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СХВАЛЕНО 
рішенням Вченої Ради КНУВС 

від 30 вересня 2003 р., 

протокол №14. 
 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Конкурс Київського національного університету внутрішніх справ імені  

В.В. Копєйчикова на кращу наукову роботу 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

1.1. Конкурс Київського національного університету внутрішніх справ імені 

В.В.Копєйчикова на кращу наукову роботу (далі – Конкурс) засновується на 

честь видатного вітчизняного вченого-правознавця в галузях загальної теорії 

держави та права і конституційного права доктора юридичних наук, 

професора, академіка Академії правових наук України, Заслуженого діяча 

науки і техніки України Володимира Володимировича Копєйчикова. 

1.2. Конкурс є щорічним і встановлюється на весь час існування Київського 

національного університету внутрішніх справ. 

1.3. Конкурс проводиться для молодих вчених навчальних закладів та наукових 

установ України юридичного профілю віком до 35 років у трьох номінаціях: 

а) права і свободи людини і громадянина та механізм їх реалізації і захисту; 

б) розбудова громадянського суспільства і правової держави, реформування 

державно-правової системи України; 

в) методологія сучасного правознавства, інновації у юридичній освіті. 

1.4. У Конкурсі можуть брати участь лише окремі особи персонально. 

1.5. Лауреатів Конкурсу визначає Конкурсний комітет Конкурсу Київського 

національного університету внутрішніх справ імені В.В.Копєйчикова на 

кращу наукову роботу (далі – Конкурсний комітет) терміном до 15 

листопада. 

1.6. Щорічно визначаються лауреати Конкурсу з присудженням першого, 

другого та третього місця у кожній номінації. 

1.7. Лауреати одержують Диплом лауреата відповідно першого, другого та 

третього ступенів. 

1.8. Щорічно у листопаді до дня народження В.В. Копєйчикова головою 

Конкурсного комітету (або за його дорученням заступником голови) 

лауреату в урочистій обстановці вручається Диплом лауреата Конкурсу 

(опис додається). 

1.9. У виключних випадках, коли лауреат не зміг прибути для отримання 

Диплома лауреата особисто, Диплом за дорученням голови Конкурсного 

комітету вручається  лауреату за місцем основної роботи. 

1.10. Особи, які вже стали лауреатами Конкурсу, повторно до участі у Конкурсі не 

допускаються. 

 
 



2. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ І КАНДИДАТІВ 

 НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ. 
 

2.1. До участі у Конкурсі допускаються науково-педагогічні працівники 

навчальних закладів та наукових установ України, які посідають штатні 

посади постійного та перемінного складу і відповідають віковому цензу. 

 

2.2. На Конкурс подається наукова робота або серія робіт за єдиною тематикою з 

актуальних проблем юридичної науки, які мають вагоме наукове і практичне 

значення. 

 

2.3. Роботи, удостоєні відзнак інших конкурсів чи премій, на Конкурс Київського 

національного університету внутрішніх справ імені В.В. Копєйчикова на 

кращу наукову роботу не приймаються. 

 

2.4. Право рекомендувати кандидатів до участі у Конкурсі надається: 

а) академікам і членам – кореспондентам Національної академії наук 

України та Академії правових наук України; 

б) вченим радам вищих навчальних закладів та наукових установ; 

в) спеціалізованим вченим радам. 

 

2.5. Організації або окремі особи, які рекомендували кандидата до участі у 

Конкурсі, зобов'язані до 15 жовтня поточного року подати до Конкурсного 

комітету (03035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1) з написом «На конкурс 

КНУВС імені В.В. Копєйчикова на кращу наукову роботу» такі документи: 

а) опубліковану наукову роботу (серію робіт) та її (їх) коротку анотацію; 

б) дві зовнішні рецензії, завірені в установленому порядку; 

в) характеристику кандидата на участь у Конкурсі з висвітленням його 

досягнень відповідно до номінації та наукового і практичного значення його 

роботи за підписом керівника закладу (установи), скріпленим печаткою; 

г) особовий листок з обліку кадрів кандидата на участь у Конкурсі за 

підписом начальника кадрової служби за місцем роботи, скріпленим 

печаткою; 

д) копію паспорта. 

2.6. Наукова робота (серія робіт) та всі інші документи оформлюються 

державною мовою. Якщо конкурсна робота оформлена іншою мовою, вона 

має супроводжуватись перекладом на державну мову, завіреним в 

установленому порядку. 
 

3. КОНКУРСНИЙ КОМІТЕТ. 
 

 До складу Конкурсного комітету входять: 

Голова комітету - ректор КНУВС; 

Заступник голови комітету - вчений секретар Вченої ради КНУВС; 

Члени комітету: 

- проректор з наукової роботи; 

- проректор з заочного та дистанційного навчання; 



- начальник відділу організації наукової роботи; 

- начальник докторантури та ад'юнктури; 

- начальник навчально-методичного центру; 

- начальники кафедр теорії держави та права, конституційного права, прав 

людини, філософії права і юридичної логіки, історії держави та права, 

історії України; 

- провідний науковий співробітник Інституту держави та права 

ім. В.М.Корецького НАН України (за згодою); 

- заступник директора Інституту права Міжрегіональної академії 

управління персоналом (за згодою); 

- проректор Київського університету права;  

- завідувач кафедри загальноправових дисциплін Національного 

університету “Києво-Могилянська академія” (за згодою); 

- завідувач кафедри теорії та історії держави і права Національної академії 

СБУ (за згодою); 

Секретар комітету – начальник кафедри теорії держави та права КНУВС. 

Конкурсний комітет розглядає справи учасників Конкурсу згідно з 

Регламентом (додається) в термін до 15 листопада. 

Конкурсний комітет має право провести наукову експертизу всіх робіт 

учасників Конкурсу у відповідності з Регламентом. 

Список кандидатів в лауреати оголошується в КНУВС Конкурсним 

комітетом не пізніше 15 листопада. 

Організаційною формою роботи Конкурсного комітету є засідання, які 

проводяться за необхідністю. 

Засідання Конкурсного комітету проводить його голова або за дорученням 

голови заступник голови. 

Засідання Конкурсного комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як дві третини його складу. 

Результати засідання Конкурсного комітету ухвалюються простою 

більшістю голосів та оформлюються його рішенням. Рішення по визначенню 

переможців Конкурсу приймається таємним голосуванням простою більшістю 

голосів присутніх членів Конкурсного комітету та є підставою для нагородження 

переможців Дипломами лауреатів. 
 

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 
 

4.1. Рішення Конкурсного комітету про визначення переможців Конкурсу, а 

також коротка анотація про роботи, удостоєні Дипломів, публікуються у 

Науковому віснику КНУВС. 

4.2. Наукові роботи, удостоєні Дипломів, передаються у наукову бібліотеку 

КНУВС на зберігання. 

4.3. Вченим, визнаним лауреатами Конкурсу, надається право при опублікуванні 

роботи відмічати у заголовку “Удостоєна Диплома лауреата Конкурсу 

КНУВС імені В.В. Копєйчикова за 200__рік”; 

4.4. Диплом лауреата Конкурсу є основним документом, що підтверджує 

перемогу учасника у Конкурсі. У разі втрати Диплом лауреата не 

поновлюється і дублікат не видається. 


