
 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ: 

 

Обсяг роботи – до 15 сторінок (разом з списком 

джерел та додатками). Наукові роботи виконуються 

українською мовою. Основний текст для роботи: 

шрифт – 14, інтервал – 1, відступ – 1 см, шрифт – Times 

New Roman. Текст таблиць та списку використаних 

джерел – 12. Формат аркушів А4 (210 х 297 мм). Поля з 

усіх боків – не менше 2 см. Список використаних 

джерел та додатки (за наявності) враховуються в 

загальний обсяг роботи. 

 

Рекомендована структура наукової роботи: 

– Назва роботи 

– Перелік автора (-ів) (не більше 2-ох) 

– Науковий керівник (не більше 2-ох) 

– Анотація (200-250 слів) 

– Вступ 

– Огляд літератури 

– Методи дослідження (методологія) 

– Результати 

– Висновки 

– Список використаних джерел 

– Додатки (за наявності) 
 

Важливо! Список джерел оформляється 

відповідно до стандартів бібліографічного опису 

(ДСТУ 8302:2015). Посилання в тексті на літературу 

подається в квадратних дужках, наприклад: [3, с. 10]. 

 
 

УЧАСТЬ В КОНКУРСІ БЕЗКОШТОВНА 

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ ДЛЯ ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ  

ДО ДРУКУ: 

 

1. Надсилання студентами робіт для розгляду 

організаційним комітетом – до 27.04.2023 р. 

2. Розсилка електронного варіанту збірника тез – до 

11.05.2023 р. 
 

Переможці І етапу конкурсу (за результатами 

рецензування) отримують запрошення для участі у ІІ етапі 

конкурсу. ІІ етап Конкурсу буде проходити під час 

Міжнародної студентської конференції (11-12 травня 2023 р.), 

де фіналісти презентуватимуть результати своїх досліджень. 
 

 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

79013, Львів-13, вул. Степана Бандери, 12, Національний 

університет “Львівська політехніка”, Інститут економіки і 

менеджменту, кафедра менеджменту організацій. 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
 

Усі студенти – учасники конкурсу додатково разом з 

науковими керівниками можуть опублікувати свою наукову 

роботу (після оформлення згідно вимог журналу) у формі 

статті у фаховому виданні категорії Б: Вісник Національного 

університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми 

економіки та управління». Вимоги до оформлення статті: 

http://science.lpnu.ua/uk/semi/instrukciya-dlya-avtoriv  

 

Матеріали статей проходять обов’язкову перевірку на 

відсутність плагіату. 

 

ВАЖЛИВО! Студенти-переможці зможуть опублікувати 

свої наукові роботи у фаховому виданні Львівської 

політехніки БЕЗКОШТОВНО!  

 

 

 

КОНТАКТИ ДЛЯ ДОВІДОК: 

Кафедра менеджменту організацій 

Національного університету “Львівська політехніка” 

(IV навч. корп., кім. 407). 

 

 

Електронна скринька: tourism.project.lpnu@gmail.com  

 

 

Огінок Соломія Василівна тел.  +380968283615  

solomiia.v.ohinok@lpnu.ua (з організаційних питань) 

 

Процак Катерина Володимирівна  тел.  +380975533025 

kateryna.v.protsak@lpnu.ua (з питань оформлення та публікації 

статей) 

 

Сайт конкурсу: https://lpnu.ua/eephct   

Сайт проєкту: https://lpnu.ua/eephct  

Facebook-сторінка проєкту: 

https://www.facebook.com/EEPHCT.lpnu 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

“ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” 

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедра менеджменту організацій  
 

 

 
 

 

Інформаційний лист 
 

 

Студентський конкурс  

наукових робіт 
 

 
Майбутнє збереження історичної 

спадщини та розвитку культурного 
туризму: Україна-Європа 

 
Future of the Heritage and Cultural Tourism: 

Ukraine-Europe 
 

у межах виконання освітнього проєкту Erasmus+ Jean Monnet 
101085171 – EEPHCT – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH 

«European experience in the promotion of heritage  

and cultural tourism» (EEPHCT) 

https://lpnu.ua/eephct  
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Студентський конкурс наукових робіт організовується у 

межах виконання освітнього проєкту Erasmus+ Jean Monnet 

101085171 – EEPHCT – ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH 

«European experience in the promotion of heritage and cultural 

tourism» (EEPHCT). 

 

ГОЛОВА ЖУРІ: 

КАРИЙ О.І. – завідувач кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», д.е.н., 

професор 

 

ЧЛЕНИ ЖУРІ: 

КУЛИНЯК І.Я. – керівник проєкту, доцент кафедри 

менеджменту організацій Національного університету «Львівська 

політехніка», к.е.н., доцент 

ОГІНОК С.В. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., 

доцент 

ПРОКОПИШИН-РАШКЕВИЧ Л.М. – доцент кафедри 

менеджменту організацій Національного університету «Львівська 

політехніка», к.е.н., доцент 

ПРОЦАК К.В. – доцент кафедри менеджменту організацій 

Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., 

доцент 

БОНДАРЕНКО Ю.Г. – доцент кафедри менеджменту 

організацій Національного університету «Львівська політехніка», 

к.е.н. 

ТЕРЕБУХ А.А. – завідувач кафедри туризму Національного 

університету «Львівська політехніка», д.е.н., професор 

ХОМА І.Я. – завідувач кафедри історії, музеєзнавства та 

культурної спадщини Національного університету «Львівська 

політехніка», к.іст.н., доцент 

МІРОШНИК Н.В. – директор туристичної агенції «Феєрія 

Мандрів» (м. Стрий, обл. Львівська, Україна) 
МУЛЬСКА О.П. – старший науковий співробітник відділу 
проблем соціально-гуманітарного розвитку регіонів ДУ «Інститут 
регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 
д.е.н., старший дослідник 
ПИСАРЕНКО С.М. – професор кафедри міжнародних 
економічних відносин Львівського національного університету 
ім. Івана Франка, д.г.н., професор 

ПРИТУЛА Х.М. – завідувач сектором транскордонного 

співробітництва інституту регіональних досліджень ім. М.І. 

Долішнього НАН України, д.е.н., професор 

СУПРУН М.О. – керівник комунального закладу «Дрогобицький 

культурно-освітній центр імені Івана Франка» Дрогобицької 

міської ради (м. Дрогобич, обл. Львівська, Україна) 

ШАРКО В.В. – професор кафедри товарознавства, експертизи та 

торговельного підприємництва Вінницького торговельно-

економічного інституту Державного торговельно-економічного 

університету, д.е.н., професор 

 

 

 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ: 

 
У Конкурсі беруть участь наукові роботи студентів, що 

виконані самостійно, подаються вперше, з відсутністю плагіату. 

Роботи мають бути інноваційними або пошуковими за своїм 

характером у межах певного напряму. Наукові роботи повинні не 

мати нагород НАН України та органів державної влади, інших 

конкурсів. 

Конкурс проводиться у два етапи: 

– перший етап – подання (до 27.04.2023 р.) та рецензування 

робіт (до 5.05.2023 р.); 

– другий етап – підсумкова конференція в онлайн-режимі (11-

12 травня 2023 р.). 

Надсилати документи (копії публікацій авторів, патенти 

тощо) не потрібно. Достатньо про них вказати у відомостях про 

авторів. 

Одна робота рецензується двома рецензентами. 

Після проведення підсумкової студентської конференції 

конкурсна комісія підбиває підсумки ІІ туру Конкурсу та 

приймає рішення про визначення переможців Конкурсу, 

загальна кількість яких не може перевищувати 25 % від 

загальної кількості авторів наукових робіт, та нагородження 

їх дипломами: І ступеня – до 20%, ІІ ступеня – до 30%, ІІІ 

ступеня – до 50%. 

  

Критерії для оцінювання конкурсної роботи: 

№ Критерії 
Максимальна 

оцінка 

1 Актуальність проблеми 10 

2 Новизна та оригінальність ідей 20 

3 Використані методи дослідження 20 

4 Теоретичні наукові результати 20 

5 Практична направленість результатів 10 

6 Рівень використання наукової 

літератури та інших джерел 

інформації 

5 

7 Якість оформлення 5 

8 Наукові публікації 10 

 Разом 100 
 

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

 

Для участі у конкурсі просимо надіслати не пізніше 

27   квітня 2023 року на електронну адресу оргкомітету 

tourism.project.lpnu@gmail.com разом з науковою роботою 

підписаний та пересканований файл з відомостями про автора (-

ів) та наукового керівника (-ів). Відомості оформляються за 

шаблоном: 

ВІДОМОСТІ 

про автора(-ів) та наукового(-их) керівника(-ів) наукової 

роботи 

Назва роботи___________________________________________ 

 

Автор(-и) 

Прізвище  

Ім’я  

Назва навчального закладу  

Назва факультету / інституту  

Рівень навчання  

(бакалавр/магістр/молодший  

спеціаліст/молодший 

бакалавр) 

 

Перелік наукових публікацій 

за темою роботи 

 

Курс навчання (рік)  

Телефон  

Е-mail  

 

Науковий(-і) керівник(-и) 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Назва навчального закладу  

Назва кафедри  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Телефон  

Е-mail  

 

Науковий(-і) 

керівник(-и) 

__________ 
(підпис) 

__________________  

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

Автор(-и) роботи __________ 
(підпис) 

__________________ 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 
Підтвердження про отримання буде повідомлено електронною 

поштою. Коментарі організаційного комітету надсилатимуться 

автору на електронну пошту.  
 

mailto:tourism.project.lpnu@gmail.com

