передбачають:
- впровадження у навчальний процес новітніх результатів наукових досліджень,
зокрема підготовку підручників, навчальних посібників тощо;
-

пошук, відбір і залучення талановитої студентської молоді до наукової

діяльності, зокрема при виконанні господарсько-договірної тематики, підготовку
за індивідуальним планом навчання тощо;
-

формування стратегії подальшого розвитку підготовки та перепідготовки

фахівців економічного напряму;
вироблення та реалізацію єдиної політики підготовки наукових кадрів,
зокрема через магістратуру, аспірантуру, докторантуру СумДУ і ІЕПР НАНУ та
З

шляхом стажування, залучення науково-педагогічних кадрів СумДУ і ІЕПР НАНУ
до роботи в спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій;
-

організацію

і

проведення

спільних

науково-методичних

конференцій,

семінарів, нарад з питань економічної освіти.
2.2

ІЕР відповідно до своїх завдань забезпечує:

високу якість наукових досліджень за укладеними СумДУ і ІЕПР НАНУ
договорами;
-

вивчення, аналіз і узагальнення досягнень світової науки за науковими

напрямами ІЕР та визначення можливостей їх використання для розвитку науки і
техніки в регіоні та Україні в цілому;
організацію, проведення та участь у конкурсах наукових робіт і проектів;
-

розробку проектів і проведення експертизи з відповідних напрямів науки і

техніки;
-

залучення як консультантів провідних вітчизняних і зарубіжних фахівців для

виконання науково-дослідних робіт, проведення навчальних занять, підготовку
кадрів тощо.
2.3

ІЕР має право:

брати участь в укладанні у встановленому порядку договорів на виконання
наукових і науково-технічних робіт з організаціями, зокрема міжнародними, за
дорученням СумДУ;
в порядку, установленому законодавством України і нормативними актами
HAH і МОН України, вирішувати питання про вступ до спілок, асоціацій та
ведення інших форм спільної діяльності з організаціями та підприємствами,
зокрема закордонними, за погодженням із СумДУ і ІЕПР НАНУ;
здійснювати інформаційну і видавничу діяльність в межах додаткових угод
між СумДУ і ІЕПР НАНУ.
2.4 При виконанні господарських договорів, грантів тощо, зокрема згідно з
перспективним планом роботи ІЕР, де спільно використовується обладнання та
інтелектуальний

ресурс

СумДУ

і

ІЕПР

НАНУ

обов'язковим

є укладання

відповідних договорів на виконання наукових і науково-технічних робіт між ними.
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ІЕР

3.1 ІЕР створюється на базі кафедр економіки та маркетингу факультету
економіки та менеджменту СумДУ. До наукової діяльності ІЕР можуть залучатися
науковці інших кафедр і сторонніх організацій.
3.2 Управління ІЕР здійснює його директор, який призначається зі складу
провідних науковців зазначених кафедр ректором СумДУ за узгодженням з
директором ІЕПР НАНУ.
3.3 Обов'язки та права директора:
-

здійснення загального керівництва ІЕР відповідно до вимог законодавства та

забезпечення відповідного рівня трудової і виконавчої дисципліни;
керування роботою, що пов'язана зі складанням поточних і перспективних
планів наукової, науково-технічної та освітньої діяльності;
-

відповідальність за діяльність ІЕР;

-

організація виконання поточних і перспективних планів наукової, науково-

технічної та освітньої діяльності;
-

представлення ГЕР в інших установах, закладах і органах;

-

участь в укладанні договорів і угод на виконання робіт та надання послуг;

-

здійснення загального керівництва з планування і проведення наукових

конференцій, нарад, семінарів та шкіл, зокрема міжнародних;
забезпечення координації діяльності ІЕР з іншими науковими установами;
-

здійснення інформаційних зв'язків ІЕР в Україні та за її межами.
3.4 Для оперативного управління ШР його директор

призначає своїх

заступників, які здійснюють управління певними напрямами робіт.
3.5 Організаційною одиницею ІЕР є наукова група. Керівник наукової групи
призначається з числа провідних науковців СумДУ та несе відповідальність за:
-

своєчасне і якісне виконання НДР;

-

матеріально-технічне забезпечення діяльності в межах НДР;

-

систематичний і діяльний контроль за ходом і результатами НДР;
дотримання норм охорони праці при виконанні проекту;
проведення заходів з підвищення творчої активності фахівців.
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3.6 Результата виконання тематичного плану ІЕР розглядаються на засіданні
наукової ради СумДУ або за її дорученням на засіданні наукової ради факультету
економіки та менеджменту.
3.7 Джерелами фінансування ІЕР є кошти, що надходять від замовників
(підприємств

та

господарськими
грантами.

установ)

на

договорами,

виконання

проектів

регіональними,

за

держбюджетними

державними

і

та

міжнародними

Організація НДР та фінансово-економічні засади діяльності ІЕР

здійснюються відповідно до нормативної бази СумДУ. Бухгалтерський облік та
фінансові операції забезпечуються відповідними структурами СумДУ.

4. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ІЕР

Рішення про реорганізацію або ліквідацію ІЕР приймається спільним наказом
МОН і HAH України за поданням Сумського державного університету і Державної
установи «Інститут економіки та прогнозування HAH України».

