
ПОЛОЖЕННЯ  
про Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання 

 
1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Положення про Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання 

(далі − Положення) визначає мету, задачі, організацію, порядок і умови його 
проведення.   

1.2. Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання (далі – конкурс) 
спрямований на стимулювання наукової та навчально-методичної роботи 
науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, активізацію 
дослідницької діяльності та підвищення професійної майстерності науково-
педагогічного складу вищих шкіл, популяризацію педагогічних здобутків й 
удосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахівців юридичної 
галузі відповідно до вимог сучасної освіти. 

1.3. Засновниками конкурсу є Дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ (далі – університет) та Всеукраїнська громадська організація 
«Асоціація українських правників» (далі –Асоціація українських правників). 

1.4. Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу на краще 
правниче видання розроблено з урахуванням законів України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», «Про видавничу справу» від 05.06.1997 р. №  318/97-ВР  (зі змінами  
згідно з Законом  України  № 2855-IV (2855-15) від 08.09.2005 р.), відповідно до 
ДСТУ 3017:2015 «Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни 
та визначення понять», Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та 
обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів, 
затверджених рішенням Вченої ради Науково-методичного центру вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України, протокол № 6 від 29.07.2005.  

1.5. На конкурс номінуються наукові, навчальні, довідкові та періодичні 
видання з правових наук, які розроблені державною мовою авторами/авторськими 
колективами закладів вищої освіти та наукових установ України, опубліковані з 
дотриманням видавничих вимог протягом п’яти календарних років до року 
проведення конкурсу й безпосередньо використовуються в освітньому процесі  
підготовки  фахівців юридичної галузі. 

1.6. Конкурс проводиться щорічно − у лютому-березні поточного року. 
1.7. Для розгляду видань, поданих на конкурс, створюється конкурсна 

комісія з числа провідних вчених юридичних закладів вищої освіти України. 
Склад конкурсної комісії затверджується наказом ректора університету до            
1 лютого поточного року.  

1.8. Участь у конкурсі безкоштовна. 
 

2.  МЕТА І ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 
 

2.1. Конкурс проводиться з метою підвищення якості підготовки фахівців у 
системі вищої юридичної освіти та удосконалення наукового та навчально-
методичного забезпечення освітнього процесу у вищому навчальному закладі 



юридичного профілю. Конкурс спрямований на виявлення та відзначення кращих 
видань, які всебічно та якісно забезпечують потреби освітнього процесу у 
закладах вищої освіти юридичного профілю, в повному обсязі відповідають 
вимогам кредитно-модульної системи організації освітнього процесу.  

2.2.  Основні завдання конкурсу:  
– підвищення наукового та методичного рівня навчальних  видань, 

забезпечення навчального процесу  і наукової діяльності якісними сучасними 
навчальними виданнями;  

– сприяння творчим педагогічним пошукам щодо оновлення змісту 
підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів для вищої школи 
відповідно до  вимог модернізації сучасної системи освіти  України та реалізації 
завдань інтеграції до європейського освітнього і наукового простору;  

– стимулювання наукової та навчально-методичної роботи професорсько-
викладацького складу щодо створення конкурентоспроможних наукових та 
навчальних видань; 

– впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес  
університету, актуалізація соціально  значущого педагогічного досвіду;  

– виявлення творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, 
підтримка ініціативних, творчих викладачів;  

– розповсюдження прогресивних форм наукової творчості, поширення 
перспективного педагогічного досвіду, здійснення морального та матеріального  
заохочення авторів, які досягли найбільших успіхів у підготовці наукової та 
навчальної літератури. 

 
3. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ 

 
3.1.  Видання подаються на конкурс за такими номінаціями: 
3.1.1. Наукові видання: 
- монографії; 
- науково-практичні коментарі. 
3.1.2. Навчальні видання: 
- підручники; 
- начальні посібники (навчальні, навчально-методичні, навчально-наочні 

посібники, хрестоматії, практикуми); 
- методичні рекомендації, методичні настанови. 
3.1.3. Довідкові видання: 
- енциклопедичні словники; 
- довідники; 
- мовні словники, лінгвістичні словники (галузь – юридичне мовознавство). 
3.1.4. Періодичні видання. 
3.2. До розгляду не приймаються:  
- збірники наукових праць; 
- матеріали науково-практичних заходів; 
- перевидання  праць, які вже здобували перемогу у Конкурсі. 



- наукові, навчальні, довідкові, періодичні видання , які двічі подавалися на 
конкурс і не були відзначені як найкращі за результатами конкурсного відбору. 

3.3. Багатотомні видання можуть бути подані на конкурс за умови 
завершення їх випуску. 

 
4.  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ 

 
4.1.  Подані на конкурс видання повинні:  
– відповідати чинному стандарту вищої професійної освіти та вимогам 

кредитно-модульної системи організації освітнього процесу;  
– чітко формулювати освітні задачі, які вирішуються у процесі підготовки 

фахівців юридичної галузі;  
– відповідати сучасному рівню розвитку відповідної галузі знань; 
– навчати здобувачів вищої освіти використовувати наукові методи при 

розв’язанні завдань з теорії і практики майбутньої професійної діяльності;  
– орієнтувати здобувачів вищої освіти на повне і якісне розуміння матеріалу, 

осмислення причинно-наслідкових зв’язків, відпрацювання вміння зіставляти й 
порівнювати явища, події та процеси, що розглядаються, на формування  
здатності відрізняти головне від другорядного, на бачення теоретичного і  
практичного  значення  матеріалу, який опановується у ході навчання;  

– супроводжуватися методичним апаратом, що сприяє організації 
самостійної роботи здобувачів вищої освіти, розвиває їх творчі здібності;  

– доступно і послідовно викладати навчальний матеріал.  
 
5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИДАНЬ, ПОДАНИХ НА КОНКУРС 
 
Максимальна кількість балів для конкурсної роботи – 150 балів.  
Для оцінювання видань, поданих на конкурс, передбачено три групи 

критеріїв оцінювання: 
1. Вимоги до змісту видання 
- відповідність змісту видання  змістові  державних  та галузевих  стандартів  

вищої освіти (за напрямами і спеціальностями), навчальній програмі  дисципліни, 
вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу;  

- актуальність і оригінальність видання; 
- відображення тісних міждисциплінарних зв’язків та проблемного підходу 

до засвоєння знань, орієнтація здобувача вищої освіти на самостійний пошук 
інформації та навчально-творчу діяльність, у тому числі на самоорганізацію, 
планування, рефлексію, самооцінку; 

- високий науково-методичний рівень, відображення новітніх досягнень 
науки, суспільного життя, доступність викладу; 

- зв’язок навчального матеріалу з практичними завданнями. 
2. Вимоги до структури видання 
- матеріал викладено систематизовано та належним чином структуровано 

(наявні такі структурні елементи, як зміст (перелік розділів), вступ (або 



передмова), основний текст, питання, тести для самоконтролю, обов’язкові та 
додаткові завдання, приклади;  

- наявність довідково-інформаційних даних для ефективного засвоєння 
змісту книги (таблиці, рисунки, графіки, схеми тощо); 

- наявність апарату для орієнтування в матеріалах книги (предметний, 
іменний покажчики), додатків, що є важливим засобом збагачення змісту 
навчальної книги 

- належним чином оформлений бібліографічний список, який містить 
переважно джерела, що опубліковані за останні за п’ять років;   

- наявність питань та завдань (для самоперевірки та контролю засвоєння 
знань). 

3. Вимоги до оформлення видання 
- наявність міжнародного бібліографічного номеру ISBN (за винятком тих, 

що мають грифи обмеженого доступу); 
- дотримання  вимог МОН України щодо обсягу видання; 
- відповідність мовленнєвого оформлення нормам літературної мови; 
- якісний ілюстративний матеріал; 
- висока якість поліграфічного оформлення. 

 
6. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ 

ТА РОЗГЛЯДУ КОНКУРСНИХ РОБІТ 
 

6.1. Для участі у конкурсі необхідно до 15 лютого поточного року подати до 
організаційного комітету такі матеріали:  

- Клопотання вченої ради ВНЗ та/або наукової установи, редакційної колегії 
(ради) з посиланням на відповідну номінацію, автора праці, авторського 
колективу або витяг із відповідного рішення колегіального органу, який висуває 
цю роботу на конкурс.  

- Анотацію, у якій стисло викладено зміст праці, обґрунтовано її 
актуальність, новизну, оригінальність, представлено інформацію про рецензентів 
(1000-1500 знаків).  

- Відгуки у спеціалізованих  наукових виданнях,  засобах масової інформації 
(за наявності).  

- Два примірники наукового/навчального/довідкового/періодичного видання, 
висунутого  на конкурс.  

- Відомості про автора/авторів – учасників конкурсу (ПІБ автора/авторів, 
місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, номер телефону, адресу ел. 
пошти).  

За результатами розгляду подані на конкурс матеріали не повертаються.  
6.2. Розгляд поданих на конкурс видань здійснюється конкурсною  комісією 

шляхом організації індивідуальної експертизи  матеріалів, оцінюванням кожним 
членом комісії видання за встановленими критеріями. Результати оцінювання 
відображаються у «Бланку експертного оцінювання», який підписується кожним 
членом конкурсної комісії. 



6.3. Для експертизи навчальних видань, в разі необхідності можуть 
створюватися профільні підкомісії, до складу яких можуть бути залучені 
незалежні експерти  – провідні фахівці відповідних галузей.  

6.4.Член конкурсної комісії не може брати участь в оцінюванні видань з тієї 
номінації, на яку висунута його робота (у тому числі як і як співавтор).  

6.5. На підставі середнього балу за кожну роботу, який визначається 
діленням загальної суми балів, виставленої експертами (членами конкурсної  
комісії), на  кількість експертів, приймається рішення про присудження I, II і III 
місць з кожної номінації, що оформлюється відповідним протоколом. Конкурсна 
комісія має право визначати кількість призових місць, а також встановлювати 
додаткові відзнаки для окремих видань. 

Конкурсна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні 
присутні не менше 2/3 спискового складу комісії. Рішення вважається прийнятим, 
якщо воно отримало просту більшість голосів спискового складу членів комісії.   

6.6. Конкурсна комісія має право відстороняти від участі в Конкурсі видання, 
яке не відповідає вимогам Конкурсу, про що зобов’язана повідомити 
автора/авторів не пізніше, ніж за два тижні після отримання конкурсної роботи 
для розгляду. 

 
7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАОХОЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 
7.1.Затвердження результатів конкурсу здійснюється на підсумковому 

засіданні конкурсної комісії. Результати конкурсу оформлюються протоколом, 
якій підписується всіма членами комісії та незалежними експертами (у разі 
залучення їх до оцінювання конкурсних робіт). 

Протокол надається оргкомітету конкурсу з пропозиціями щодо підготовки 
відповідного наказу ректора університету про визначення переможців конкурсу 
та їх нагородження . 

7.2. Переможці конкурсу нагороджуються почесними грамотами 
(дипломами), відзначаються подяками і заохочуються цінними подарунками. 

7.3. Нагородження переможців конкурсу передбачено до 15 березня 
поточного року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх 
справ. Про дату нагородження учасників конкурсу буде проінформовано до 1 
березня.  

7.4. Підсумки конкурсу доводяться до відома його учасників, 
оприлюднюються на офіційних веб-сайтах університету і Асоціації українських 
правників. 

7.5. У бібліотеці університету за підсумками конкурсу організовується 
виставка кращих видань-переможців конкурсу. 

 
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Положення набуває чинності з моменту затвердження його наказом 
ректора університету. 

8.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситися наказом ректора 
після затвердження на засіданні Вченої ради.  


