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1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
1.1. Положення про Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів,
присвячений 40-річчю присудження Нобелівської премії
В.В. Леонтьєву, (далі
Положення) – це нормативний документ, яким визначаються цілі, завдання та коло
учасників конкурсу, регламентується порядок організації і проведення конкурсу, умови
визначення переможців конкурсу у Дніпропетровському університеті імені Альфреда
Нобеля.
1.2. Цим положенням керуються в своєї діяльності науково-педагогічний персонал,
всі структурні підрозділи, студенти та аспіранти, які задіяні у навчальному процесі з
метою вирішення комплексу завдань щодо участі у конкурсі та його ефективного
проведення.
1.3. Положення не є конфіденційним документом в межах університету.
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
Код документу
ДСТУ ISO 9001-2009
ДСТУ ISO 9000-2007
№ 1060-ХІІ
від 23 травня 1991 р.
від 27.10.2008 року
від 05 червня 2008 року
від 20.09.2008 року

Назва документу
Системи управління якістю. Вимоги.
Системи управління якістю. Основні положення та словник.
Закон України „Про вищу освіту”
Наказ Міністерства освіти і науки України „Примірне положення про
науковий центр університету(академії)”
Рішення вченої ради університету про проведення конкурсу
студентських робіт з нобелівської тематики
Рішення ректорату про проведення конкурс студентських робіт з
нобелівської тематики

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
СУЯ
Університет
Конкурс

- система управління якістю.
- Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля.
- Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та аспірантів,
присвячений 40-річчю присудження Нобелівської премії В.В.
Леонтьєву

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
4.1. Відповідальність за розробку, внесення змін та актуалізацію даного положення
несе начальник наукового відділу.
4.2. Відповідальність за погодження та затвердження даного положення несе
завідувач канцелярією.
4.3. Відповідальність за реєстрацію та зберігання оригіналу, тиражування та видачу
врахованих копій положення несе завідувач канцелярією.
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5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Дане положення регламентує порядок і процедуру організації та проведення
Міжнародного конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 40-річчю
присудження Нобелівської премії з економіки В.В. Леонтьєву (далі - Конкурсу),
структуру конкурсного завдання, процедуру та критерії оцінювання, формат
нагородження переможців, а також відповідальність її організаторів та учасників.
5.2. Конкурс спрямований на популяризацію, глибоке вивчення та забезпечення
практичного використання наукової спадщини Нобелівського лауреата з економіки В.В.
Леонтьєва та проводиться з метою активізації наукової роботи студентів та аспірантів як
найважливішого фактору формування фахівців нової генерації.
5.3. Конкурс проводиться серед студентів та аспірантів Вищих навчальних закладів
України та інших країн світу ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності,
юридичного статусу та підпорядкованості.
5.4. Конкурс оголошується 1 грудня 2012 року.
5.5. Основними цілями проведення Конкурсу є:
– залучення наукової молоді до більш глибокого засвоєння теоретичної
спадщини видатних вчених сучасності, до проведення наукових досліджень розвитку
світової економіки на основі використання розробок лауреатів Нобелівської премії;
– виявлення обдарованої молоді для розробки проектів її підтримки й
присудження грантів;
–
сприяння міжнародній мобільності студентів і аспірантів, встановлення
контактів між молодими дослідниками різних країн, які будуть сприяти формуванню
атмосфери злагоди у світовому молодіжному середовищі;
–
виховання особистої відповідальності за проведення наукових досліджень;
–
формування традицій проведення наукових досліджень світового рівня;
–
використання наукового потенціалу молоді для вирішення актуальних проблем
розвитку держави та світу.
6.

КЕРІВНІ ОРГАНИ КОНКУРСУ

6.1. Для організації та проведення Конкурсу формується Організаційний комітет.
6.2. До складу Організаційного комітету входять провідні вчені, науковопедагогічні працівники, представники підприємств, організацій та установ з різних країн
світу.
6.3. До повноважень Організаційного комітету Конкурсу входять:
– забезпечення оперативного контролю за організацією і проведенням Конкурсу
на всіх етапах;
– розробка методичних рекомендацій з організації і проведення Конкурсу;
– забезпечення університетів, зацікавлених в участі їх студентів та аспірантів в
Конкурсі, всіма необхідними інформаційними і методичними матеріалами;
– надання оперативної практичної допомоги студентам та аспірантам
університетів, що беруть участь в Конкурсі;
– здійснення нагородження переможців;
– присудження заохочувальних нагород учасникам Конкурсу;
– перевірка повноважень учасників, проведення їхньої реєстрації;
– передача робіт учасників Конкурсу до Наукового комітету для оцінки їхньої
якості;
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– шифрування й дешифрування конкурсних робіт;
– інформування засобів масової інформації про проведення Конкурсу;
– формування матеріалів для узагальнення й поширення накопиченого досвіду,
використання для вдосконалення процесу виховання й підготовки нового покоління
вчених світового рівня в різних країнах світу.
6.4. Для розгляду та експертизи конкурсних робіт, надісланих учасниками, і
визначення переможців формується Науковий комітет.
6.5. До складу Наукового комітету входять українські та зарубіжні провідні вчені,
чиї роботи відповідають актуальним тенденціям розвитку світової економіки.
6.6. До повноважень Наукового комітету входять:
– розробка конкурсних завдань і підходів (критеріїв) до їх оцінювання;
– розгляд робіт учасників та їх експертиза;
– формулювання особливої думки, будь-яких коментарів, зауважень, побажань
щодо конкретної конкурсної роботи, або її складових;
– формування списку переможців;
– відбір кращих робіт та підготовка рекомендацій до їх опублікування;
– підготовка рекомендацій щодо вдосконалення навчального процесу, залучення
студентів до наукової діяльності.
6.7. Склад Організаційного комітету та Наукового комітету обирається та
затверджується організаторами Конкурсу та публікуються на сайтах організаторів
Конкурсу безпосередньо перед його проведенням.
7. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
7.1. Участь в Конкурсі можуть приймати студенти та аспіранти вищих навчальних
закладів.
7.2. На Конкурс подаються наукові роботи: підготовлені індивідуально студентами
та аспірантами або колективно студентськими (аспірантськими) творчими групами (не
більше 3 осіб).
7.3. На Конкурс не приймаються роботи, що подавалися на інші конкурсні
змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних
премій відомств і установ.
7.4. Учасники Конкурсу дають згоду на відкриту публікацію конкурсних робіт або
їх фрагментів, у тому числі в перекладах, з обов'язковою вказівкою авторства, цілей
написання роботи й університету, у якому на момент проведення Конкурсу навчався
учасник.
7.5. Імена учасників Конкурсу не розголошуються до моменту публікації списку
переможців. Оргкомітет залишає за собою право публікувати узагальнені аналітичні дані
про склад учасників Конкурсу.
8.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

8.1. Учасники повинні надіслати в сканованому виді з електронними підписами на
електронну адресу Організаційного комітету наступні документи:
– заявку учасника (додаток А „Заява учасника конкурсу”);
– конкурсну роботу за науковою темою, визначеною організаторами Конкурсу
(додаток Б „Перелік наукових тем конкурсних робіт”), оформлена згідно вимог (додаток В
„Вимоги до конкурсної роботи”);
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– есе на тему „Роль наукових робіт лауреатів Нобелівської премії в сучасному
глобальному світі”, обсягом 1-2 друкованих сторінки (до 3 тис. знаків з пробілами).
Подача цього есе є обов’язковою вимогою.
– відгук наукового керівника та рекомендація кафедри (відділу);
– копію документа, що засвідчує особу учасника (копія паспорту);
– копію документа, що засвідчує статус (студент або аспірант) та приналежність
учасника до вищого навчального закладу, від імені якого представляється робота (може
мати форму endorsement letter).
Перевірка документів, наданих учасниками, проводиться Оргкомітетом Конкурсу
на етапі попередньої обробки.
8.2. У випадку невідповідності вимогам, пропонованим учасникам Конкурсу,
невірогідності супровідних документів, надання неповного пакета документів, роботи
відхиляються Оргкомітетом на стадії попередньої обробки й не відправляються для
оцінки в Науковий комітет.
8.3. Учасники Конкурсу, роботи яких були відхилені на даному етапі,
інформуються про це Організаційним комітетом у двотижневий строк від моменту
надходження документів.
9.
(

СТРУКТУРА КОНКУРСНОЇ РОБОТИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
(GUIDELINES) ПО ЇЇ ВИКОНАННЮ

9.1. Конкурсна робота повинна мати характер самостійних досліджень з визначеної
проблематики.
9.2. Орієнтовні теми конкурсних робіт розробляються Організаційним комітетом і
публікуються на сайтах Організаторів Конкурсу безпосередньо перед його проведенням.
Перелік тем конкурсних робіт є відкритим і може бути доповнений за пропозиціями
учасників Конкурсу.
9.3. Конкурсна робота повинна складатися з назви, анотації, ключових слів,
вступної частини, основної частини та висновків. В анотації мовою роботи та англійською
мовою стисло (3-5 речень) подаються основні результати дослідження. У розгорнутій
вступній частині формулюється досліджувана проблема, ставиться мета роботи,
окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані конкурсантом
методи. В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад самостійної роботи
конкурсанта. У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе
теоретичне і практичне застосування.
Робота повинна містити
посилання на
використану літературу та супроводжуватися списком використаних джерел та
літератури.
9.4. Обсяг роботи не повинен перевищувати 10-12 друкованих аркушів (16-20 тис.
знаків з пробілами).
10.
К

ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ, ПРОЦЕДУРА ОЦІНЮВАННЯ І
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

10.1. Конкурс проводиться у п’ять етапів.
10.2. Перший підготовчий етап (1.12.2012 – 1.02.2013)– включає оголошення про
умови Конкурсу, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.
10.3. Другий етап (1.02.2013 – 1.03.2013) - Прийом документів та реєстрація
учасників - полягає в прийомі та реєстрації заявок конкурсантів та первинній обробці
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конкурсних робіт та документів. Під первинною обробкою розуміється перевірка робіт та
документів на відповідність вимогам умовам Конкурсу.
10.4. Третій етап (1.03.2013 – 20.03.2013) - Експертиза робіт - передбачає розгляд
Науковим комітетом конкурсних робіт учасників.
10.4.1. Роботи передаються Науковому комітету на перевірку без зазначення
прізвища автора роботи, ВНЗ, в якому навчається конкурсант.
10.4.2. Оцінка конкурсних робіт з метою визначення переможців Конкурсу
проводиться протягом 20 днів з дня закінчення прийому документів членами
Організаційного комітету.
10.4.3. Конкурсні роботи оцінюються в балах за критеріями:
№ з/п
Критерії оцінки
1
Постановка проблемного питання, мети роботи
2
Обґрунтування методів та підходів до вирішення
поставленого завдання
3
Системний підхід, вміння розкрити тему
4
Самостійність суджень, оцінок та висновків
5
Наукова новизна результатів роботи
6
Практична значимість результатів роботи
7
Науковий стиль викладення матеріалу
8
Презентабельність роботи, відповідність вимогам
Максимальна оцінка роботи

Бали
0 – 25 балів
0 – 25 балів
0 – 25 балів
0 – 25 балів
0 – 25 балів
0 – 25 балів
0 – 25 балів
0 – 25 балів
200 балів

10.4.4. Максимальна кількість балів, які може отримати конкурсант дорівнює 200
балів.
10.5. Науковий комітет обговорює результати оцінки конкурсних робіт і визначає
роботи, які претендують на перемогу в Конкурсі та визначає роботи, які можуть бути
рекомендовані до публікації. Результати проведення Конкурсу затверджуються рішенням
Організаційного комітету.
10.6. Науковий комітет не оприлюднює мотиви, якими керувалися її члени при
визначенні переможців Конкурсу. Результати є остаточними та оскарженню не
підлягають.
10.7. Четвертий етап (20.03.2013 – 1.04.2013) – Оголошення підсумків Конкурсу,
розміщення відповідної інформації на сайті організаторів, повідомлення та запрошення
переможців для вручення нагород.
10.8. П'ятий етап (15-20.05.2013) – Вручення нагород переможцям Конкурсу,
проведення спеціального засідання студентської молоді з обговорення доповідей
переможців та учасників Конкурсу.
11.

НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

11.1. За результатами експертизи конкурсних робіт передбачено наступні
нагороди:
1 МІСЦЕ – одна особа. Переможець одержує Диплом першого ступеню
Благодійного фонду „Планета Альфреда Нобеля”, спеціальний приз і грошову винагороду,
запрошується брати участь у ІІІ Віртуальній сесії Міжнародного Нобелівського
економічного форуму (Дніпропетровськ, Україна) з відшкодуванням організаційного
внеску.
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2 МІСЦЕ – дві особи. Переможці одержують Дипломи другого ступеню
Благодійного
фонду „Планета Альфреда Нобеля”, спеціальні призи й грошову
винагороду, а також запрошення брати участь у ІІІ Віртуальній сесії Міжнародного
Нобелівського економічного форуму (Дніпропетровськ, Україна) з відшкодуванням
витрат на публікацію.
3 МІСЦЕ – три особи. Переможці одержують Дипломи третього ступеню
Благодійного
фонду „Планета Альфреда Нобеля”, спеціальні призи й грошову
винагороду, а також запрошення брати участь у ІІІ Віртуальній сесії Міжнародного
Нобелівського економічного форуму (Дніпропетровськ, Україна).
11.2. За рішенням Організаційного комітету учасники Конкурсу можуть бути
нагороджені спеціальними (заохочувальними) призами (laptop, netbook, smartphone).
11.3. Організаційний комітет має право додатково заохочувати переможців в
окремих номінаціях Конкурсу з вказівкою мотиву заохочення (рекомендації до
аспірантури Організатора Конкурсу, запрошення на стажування на кафедри Організатора,
відрядження на конференції в інші університети, в тому числі за кордон, з
відшкодуванням витрат на поїздку).
12.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Дане положення може піддаватися корегуванням і уточненню за
пропозиціями Організаторів Конкурсу і членів Організаційного комітету.
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Додаток А
Перелік рекомендованих наукових тем конкурсних робіт*
1.
Парадокс Леонтьева та його актуальність в сучасному світі.
2.
Класичні системи стабілізації валюти.
3.
Методологія та теорія В. Леонтьева „Витрати – випуск”.
4.
Державне регулювання економіки.
5.
Державні програми економічного розвитку.
6.
Економічна динаміка та інвестиційні процеси.
7.
Взаємодія економіки та оточуючого середовища.
8.
Економіка озброєння та конверсії.
9.
Вплив автоматизації на зайнятість та структуру економіки.
10.
Застосування методу В. Леонтьєва „Витрати – випуск” при вирішенні
вагомих проблем в економіці.
11.
Вплив В. Леонтьєва на економіко-математичні, інформаційно-економічні,
структурні та прогностичні дослідження.
12.
Еволюція норми накопичення капіталу в розвинених країнах.
13.
Обсяг та розподілення інвестицій як основа економічного розвитку країни.
14.
Циклічні коливання в міжнародній торгівлі.
15.
Динаміка виробництва та цін: сучасні тенденції та перспективи.
16.
Національний дохід та формування капіталу країни.
17.
Кількісні аспекти економічного росту країни.
18.
Структурні зміни в світовій економіці під впливом глобалізації.
19.
Вплив економічної та соціальної структури суспільства на процес розвитку.
20.
Сучасна міжнародна система національних рахунків: шляхи розвитку.
21.
Міжнародні ринки: досвід подолання кризи.
22.
Глобалізація та її вплив на розвиток світового виробництва.
23.
Особливості розвитку світової економіки в умовах глобалізації.
24.
Економічні дослідження та аналіз інвестиційних процесів.
25.
Особливості формування інвестиційної політики в країнах світу.
26.
Особливості функціонування фінансових систем в посткризових умовах.
27.
Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в дослідженнях
соціально-економічних проблем.
28.
Модернізація системи державного регулювання економічного розвитку
країн.
29.
Інноваційні методи економічних досліджень.
30.
Інтелектуальний потенціал сучасного світу.

*Учасники можуть запропонувати свої теми дослідження, що
враховують інші аспекти наукової спадщини В.В. Леонтьєва.

Дніпропетровський університет
імені Альфреда Нобеля

Код

про Міжнародний конкурс наукових робіт студентів та
аспірантів, присвячений 40-річчю присудження Нобелівської премії
В.В. Леонтьєву

П–751-020

Стор. 11
Редакція 1

Додаток Б
Заява
учасника конкурсу наукових робіт студентів та аспірантів, присвяченого 40річчю присудження Нобелівської премії В.В. Леонтьєву
Прізвище, ім’я, по
батькові
Дата народження
Поштова адреса
Контактний телефон,
e-mail
Місце навчання
Курс, спеціальність
Шифр роботи
Тема роботи
Науковий керівник,
посада
Перелік документів, які я подаю для участі у конкурсі
(відмітити в сусідній чарунці що саме):
Заявка на участь у Конкурсі
Самостійна конкурсна робота
Есе
Відгук наукового керівника
Рекомендація кафедри
Копія паспорту (завірена підписом)
Копія документу, що засвідчує приналежність учасника до
вищого навчального закладу
Ректору Дніпропетровського
університету ім. Альфреда Нобеля
Б.І.Холоду

П.І.Б.________________
ЗАЯВА
Даю згоду на відкриту публікацію моєї роботи або її
фрагментів з вказівкою авторства.
________________
(підпис)
Дата надання документів до Організаційного комітету __________________
Особистий підпис учасника _________________________________________
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Додаток В
Вимоги до конкурсної роботи
Конкурсна робота надсилається електронною поштою безпосередньо оргкомітету
Конкурсу разом з іншими документами.
Обсяг роботи – 10-12 друкованих сторінок (16-20 тис. знаків з пробілами) формату
А4, віддрукованих через 1,5 інтервалу, розмір шрифту – 14, гарнітура – Тіmes New
Roman, вирівнювання – по ширині листа. Параметри сторінки (поля): зверху – 2, знизу – 2,
зліва – 3, справа – 1,5 см.
Робота повинна містити: назву, анотацію мовою роботи та англійською мовою,
ключові слова, вступ, основну частину та висновки.
Назва повинна коротко та чітку відображати основний зміст роботи.
В анотації стисло (3-5 речень) подаються основні результати дослідження.
Після анотації розміщують перелік ключових слів (до 10 слів), який відображає
основну проблематику роботи.
У розгорнутій вступній частині формулюється досліджувана проблема, ставиться
мета роботи, окреслюється її значення та сучасний стан вирішення, описуються обрані
конкурсантом методи.
В основній частині стисло, але зрозуміло подається виклад результатів
дослідження, самостійних висновків та пропозицій конкурсанта.
У висновках коротко формулюються основні результати роботи, їх можливе
теоретичне і практичне застосування.
Робота повинна містити посилання на використану літературу та
супроводжуватися списком використаних джерел та літератури.
Оформлення роботи включає (див. зразок):
шифр роботи - складається з перших літер прізвища та ім’я латиницею
та двох цифр (наприклад, PI12 – Петров Іван)- і надається самим конкурсантом;
анотацію мовою роботи і англійською мовою;
ключові слова;
текст роботи;
список літератури в алфавітному порядку (на всі першоджерела повинні
бути посилання у тексті статті).
Мови конкурсної роботи – українська, російська, англійська.
Зобов’язання автора (авторів): автор (и) зобов'язаний (і) ретельно вичитати
роботу і на останній сторінці поставити свій підпис і дату. У випадку, коли авторів
декілька, роботу підписують усі автори.
Відповідальність за науково-методичний рівень роботи, обґрунтованість
висновків, достовірність фактів несуть автори та науковий керівник.
Конкурсні роботи, які не відповідають встановленим вимогам, тематиці конкурсу
або оформлені недбало, організаційним комітетом Конкурсу не приймаються.
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Зразок оформлення роботи
PI12
ДІАГНОСТИКА ЗМІНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПАНІЇ
В статті розглянуто типи організаційних структуру компаній, проаналізовано їх
зміну протягом життєвого циклу. Виділені основні переваги та недоліки організаційних
структур різних типів, розроблено діагностичну карту організаційних структур компанії
відповідно до етапу життєвого циклу.
Ключові слова: організація, життєвий цикл, організаційна структура,
діагностика

THE DIAGNOSIS OF CHANGES IN ORGANIZATIONAL
STRUCTURE DEPENDING ON THE LIFE CYCLE OF THE COMPANY
In the article the types of organizational are considered structure of companies; their
change is analyses during a life cycle. Basic advantages and lacks of organizational structures of
different types are selected. An author is developing the diagnostic card of organizational
structures of company in accordance with the stage of life cycle.
Keywords: organization, life cycle, organizational structure, diagnostics
Поточне століття асоціюється з епохою змін, коли всі значущі події розвиваються
прискореними темпами. ….……………………………………….
Формальні організації вважаються правовими формами підприємницької
діяльності: „організація - це об'єднання двох або більше осіб, які є суб'єктами права” [5
с. 399].
Висновки. Теорія життєвого циклу та її практичний інструментарій дають змогу
підприємствам адаптуватись до зовнішніх динамічних змін, які характерні для сучасної
України………………………………………………….
Список використаної літератури
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