
ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Кафедра регіональної політики та 

публічного адміністрування 
 

ОГОЛОШУЄ 
 

 конкурс наукових робіт аспірантів та 

докторантів в галузі знань з публічного управління 

та адміністрування 

«Одеська ініціатива» 

 
 Конкурс проводиться  з 1 жовтня  2020 року по 11 травня 2021 

року з метою створення умов для розвитку інтелектуального 

потенціалу талановитої молоді в сфері публічного управління, 

підтримки наукової роботи аспірантів та докторантів, оволодіння 

ними інноваційними дослідницькими технологіями та 

присвячується 25-річчю утворення Національної академії 

державного управління при Президентові України та Одеського 

регіонального інституту державного управління.  
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УМОВИ  

конкурсу наукових робіт аспірантів та докторантів 

в галузі знань з публічного управління та 

адміністрування 

«Одеська ініціатива» 

  
1. Конкурс проводиться в період з 1 жовтня  2020 року по 11 травня 

2021 року з метою створення умов для розвитку інтелектуального потенціалу 

талановитої молоді в сфері публічного управління, підтримки наукової роботи 

аспірантів та докторантів, оволодіння ними інноваційними дослідницькими 

технологіями та присвячується 25-річчю утворення Національної академії 

державного управління при Президентові України та Одеського регіонального 

інституту державного управління.  

  

2. У Конкурсі можуть брати участь аспіранти, які здобувають вищу 

освіту за освітнім ступенем доктора філософії за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» та докторанти, що навчаються у закладах 

вищої освіти України незалежно від форм власності та підпорядкування, в 

тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у цих закладах, 

аспіранти  та докторанти закладів вищої освіти зарубіжних країн.   

  

3. Завдання конкурсу: 

- стимулювання та мотивування наукових досліджень молоді в галузі 

публічного управління та адміністрування;  

- популяризація досягнень науки публічного управління;  

- залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних 

працівників до інноваційної роботи з обдарованими молодими дослідниками.  

-  
4. Вимоги до конкурсних робіт: 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

аспірантів та докторантів з галузі публічного управління. Наукові роботи 

повинні бути дослідницькими, інноваційними за своїм характером, не мати 

нагород інших конкурсів.   

  

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них 

спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. 

Якщо авторами наукової роботи є аспіранти з різних вищих навчальних 

закладів, можуть бути два наукові керівники з різних вищих навчальних 

закладів.  

  

Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:  
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- 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;  

- наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються 

назва роботи із вказанням авторів, назви закладу, посад і адреси), зміст на 

окремій сторінці, вступ, відповідні розділи роботи, висновки, список 

використаних літературних джерел та анотацію (на окремому аркуші), у якій 

зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та 

загальну характеристику роботи;  

- наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих 

іншими особами;  

- загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20 сторінок без 

урахування титульної сторінки, змісту, додатків, переліку наукових джерел і 

анотації та ключових слів ( англійською та українською мовою) УДК;  

- малюнки та таблиці, що додаються до роботи, повинні бути чіткими, 

зрозумілими та мають бути інтегровані в текст роботи із відповідним 

посиланням на них.  

-  
Наукові роботи подаються виключно в електронному вигляді в 

форматах *.doc або *.docx на електронну пошту – kaf.rppa17@gmail.com з 

позначкою «На Конкурс» і вказанням контактних даних автора (ПІП, назва 

ЗВО, контактний номер телефону).  

  

Наукові роботи виконуються українською мовою чи аглійською мовою.  

Окремим файлом в форматі *.pdf подаються повні відомості про автора 

(авторів) та наукового керівника роботи, зазначається повністю назва 

організації, її адреса, інтернет-сторінка, електронна адреса автора (авторів) для 

листування.  

 

 Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог цього розділу, 

до участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням конкурсної комісії  

знімаються з розгляду. 

 

5. Проведення конкурсу: 

Оцінювання робіт рецензентами здійснюється за шкалою з максимальним 

балом. Критерії оцінювання робіт:  

  

№№  

Критерій 

Максимальний 

бал 

1. Актуальність теми дослідження 10  

 2 Наявність елементів наукової новизни 15  

3. Обґрунтованість отриманих результатів 10  



4 

 
 4. Повнота огляду відомих результатів, близьких до теми 

роботи 

10  

5. Якість оформлення наукової робіт 5  

  Всього  50  

  

Рецензент, який оцінює наукову роботу, заповнює оціночний лист. 

Оціночний лист підписується членом конкурсної комісії, який проводив 

анонімне оцінювання, та головою конкурсної комісії.  

Після проходження конкурсу конкурсна комісія підбиває підсумки 

Конкурсу та приймає рішення щодо визначення переможців Конкурсу, 

загальна кількість яких не може перевищувати 5 осіб від загальної кількості 

авторів наукових робіт, та нагородження їх дипломами та призами. Роподіл 

робіт за місцями здійснюється наступним чином: І місце – одна робота, ІІ місце 

– 2 роботи, ІІІ місце – 2 роботи.  

 

Наукові роботи учасників та переможців Конкурсу оприлюднюються в 

спеціальному випуску наукового журналу  НАДУ при Президентові України  

категорії Б. 

 

 


