І. Мета, завдання та організаториї Конкурсу
1.1. Метою Конкурсу є залучення молодих :іп.уковців до осмислення
проблем, завдань та перспектив української держав і у III тисячолітті.
1.2. Завдання Конкурсу:
- активізація наукових пошуків щодо еко: омічних аспектів теорії і
практики українського націоналізму на сучасному етапі становлення
Української держави;
- сприяння
розвитку
та
популяризації
інтелектуальної
націоналістичної думки;
- сприяння творчому становленню' таланови :ої молоді;
- сприяння вихованню в молоді патріотичних та націоналістичних
переконань.
1.3. Організаторами конкурсу є Недержавний анаоі гичний центр «Українські
студії
стратегічних
досліджень»
та
Наук :іво ■•дослідний
інститут
українознавства МОН України.
II. Тематика Конкур ;:у
2.1. Тема конкурсу: Економічний націоналізм :н< формула українського
прориву
2.2. Напрямки досліджень:
- економіка в ідеології українського націоналізму;
- світовий досвід запровадження економічного наї:; оналізму;
- формування, розвиток та збереження укр іїнського національного
інтелектуального капіталу й трудового потенціалу;
- роль державного управління у впровадженні економічного націоналізму в
Україні;
- націоорієнтована інвестиційна політика держави;
- інтеграція освіти, науки, технологій та економіки промисловості на засадах
економічного націоналізму;
- національний внутрішній ринок - запорука економічної стабільності
держави;
україноцентрична стратегія й тактика <ниансоїзо-бюджетної та
інвестиційної політики уряду як передумова економічного прориву;
- економічний націоналізм у контексті економічної безпеки держави.

3. Умови таї вимоги Коні чгур.су
3.1. Конкурс проводиться серед студентів закладів вищої освіти,
магістрантів, аспірантів, молодих учителів та науковців до 27 років,
народжених в незалежній Україні та інших держав;
3.2. До Конкурсу приймаються оригінальні, :-іе опубліковані раніше,
відредаговані роботи у вигляді наукових есе, що м стять власні обґрунтовані
міркування, націоналістичні ідеї та світогляд, у якм.х розкриваються тема та
проблематика Конкурсу і які мають наукову і практичну цінність.
Робота має бути виконана української»:) мовою..
3.3. Вимоги до оформлення есе: обсяг 15 - 25 тле. знаків (8 - 15 стор.),
шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. У правому
верхньому кутку першого аркуша - ПЛ.П. автори курс та місце навчання,
контактний
телефон,
e-mail.
Назва
документа
має
виглядати:
КонкурсГІрізвищ е автора
3.4. Термін подання робіт на Конкурс - з 20 ж о в т н і ! до 20 грудня 2018 року в
електронній формі.
Заповніть форму:
https://docs.google.eom/forms/d/l SnBoLuQVeJBDf7S sP RuwZk6qkLOh_kOXKV-Wr-sk/edit
Контакти: bandera.chyt@ukr.net

4. Журі Конкурс) та критерії >цішов іння
4.1. Для визначення переможців створюється журі, до складу якого входять:
Юрій Сиротюк, директор Недержавного аналіти ного центру «Українські
студії стратегічних досліджень», народний депутат України VII скликання
Богдан
Галайко,
к.і.н.,
директор
Наукоію-дослідного
інституту
українознавства
Йосиф Ситник, д.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту персоналу та
адміністрування Національного університету «Львівська, політехніка»
Тетяна Бойко, к.філос.н., завідувач відділу освітніх технологій та
популяризації
українознавства
Науково - (ослідного
інституту
українознавства
Валентина Попова, д.е.н., професор, завідував кафедри економіки та
підприємництва Національної академії статистики, обліку та аудиту
Галина Захарчин, д.е.н., професор, професо: кафедри менеджменту
персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська
політехніка»

Володимир Тиліщак, к.і.н., заступник голови: Українського інституту
національної пам’яті
Віктор Рог, головний редактор газети «Шлях перелоги»
Костянтин Денисов, к.е.н., викладач кафедри міжнародної економіки,
природних ресурсів і економічної теорії економічного факультету
Запорізького національного університету
Юрій Олійник, експерт Недержавного аналітичного центру «Українські
студії стратегічних досліджень»
4.2. Подані на Конкурс роботи оцінюються за такик и критеріями:
- відповідність напрямкам досліджень та завданням Конкурсу;
- рівень опрацювання теми,
- обґрунтованість поданих висновків;
- творчий підхід та оригінальність;
- послідовність, логічність викладення дуу'ок, грамотність викладу
матеріалу.
4.3. Журі залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають
тематиці Конкурсу та містять плагіат.
4.4. Журі Конкурсу:
- здійснює оцінку робіт, представлених, на Конку рс;
- визначає трьох переможців Конкурсу;
- може відзначати окремі роботи додатково.
4.5. Журі рекомендує до публікації кращі роботи уч асників Конкурсу.
5. Нагородження переможців
5.1. Організатори повідомляють усіх учасників про результати Конкурсу до
20 січня 2019 року.
5.2. Переможці Всеукраїнського конкурсу будуть відзначені нагородами та
призами.
5.3. Підведення підсумків та нагородження: переможців Конкурсу
відбудеться під час VI Бандерівських читань 1 потого 2019 року у місті
Києві.

