
Інформаційний лист щодо проведення 
ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  
з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році  

зі спеціалізації «Економіка та управління національним 
господарством» 

 
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. 

№1457 на базі економіко-правового факультету Одеського національного 
університету імені І І. Мечникова буде проведений ІІ тур Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та 
управління національним господарством».  

До участі у конкурсі запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту 
за освітнім ступенем бакалавра та магістра в закладах вищої освіти України 
незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та 
особи без громадянства, що навчаються у цих навчальних закладах, студенти 
закладів вищої освіти інших країн.  

Для участі у конкурсі конкурсна комісія закладу вищої освіти відбирає не 
більше трьох наукових робіт та надсилає їх до Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова не пізніше 15 лютого 2021 року (дата 
відправлення встановлюється за поштовим штемпелем). 

На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші 
конкурси, мають відзнаки НАН України та органів державної влади. Якщо 
наукову роботу подано на ІІ тур з порушенням вимог, що висуваються до 
такого виду робіт, галузева конкурсна комісія повертає її конкурсній комісії І 
туру (із зазначенням причини). 

Студенти закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами 
першого етапу ІІ туру претендують на нагородження, будуть запрошені 
особисто до 25 березня 2021 року для участі у другому етапі ІІ туру – 
підсумковій онлайн науково-практичній конференції (захист робіт).  

Конкурсні наукові роботи просимо надсилати за адресою: 65082, м. 
Одеса, вул. Дворянська, 2, економіко-правовий факультет Одеського 
національного університету імені І. І. Мечникова. 

За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою 
konkurs.onu@gmail.com. 

 
Про дати результатів 1 туру та проведення 2 туру буде повідомлено 

додатково. 
 
Основні вимоги до оформлення робіт: 
На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: 

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, 
кегль – 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє 
– по 20 мм. Обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 30 сторінок 
(без урахування додатків та переліку літературних джерел).  

mailto:konkurs.onu@gmail.com


Наукова робота обов’язково повинна мати: титульну сторінку (на ній 
зазначаються тільки шифр та назва роботи), Зміст, Вступ, Розділи, 
Висновки, Список використаних джерел та Анотацію, у якій зазначається 
актуальність, мета, завдання, використана методика дослідження та загальна 
характеристика роботи. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, 
повинні бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4. 

Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування 
закладу вищої освіти замінюються шифром (шифр має бути не більше двох 
слів). 

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді з обов’язковим 
зазначенням спеціалізації «Економіка та управління національним 
господарством». До друкованої роботи додається електрона версія на 
компакт-диску або надсилається на електронну адресу конкурсу: 
konkurs.onu@gmail.com у форматі .doc та .pdf (наприклад: назва файлу: шифр 
роботи .doc та шифр роботи.pdf.), Згода про обробку персональних даних 

Учасники Конкурсу подають (за наявності): довідки про впровадження 
результатів наукового дослідження; копії публікацій за проблематикою 
дослідження (тез виступів на конференціях, наукових статей) в окремому 
конверті під шифром роботи.  

Окремо в заклеєному конверті під шифром роботи подаються 
відомості про автора (авторів) та керівника наукової роботи (додаток 1). 

Наукові роботи виконуються українською мовою. 
 
 
 
З повагою, 
Проректор з наукової роботи  
ОНУ імені І. І. Мечникова, 
Голова оргкомітету                                                                                                     В. О. Іваниця 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konkurs.onu@gmail.com


Додаток 1 
 

ВІДОМОСТІ  
про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи 

«________________________________» 
 (шифр) 

 
Автор                                                     Науковий керівник 

 
1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище  ___________________ 
2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________ 
3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю)   _______ 
4. Повне найменування та 
місцезнаходження вищого навчального 
закладу, у якому навчається автор 
___________________________________  

4. Місце роботи, телефон, е-mail 
______________________________ 

5. Факультет (інститут)_______________ 5. Посада  _____________________ 
6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ____________ 
7. Результати роботи опубліковано 
___________________________________  
                            (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання  ________________ 

8. Результати роботи впроваджено 
___________________________________  
                         (рік, місце, форма  впровадження) 

 

9. Телефон, е-mail ___________________  
 
Науковий керівник ________________      _____________________ 
     (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи  ________________      _____________________ 
     (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії ___________________________________________ 
     (найменування  вищого навчального закладу) 

Студент(ка) _________________________________ рекомендується для 
участі у                           (прізвище, ініціали) 

у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 
спеціалізації «Економіка та управління національним господарством»                                                            

 

 
Голова конкурсної комісії  ____________           __________________________ 
           (підпис)                                                   (прізвище, ініціали) 

  ____  ____________________2021 року 
 
 


