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Премії
наук

імені професора, члена-кореспондента Академії правових

України,

засновника

Луганського

обласного

відділення

кримінологічної асоціації України Едуарда Олексійовича Дідоренка
встановлені Вченою радою Луганського

державного університету

внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на вшанування пам’яті першого
ректора навчального закладу для підтримки талановитих молодих вчених
України та інших держав. Премії присуджуються за найкращі авторські
емпіричні дослідження злочинності, її окремих елементів та факторів, а
також

способів попередження.

Лауреати

премій

визначаються

за

результатами щорічного конкурсу емпіричних досліджень молодих
вчених, які займаються науковою роботою у галузі кримінології,
кримінального права, кримінального процесу, адміністративного права та
діяльності, економічної безпеки, криміналістики, оперативно-розшукової
роботи, юридичної психології, соціології девіантної поведінки тощо.
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1. Загальні положення
1.1. Конкурс досліджень на здобуття Премій імені Е.О.Дідоренка (далі
Премій) проводиться Оргкомітетом конкурсу, який створюється наказом
ректора

з числа викладачів та наукових співробітників Луганського

державного

університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, які

займаються науковою роботою у області вивчення злочинності.
1.2. У конкурсі

на здобуття

Премій беруть участь студенти, курсанти,

ад'юнкти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники й інші
зацікавлені особи (у віці до 35 років), що проводять власні емпіричні
дослідження в сфері кримінології, кримінального права, кримінального
процесу, адміністративного права та діяльності, економічної безпеки,
криміналістики, оперативно-розшукової роботи, юридичної психології,
соціології девіантної поведінки тощо та займаються вивченням злочинності,
її окремих елементів та факторів, а також способів попередження.
1.3. Тематика щорічних конкурсних робіт встановлюється Оргкомітетом.
1.4. Число та розмір премій визначається ректором Луганського державного
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка на підставі подання
Оргкомітету.
II. Конкурсні роботи
2.1. До участі в конкурсі приймаються матеріали самостійних емпіричних
досліджень (експертне опитування, аналіз документів, спостереження, аналіз
статистичних даних і ін.), за тематикою, вимогами та у термін, визначеними
Оргкомітетом конкурсу.
2.1.1. До участі у конкурсі можуть бути рекомендовані науково-дослідницькі
роботи учнів – членів Луганської обласної малої академії наук учнівської
молоді, у яких розкриваються питання емпіричного вивчення злочинності.
2.1.2. Організація та порядок проведення конкурсу учнівських науководослідницьких робіт визначається за узгодженням з Луганською обласною
малою академією наук учнівської молоді.
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2.2. Переможцями Конкурсу визнаються автори робіт, які відповідають
вимогам, визначеним Оргкомітетом конкурсу.
2.3. При визначенні переможців Конкурсу враховуються:
-

оригінальність теми;

- актуальність досліджуваної проблеми;
- емпірична обґрунтованість результатів;
- самостійність дослідження;
- реалістичність і перспективність пропозицій.
2.4. Конкурсні роботи авторам не повертаються.
2.5. Роботи, автори яких раніше

були лауреатами даного або інших

конкурсів, до розгляду не приймаються.
III. Організація та порядок проведення Конкурсу на здобуття Премії
3.1. Організаційну роботу по підготовці і проведенню Конкурсу здійснює
організаційний комітет Конкурсу.
3.2 Організаційний комітет утворює Експертну комісію Конкурсу, яка
розглядає і оцінює подані на Конкурс роботи. Рішення експертної комісії
Конкурсу оформляється протоколом.
3.3. Конкурс вважається розпочатим з моменту повідомлення про Конкурс
і

вважається

закінченим

після

проведення

церемонії

нагородження

переможців Конкурсу.
3.4. Конкурс проводиться у три етапи:
3.4.1. Кафедральні конкурси (січень – червень);
3.4.2. Університетський конкурс (липень – вересень);
3.4.3. Міжнародний конкурс (жовтень).
3.5. Церемонія нагородження переможців Конкурсу, як правило, проходить
під час щорічної науково-практичної міжвузівської конференції (Луганськ,
останній тиждень жовтня кожного року). Разом з Премією лауреати
отримують Почесний диплом.

