
 

                                                                                                           
 

Захід проводиться з метою виявлення творчої та обдарованої молоді, яка прагне долучитися до 
вирішення проблемних питань вдосконалення законодавства України про місцеве самоврядування  

 

 
Тематичні напрями конкурсу 

 
Подані на конкурс праці мають розкривати сучасний стан та перспективи розвитку 

законодавства України про місцеве самоврядування у контексті оцінки можливостей впровадження 
європейського досвіду в Україні, можуть бути присвячені також порівняльному аналізу та оцінці 
наслідків євроінтеграції та завдань, що стоять перед сучасним місцевим самоврядуванням в контексті 
євроінтеграційних процесів в Україні. 

 
Рекомендовані напрями дослідження: 

✓  історичні передумови сучасної муніципальної реформи в Україні; 
✓  науково-методологічні основи муніципальної реформи в Україні; 
✓  напрями, пріоритети та інструменти муніципальної реформи в Україні; 
✓  роль інститутів громадянського суспільства у проведенні муніципальної реформи. 
 

Учасники 
 
✓ учні загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл; 
✓ студенти закладів вищої освіти з правничої спеціальності. 
 

Етапи конкурсу 
  
✓ перший етап: 01 жовтня – 31 жовтня 2018 р. — подання авторами конкурсних робіт; 
✓ другий етап: 01 листопада – 30 листопада 2018 р. – рецензування робіт та їх розгляд конкурсною 
комісією; 
✓ третій етап: 01 грудня – 06 грудня 2018 р. – підбиття підсумків конкурсу, визначення переможців.  
 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 
та Асоціація міст України 
ОГОЛОШУЮТЬ КОНКУРС 

наукових праць молодих науковців на тему 
«Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції 

України: позиція молоді» 
  



 
 

Відзначення учасників 
 
✓ всі учасники, чиї роботи відповідають вимогам конкурсу, – отримають сертифікат про участь у 
Конкурсі наукових праць молодих науковців на тему «Муніципальна реформа в контексті 
євроінтеграції України: позиція молоді»; 
✓ всі учасники – отримають можливість безкоштовно взяти участь у роботі щорічної Всеукраїнської 
науково-практичної конференції «Муніципальна реформа в контексті євроінтеграції України: позиція 
влади, науковців, профспілок та громадськості», яка відбудеться в Академії праці, соціальних 
відносин і туризму 06 грудня 2017 року; 
✓ 3 переможці – отримають можливість безкоштовно опублікувати свої роботи, подані на конкурс, у 
науковому фаховому журналі «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму» (2018 р.); 
✓ 3 переможці – отримають можливість апробації своїх наукових досліджень у навчальному 
процесі закладі вищої освіти – Академії праці, соціальних відносин і туризму з отриманням 
відповідного офіційного підтвердження. Учасники зможуть провести лекцію/майстер- клас/семінар 
для студентів Академії під час занять з навчального курсу «Муніципальне право» (2018 р); 
✓  переможець – отримає грошову винагороду. 
 

Терміни та перелік документів 
 
Для участі у конкурсі до 31 жовтня 2018 р. необхідно надати організаторам:  
✓   заявку на  участь у конкурсі (додаток 1 Положення ); 
✓ конкурсну наукову роботу, що не публікувалася раніше та відповідає вимогам, наведеним у 
додатку 1. Роботу надсилати на E-mail: finlaw-chair@socosvita.kiev.ua з приміткою «Робота на 
конкурс_Іванов І.І.»; 
✓  авторську декларацію: бланк розміщено тут - http://bit.ly/2oDJcQN (подавати сканований варіант 
підписаної автором/авторами декларації). 
 

Контакти для комунікацій 
 
За додатковою інформацією звертатися до Ліхтман Марії Леонідівни за телефоном: (050) 305-54-00, 
(044) 526-12-56. E-mail: finlaw-chair@socosvita.kiev.ua. 


