
 
ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу наукових робіт 
з проблем розвитку регіональної економіки та транскордонного 

співробітництва  імені М.І.Долішнього 
  

І. Загальні положення 
1.1. Конкурс наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та 

транскордонного співробітництва імені М.І.Долішнього (далі – Конкурс) 
проводиться з метою активізації наукової роботи аспірантів та молодих вчених 
навчально-наукового комплексу «Економосвіта» імені академіка 
М.І. Долішнього. 

1.2. Метою проведення Конкурсу є відбір та відзначення найкращих робіт 
регіональної та транскордонної тематики, які відзначаються значним 
економічним та соціальним ефектом і спрямовані на розв’язання проблемних 
питань регіоналістики.  

1.3. Основними завданнями Конкурсу є: 
- стимулювання творчого самовдосконалення та активізація науково-

дослідної роботи молодих вчених; 
- сприяння пошуку нових підходів та шляхів розв’язання проблемних 

питань забезпечення розвитку регіональної економіки і активізації 
транскордонного співробітництва в Україні; 

- збереження та розвиток наукових традицій регіоналістики, 
започаткованих видатним вченим М.І.Долішнім. 

1.4. У Конкурсі можуть брати участь аспіранти та молоді вчені (віком до 35 
років). 

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних 
здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 
даних». 

1.6. Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються . 
1.7. За авторами зберігається право інтелектуальної власності на власну 

конкурсну роботу. 
ІІ. Керівництво Конкурсом 

2.1. Організацію проведення Конкурсу здійснює конкурсна комісія у 
складі: голова комісії, секретар комісії, члени комісії.  
До складу конкурсної комісії входять представники установ навчально-
наукового комплексу «Економосвіта» імені академіка М.І.Долішнього 
(Західного наукового центру НАН  і  МОН України, ДВНЗ «Університет 
банківської справи», Тернопільського національного економічного 
університету, Національного університету «Львівська політехніка», ДУ 
«Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 
Львівського торговельно-економічного університету, Луцького національного 
технічного університету, ДП «Львівський державний центр науки, інновацій та 
інформатизації», Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки, ГО «Інститут транскордонного співробітництва та європейської 
інтеграції») (за згодою). 



2.2. Конкурсна комісія: 
 визначає відповідність змісту наданих конкурсних робіт вимогам 

чинного Положення;  
 організовує реєстрацію робіт, що надійшли, їх розподіл серед експертів 

конкурсної комісії;  
 допускає подані наукові роботи до участі у Конкурсі; 
 здійснює оцінювання кожної конкурсної роботи; 
 підводить підсумки оцінювання і визначає переможців;  
 аналізує підсумки Конкурсу, узагальнює пропозиції; 
 забезпечує конфіденційність інформації, яка міститься в роботах 

учасників. 
 

ІІІ. Вимоги до наукових робіт  
3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи 

аспірантів та молодих вчених (не більше 2 авторів) з означеної тематики, які є 
науко-пошуковими за своїм характером. 

3.2. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог: 
 текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, 

кегль 14, аркуш формату А4; 
- обсяг зброшурованої роботи не повинен перевищувати 20 сторінок 

основного тексту (без урахування додатків); 
- робота повинна мати назву і зміст, список використаної літератури та 

анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, використану методику 
дослідження та загальну характеристику роботи. 

3.3. Наукові роботи виконуються українською мовою. 
3.4. Для участі у конкурсі конкурсанти надсилають на електронну адресу 

konkursdolishnioho@gmail.com  такі матеріали: 
– відомості про автора (авторів), оформлені за встановленою формою 

(додаток 1 до цього Положення) у окремому файлі з назвою-шифром 
«shyfr1.doc» (шифр – не більше двох слів), які використовується для 
забезпечення незалежного оцінювання наукових робіт експертами; 

– конкурсна наукова робота, написана державною мовою та належним 
чином оформлена у файлі з назвою «shyfr2.doc». 

3.5. Зазначення прізвища, ініціалів автора (авторів), найменування 
установи в науковій роботі, крім заповненої форми відомостей про них, не 
допускається. 

3.6. Конкурсні роботи, які не відповідатимуть встановленим вимогам, не 
розглядаються. Конкурсна комісія залишає за собою право не допускати до 
участі в Конкурсі наукові роботи, які були подані з порушенням вимог (із 
зазначенням причини). 

 
IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт 

4.1. Терміни проведення конкурсу, включаючи кінцевий термін подання 
конкурсних робіт, визначення та нагородження переможців, визначається 
календарним планом проведення Конкурсу, який щорічно оновлюється. 



4.2. Загальна кількість балів для наукової роботи дорівнює сумі балів, 
визначених за результатами оцінювання кожної роботи 2-ма експертами з числа 
членів конкурсної комісії згідно з критеріями, представленими в таблиці 
(Додаток 2 до цього Положення). 

4.3. У випадку отримання за конкурсні роботи однакової кількості балів 
вводяться додаткові критерії (за рішенням конкурсної комісії). 

Остаточний результат визначається за підсумком балів за основною і 
додатковою оцінками конкурсної роботи. Рішення щодо визначення 
переможців приймає конкурсна комісія Конкурсу після обговорення одержаних 
результатів і затверджує його більшістю голосів. 

4.4. Призові місця відзначаються дипломами І, II і  III ступенів. Загальна 
кількість робіт-переможців Конкурсу не повинна перевищувати 3. 

4.5. Додатково конкурсна комісія (залежно від кількості набраних балів в 
розрізі критеріїв оцінювання) може відзначити оцінювані роботи за такими 
номінаціями (за вибором конкурсної комісії): 

 за оригінальність розв’язання проблеми; 
 за найвищий аналітико-методичний рівень розробки; 
 за найвищий рівень апробації отриманих результатів дослідження; 
 за найвищу практичну цінність отриманих результатів дослідження. 
При необхідності (залежно від тематики робіт, представлених на Конкурс) 

за рішенням конкурсної комісії можуть бути визначені інші номінації 
Конкурсу. 

4.6. Нагородження переможців здійснюється за рахунок коштів учасників 
Науково-навчального комплексу «Економосвіта» імені М.І. Долішнього, 
внесків спонсорів. 

 
V. Відзначення переможців Конкурсу 

5.1. Переможці визначаються за рейтингом одержаних підсумкових 
оцінок. 

5.2. Остаточне рішення щодо визначення переможців приймає конкурсна 
комісія більшістю голосів після обговорення одержаних результатів. 

5.3. Рішення конкурсної комісії оформлюється відповідним протоколом 
(Додаток 3 до цього Положення), підписується всіма членами конкурсної 
комісії, затверджується головою, перегляду не підлягає.  

5.4 Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, 
затверджуються протоколом засідання конкурсної комісії. 

 
 
 



 
 Додаток 1 

до Положення про проведення 
конкурсу наукових робіт з проблем 
розвитку регіональної економіки та 
транскордонного співробітництва 

імені М.І.Долішнього 
 

ВІДОМОСТІ  
про автора наукової роботи 

«________________________________» 
 (шифр) 

 

 
1. Прізвище ________________________ 
2. Ім’я (повністю) _______________________ 
3. По батькові (повністю)_____________________ 

4. Установа, у якій працює/навчається автор __________________________ 

5. Посада  ___________________________________  

6. Результати роботи опубліковано 
________________________________________________________  

(бібліографічний опис публікацій автора за темою роботи) 
7. Телефон, е-mail ___________________________________ 
 
 
Автор роботи ________________ 

(підпис) 
__________________ 

(прізвище та ініціали) 



 
 Додаток 2 

до Положення про проведення 
конкурсу наукових робіт з проблем 
розвитку регіональної економіки та 
транскордонного співробітництва 

імені М.І.Долішнього 
 

Критерії оцінки конкурсних робіт 

Критерій Предмет експертної оцінки 
Максимальна 
кількість 
балів 

1 2 3 
ступінь вивчення результатів 
попередніх досліджень даної проблеми 

5 

чіткість та логічність викладення 
матеріалу дослідження 

5 

масштабність та глибина розкриття 
досліджуваної теми 

5 

здатність здійснювати порівняльний 
аналіз різних теорій, концепцій 
підходів та самостійно робити логічні 
висновки й узагальнення 

5 

уміння користуватись методами 
наукового аналізу економічних явищ, 
процесів і характеризувати їх риси та 
форми виявлення 

5 

рівень реальності та аргументованість 
розробок і пропозицій 

15 

творчий підхід до вирішення проблеми 5 
обґрунтованість сформульованих 
висновків 

10 

самостійність оцінних суджень 5 
новизна та актуальність ідеї 15 

Загальні параметри 

відповідність логічної побудови роботи 
поставленим цілям і завданням 

5 

Апробація 
результатів 
дослідження 

апробація результатів дослідження 
(наявність публікацій за результатами 
дослідження; участь у конференціях) 

10 

Оформлення роботи Відповідність стандартам оформлення 10 
РАЗОМ  100 

 



 
 Додаток 3 

до Положення про проведення 
конкурсу наукових робіт з проблем 
розвитку регіональної економіки та 
транскордонного співробітництва 

імені М.І.Долішнього 
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

конкурсної комісії  
Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та 

транскордонного співробітництва імені М.І.Долішнього  
від ____ ___________ 20 __ року 

 
Конкурсна комісія забезпечила оцінку ____ наукових робіт аспірантів, 

докторантів, молодих вчених ННК «Економосвіта» імені академіка 
М.І. Долішнього. 

На підставі оцінювання наукових робіт конкурсна комісія вирішила 
визнати переможцями конкурсу: 
 
 

Диплом І 
ступеня, ІІ 
ступеня, ІІІ 
ступеня, 
номінація 
(потрібне 
зазначити) 

Назва наукової 
роботи 

Прізвище, ім’я,  
по батькові 

автора (авторів) 
наукової роботи 

(повністю) 

Найменування 
Установи, яку 

представляє (ють) 
автор (автори) 

(повністю) 

1 2 3 4 
 
Голова конкурсної комісії 

 
___________

(підпис) 

 
_____________________

(прізвище та ініціали) 
Члени  конкурсної комісії: __________ 

(підписи) 
_____________________

(прізвища та ініціали) 
 



Календарний план проведення 
Конкурсу наукових робіт з проблем розвитку регіональної економіки та 

транскордонного співробітництва імені М.І.Долішнього 
2019 рік 

 
 Зміст етапу Термін  

1 Інформування про умови проведення 
конкурсу 

До 15 листопада 2018 р. 

2 Подання наукових робіт на конкурс До 20 квітня 2019 року 
3 Оцінювання наукових робіт експертами 

конкурсної комісії 
До 10 травня 2019 року 

4 Проведення засідання конкурсної комісії 
з підведення підсумків конкурсу та 
визначення переможців. Нагородження 
переможців конкурсу 

До 25 травня 2019 року 

 


	ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ

