
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

З метою формування покоління молодих науковців та практиків, сприяння реалізації 

їхніх здібностей та активізації науково-дослідної роботи студентів, відповідно до Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. Національний університет «Львівська 

політехніка» призначено базовим закладом вищої освіти з проведення II туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей зі 

спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою» (Голова галузевої конкурсної 

комісії – доктор технічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Демидов І.В.). 

Конкурс проводиться у два етапи: 

перший етап – 20 березня 2021р. – заочний (рецензування наукових робіт); 

другий етап – 15 квітня 2020 р. – науково-практична конференція захисту робіт 

претендентів на перемогу (в онлайн режимі). 

Для участі у Конкурсі приймаються наукові студентські роботи, які відповідають 

вимогам, визначеним Положенням «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», яке затверджене наказом МОН 18.04.2017 

р. № 605. 

Термін подання наукових робіт студентів (не більше трьох робіт від ЗВО) для участі у 

II турі Конкурсу – до 15.02.2021 р. (дата відправлення встановлюється за поштовим 

штемпелем). З метою визначення в роботі збігу тексту та текстових запозичень без посилань 

на першоджерела разом з паперовим варіантом роботи необхідно надіслати електронну 

версію наукової роботи (ідентичну до тієї, що надсилається в паперовому варіанті одним 

документом у форматі Word: назва документа повинна співпадати з шифром роботи; 

відомості про автора (авторів) та наукового керівника не надсилаються) на електронному 

носії (CD, RW).  

Автори кращих наукових робіт будуть запрошені для участі у підсумковій науково-

практичній конференції, яка відбудеться 15 квітня 2021 року. Учасники конференції 

повинні виступити з доповідями про результати проведених ними наукових досліджень, 

відображених у конкурсних роботах. Комісія ухвалює рішення про результати Конкурсу 

після заслуховування наукових доповідей. Запрошення будуть розіслані після 20 березня 

2021 року. 

Наукові роботи надсилаються за адресою: 79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12, 

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра адміністративного та фінансового 

менеджменту з приміткою «Всеукраїнський конкурс «Управління фінансово-економічною 

безпекою»». 

 

 

Контактна інформація: 

Відповідальні секретарі: 

(098) 97-90-758 – Дзюрах Юрій Михайлович 

E-mail: yurii.m.dziurakh@lpnu.ua 

(097) 93-70-409 – Блинда Юрій Орестович 

E-mail: yurii.o.blynda@lpnu.ua 
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