Конкурс студентських проектів
«Креативні ідеї вирішення локальних
проблем розвитку міського господарства
міста Львова»
Ви маєте можливість представити власний проект щодо виявлення
вузьких проблемних місць, що перешкоджають якісному розвитку
нашого міста і комфортному проживанню його мешканців, та
креативних пропозицій щодо їх вирішення.
Переможці конкурсу, чиї проекти здобудуть підтримку міської ради
та будуть реалізовані за рахунок бюджету розвитку міста, матимуть
можливість одержання матеріальної винагороди.
Для участі у конкурсі необхідно:
I. Ознайомитися з вимогами до конкурсних проектів, наведеними в
цьому буклеті
IІ. Заповнити електронну заявку на участь у конкурсі за посиланням:
https://goo.gl/forms/tMeZigfmYpcmIktB3
IIІ. Надіслати проект на електронну адресу оргкомітету до 15 червня
2017 року (включно).

Координатор: доц. Ігор Назаркевич, т. 0676095039
Е-mail оргкомітету: kafedra-ekon-ukrainy@ukr.net
Не будь байдужим,
саме Твій проект може допомогти Тобі та Львову
стати кращими!

До участі у конкурсі допускаються індивідуальні та колективні проекти
студентів 3-5 курсів, оформлені згідно вимог та визначеної структури.
(проект вирішення локальної проблеми може стосуватися Вашого
місця праці, місця проживання, місць відпочинку тощо)
Структура проекту:


ВСТУП: опис сфери локалізації проблеми, мета, цілі проекту



ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ: опис суті проблеми, виявлення причин
і наслідків досліджуваної проблеми



АНАЛІЗ: оцінка впливу проблеми на стан функціонування об’єкту,
дослідження масштабів проблеми, факторів її функціонування,
визначення зацікавлених сторін та учасників проекту і їх роль у
вирішенні проблеми, формування дерева (таблиці) «проблемицілі»



ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ: визначення варіантів можливого вирішення
проблеми
(оптимістичний,
реалістичний,
песимістичний),
постановка сценаріїв з переліком та описом етапів (формування
плану дій та графіків здійснення необхідних заходів), необхідні
засоби (та їх кількісно-якісна характеристика), наприклад – план
витрат, для вирішення проблеми



ВИСНОВКИ: узагальнення результатів дослідження проблеми, а
також опис основних акцентів і пропозиції щодо вирішення типових
проблем
Вимоги до оформлення проекту:



Проект має бути спрямований на вирішення актуальної проблеми.



Обсяг проекту – не більше 15-ти сторінок при форматі сторінки А4,
орієнтація книжкова.



Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм.



Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.



Міжрядковий інтервал – 1,5.



Абзацний відступ – 1,25 см.



Вирівнювання по ширині.



Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.



Проект подається українською мовою.

Відповідальність за висвітлений матеріал у проектах несуть їх автори.
Конкурс спрямований на:


підвищення громадської ініціативності та соціальної відповідальності,



виявлення локальних проблем у господарстві міста та креативних
шляхів їх вирішення,



пошук і об’єднання однодумців,



формування громадських лідерів,



розвиток умінь формування та реалізації проектів місцевого розвитку.

Оргкомітет розглядає даний конкурс як можливість підтримати активну
та ініціативну молодь і залучити її до розв’язання господарських
проблем розвитку міста Львова. Це також піонерний проектний конкурс
і його результати обов’язково будуть опубліковані на сайтах Львівської
міської ради, Львівського національного університету імені Івана
Франка, Інституту міста, у соціальних мережах тощо.

