Інформаційне повідомлення
Міністерство освіти і науки України
Сумський державний університет
Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту
імені Олега Балацького
Навчально-науковий інститут права
повідомляють
Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1193 від 21.10.2014
року на базі Сумського державного університету буде проводитися:
Другий етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із
галузі науки «Державне управління»
До участі запрошуються студенти, магістранти вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації, які проводять підготовку з державного управління,
державної служби та за економічними та юридичними спеціальностями.
На підставі Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
№ 1057 від 14.09.2011р. «Про затвердження Переліку наукових спеціальностей» до
розгляду на конкурс приймаються роботи з таких наукових спеціальностей:
1. Теорія та історія державного управління (економічний напрям).
2. Механізми державного управління (економічний напрям).
3. Державна служба (економічний напрям).
4. Місцеве самоврядування (економічний напрям).
5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського
порядку (юридичний напрям).
Відповідно до Національної наукової доповіді «Державне управління в
Україні: стан проблеми та перспективи розвитку», схваленої Вченою радою
Національної академії державного управління при Президентові України від
08.11.2012 р., перспективними напрямами наукових досліджень визначено:
1. Функціонування системи державного управління: історія, реалії та
перспективи.
2. Правові аспекти забезпечення державного управління в Україні та світі.
3. Діяльність органів публічної влади у сучасному суспільстві.
4. Місцеве самоврядування в Україні: історія, реалії та перспективи.
5. Актуальні проблеми зовнішньої та внутрішньої політики України.
6. Механізми забезпечення сталого розвитку різних галузей суспільного
життя в Україні та інших державах.
7. Соціальна і гуманітарна політика в Україні та світі.
8. Співвідношення централізації та децентралізації влади у сучасному
суспільстві.
9. Діяльність органів місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.
10. Адаптація зарубіжного досвіду муніципального управління для
вітчизняних реалій.
11. Національна безпека як необхідна складова функціонування держави.
12. Державний механізм забезпечення громадського порядку.
13. Система та діяльність органів державної влади в ході управління сферою
державної безпеки та громадського порядку.

14. Безпека держави: поняття, складові, система забезпечення.
15. Громадський порядок в державі: порядок в державі: поняття, складові,
система забезпечення.
16. Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
17. Наукове передбачення, прогнозування та стратегічне планування
державного управління.
18. Реформування та модернізація системи державного управління в Україні.
19. Державне управління в контексті євроінтеграційних процесів.
20. Розроблення оптимальних форм, методів та механізмів державного
управління.
21. Перспективи державного управління регіональним економічним
розвитком.
22. Організаційно-економічні питання державного управління в площині
окремих галузей національного господарства.
23. Вдосконалення державної політики в сфері управління вищими
навчальними закладами.
24. Державна служба та місцеве самоврядування: вітчизняна специфіка та
міжнародний досвід.
25. Розвиток ІТ-технологій у сфері державного управління.
26. Перспективи розвитку електронного урядування в системі організації
державної влади.
На конкурс приймаються роботи до 30.01.2017 р. у кількості всього не
більше трьох робіт від одного вищого навчального закладу.
Вимоги до змісту та оформлення наукових робіт – відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 202 від 21 лютого 2012 р.
«Про затвердження Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук».
Заключний етап ІІ туру Конкурсу буде проводитися в період з 22 по 23
березня 2017 р. у формі наукової конференції, за результатами якої буде
опублікована збірка матеріалів учасників конференції. В зв’язку з цим просимо
окремо від роботи подати тези доповідей обсягом до 3 сторінок, шрифтом Times
New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4.
Конкурсні роботи будуть перевірятися на плагіат, тому разом з друкованою
роботою необхідно надіслати СD-диск із електронним варіантом роботи та тез
доповіді.
З повагою,
проректор з наукової роботи,
голова галузевої конкурсної комісії

А. М. Чорноус

Додаток 1
до Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з природничих, технічних
та гуманітарних наук
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника наукової роботи
«________________________________»
(шифр)

Автор

Науковий керівник

1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________
3. По батькові (повністю)_____________
4. Повне найменування та
місцезнаходження вищого навчального
закладу, у якому навчається автор
___________________________________
5. Факультет _______________________
6. Курс (рік навчання)________________
7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

1. Прізвище ___________________
2. Ім’я (повністю) ______________
3. По батькові (повністю) _______
4. Місце роботи, телефон, е-mail
______________________________
5. Посада _____________________
6. Науковий ступінь ____________
7. Вчене звання ________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
8. Місце проживання, телефон
___________________________________ ______________________________
(рік, місце, форма впровадження)

9. Місце проживання, телефон, е-mail
___________________________________
Науковий керівник

________________

__________________

Автор роботи

________________

__________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Рішенням конкурсної комісії _________________________________________
(найменування вищого навчального закладу)

студент(ка) _______________________ рекомендується для участі у другому
(прізвище, ініціали)

турі Конкурсу ______________________________________________________
(назва галузі науки, спеціальності, групи спеціальностей)

Голова конкурсної комісії __________
(підпис)

М.П. ___ __________________20 __ року

___________________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 2
до Положення про проведення
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
з природничих, технічних
та гуманітарних наук
ЗГОДА
на збір та обробку персональних даних
Я, ___________________,
П.І.Б.

____________________________________________________
паспорт

шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних» від 1 червня 2010 року, № 2297-УІ надаю згоду Сумському
державному університету на обробку моїх особистих персональних даних у базі
учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку
«Державне управління» з метою ведення діловодства та статистичних звітів
визначених наказом МОН № 202 від 21.02.2012 р. «Про затвердження Положення
про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук».
Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних у період конкурсу надавати у
найкоротший термін відповідальній особі галузевої конкурсній комісії уточнену
інформацію та подавати оригінали відповідних документів для внесення моїх
нових особистих даних до бази персональних даних.
«____» 201___ р.

_________________ (_____________)
(підпис)

Особу та підпис ________________________ перевірено
Відповідальна особа ____________________ (_________________)
М. П.

