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1. Положення розроблено у відповідності до «Порядку призначення і
виплати стипендій», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від
12.08.2004 р. № 882.
2. Іменна стипендія засновується на честь Олега Федоровича Балацького –
видатного вченого, одного із засновників української школи економіки
природокористування та економічної науки у Сумській області з метою
заохочення до учбової, науково-дослідницької та громадської діяльності
студентів факультету економіки та менеджменту.
2.1 Доктор економічних наук, професор, академік інженерної академії наук
України, академік Української екологічної академії наук, академік міжнародної
академії наук з екології та безпеки життєдіяльності, заслужений діяч науки і
техніки України, заслужений працівник освіти України, О.Ф. Балацький
опублікував понад 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких – 2
підручники, 7 навчальних посібників, 12 монографій. Ним особисто розроблена
теорія економічного збитку; теоретично обґрунтована і вперше в Україні
практично реалізована система платного природокористування, яка була
затверджена на державному рівні; розроблена наукова теорія обліку економічних
наслідків екодиструктивної діяльності, теорія оцінки економічного потенціалу
соціально-економічних систем. За 40 років педагогічної та наукової роботи він
став визнаним в Україні та далеко за її межами вченим в галузі економіки
природокористування. Його науково-педагогічна діяльність сприяла розвитку
економічної освіти у місті Суми та області. Серед його учнів 12 докторів наук і 50
кандидатів економічних наук.
3. У відповідності до п. 14 вказаного «Порядку…» за особливі успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам за
поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися
іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких проводиться
у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення
про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується
його керівником.
3.1 Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу не
повинен перевищувати (відсотків прожиткового мінімуму):
- для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» або
«магістр» - 42.

4. Стипендіатами іменної стипендії ім. О.Ф. Балацького можуть бути
студенти всіх курсів спеціальностей «Фінанси», «Маркетинг», «Менеджмент
організацій», «Економіка підприємства», які мають відмінні показники у
навчанні, займаються науково-дослідною роботою, є переможцями вузівських,
всеукраїнських та міжнародних олімпіад і конкурсів, мають високі моральноетичні якості, беруть активну участь у громадському житті університету.
5. Рішення про присудження стипендії приймається за представленням
відповідної випускаючої кафедри на засіданні Вченої ради факультету економіки
та менеджменту і на підставі подання стипендіальної комісії Сумського
державного університету затверджується ректором університету. Стипендія
присуджується один раз на семестр одній особі з числа студентів (претендентів)
факультету економіки та менеджменту з можливістю подальшого
перезатвердження. Іменна стипендія встановлюється у розмірі 42% від
прожиткового мінімуму.
6. Виплата стипендії проводиться бухгалтерією університету за рахунок
коштів, передбачених для стипендій студентам університету на основі виписки із
засідання Вченої ради факультету, затвердженої ректором.
7. Стипендіатам видається грамота і надається переважне право при вступі
до аспірантури після закінчення університету.
Розглянуто на засіданні Вченої ради університету, протокол
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