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Міжнародна премія імені Івана Франка

Міжнародна премія імені Івана 
Франка започаткована Міжнародним 
фондом Івана Франка у 2015 році. 

Премія є щорічною і є почесним 
визнанням наукових відкритів, вагомих 
здобутків та значних заслуг науковців 
світу в галузі україністики та соціально-
гуманітарних наук. 

У перший рік премії, до Комітету 
премії 10-ма університетами було 
подано 14 робіт з 3 країн: України, Грузії та Іспанії у 8 наукових 
дисциплінах. 

Лауреат премії визначався на трьох етапах, де наукові роботи 
оцінювалися номінаційними комітетами, потім Радою експертів і, 
на завершення – Журі. До Номінаційних комітетів та Ради експертів 
увійшли вчені з Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Японії, США 
та України. 

Першого Лауреата премії, Блаженнішого кардинала, доктора 
богослів’я  Любомира Гузара, названо Міжнародним журі у Відні 
5 серпня 2016 року. 

На засіданні журі рецензентом монографії «Андрей Шептицький 
Митрополит Галицький (1901-1944) провісник екуменізму» був Роман 
Мних - заступник директора Інституту неолінгвістики, професор 
Природничо гуманітарного університету у м. Седльце (Польща).  

Перша церемонія нагородження Лауреата відбулася 27 серпня 
2016 року на 160- річчя від Дня народження Івана Яковича у Дрогобичі. 
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Про ініціаторів  премії

Міжнародний фонд Івана Франка створено у червні 2015 року. 
Це недержавна благодійна організація.

Діяльність Фонду спрямована на підтримку розвитку україністики 
та соціально-гуманітарних наук, просування та популяризація 
наукового і творчого доробку Івана Франка.

Першочерговим і основним завданнями Фонду є заснування та 
реалізація Міжнародної Премії Івана Франка та сприяння її світовому 
визнанню. Міжнародна премія вручатиметься у двох номінаціях:  “за 
вагомий внесок у розвиток україністики”, “за вагомий особистий 
внесок у розвиток суспільно- гуманітарних наук”.

Ініціатором створення Фонду став внук Івана Франка – Роланд 
Франко.

IVAN FRANKO 
INTERNATIONAL FUND

 МІЖНАРОДНИЙ ФОНД 
ІВАНА ФРАНКА
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1 Алоїс Волдан Професор Віденського університету, заступник 
Директора Інституту славістики (Австрія)

2 Агнешка Матусяк Професор Вроцлавського університету, 
завідувач кафедри україністики (Польща).

3 Роман Мних Заступник директора Інституту 
неолінгвістики, п рофесор Природничо 
гуманітарного університету у м. Седльце, 
(Польща)

4 Мирослав 
Сополига 

Доктор історичних наук, директор Музею 
української культури у Свиднику (Словаччина)

5 Ярослав Гарасим Проректор Львівського університету 
ім. І.Франка, професор (Україна)  

6 Володимир 
Антофійчук 

Професор Чернівецького національного 
університету ім. В.Стефаника (Україна)

7 Петер Штьогер Професор Інсбрукського університету 
(Австрія)

8 Альфред 
Шпрьоде

Професор Університету Мюнстера (ФРН) 

9 Микола 
Мушинка

Академік НАН України, професор 
Прешівського університету (Словаччина)

10 Ульріх Шмід Професор  Університету Санкт Галлена 
(Швейцарія)

11 В’ячеслав 
Кушнір 

Професор Одеського університету 
ім. Мечнікова (Україна)

12 Михайло 
Шалата 

Професор Дрогобицького педагогічного 
університету ім. І.Франка (Україна)

Склад Міжнародного журі
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Знак
Лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка

«Я син народу, що вгору йде» – такі слова викарбовано на знаку 
Лауреата Міжнародної премії ім. Івана Франка.

Знак являє собою круглу медаль з вушком діаметром 30 мм. 
вагою 24 грами виготовлену із золота 375 проби в якості proof-like. 
Ткана стрічка у синьо-жовтих тонах  з елементом традиційної 
вишивки кріпиться на золотій вставці із зображенням пера та 
лаврового листка. Знак виготовлений київською компанією ТОВ 
«Герольдмайстер».

Автор ескізу канадський художник українського походження 
Олег Лесюк – голова Української Спілки Образотворчих Мистців 
Канади, член Національної Спілки Художників України і Асоціації 
Скульпторів Канади.
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 Ескіз знаку Лауреата був відібраний в ході відкритого конкурсу, 
який проходив з 15 лютого по 13 березня 2016 року. Оскільки жоден 
із проектів поданих на конкурс не був довершеним і потребував 
доопрацювання, члени журі прийняли рішення не визначати перше 
місце. Олег Лесюк, який зайняв у конкурсі ІІ місце доопрацював 
ескіз медалі, з урахуванням ідей Дмитра Кругляка та Сергія Литвина.
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НОМІНАЦІЯ

За визначний особистий внесок у розвиток 
суспільно-гуманітарних наук

2016
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Лауреат
Міжнародної премії імені Івана Франка 2016 року,

Блаженніший Любомир Гузар,  Верховний Архиєпископ-емерит

Народився 26 лютого 1933 року 
в м. Львові. Тут закінчив народну 
школу та перший клас гімназії.

Середню освіту майбутній владика 
здобув у Малій духовній семінарії 
в Стемфорді (штат Коннектикут,  
США).

У 1954 році одержав ступінь 
бакалавра в Колегії святого Василія, 
де студіював філософію

Богословські студії відбув у 
Вашингтонському католицькому 
університеті в Америці.

У 1958 році, як вихованець Великої 
духовної семінарії святого Йосафата, 
одержав ліценціат богослов›я. 
Тридцятого березня того ж року 
владика Амврозій Сенишин висвятив 
Любомира Гузара на священика для 
служіння в Стемфордській єпархії.

У 1958-1959 роках працював 
вчителем і префектом у 
Стемфордській духовній семінарії 
святого Василія (США)

З 1965 року - настоятель парафії 
Пресвятої Трійці в Кергонксоні.

У 1967 році здобув ступінь магістра у Фордгамському університеті 
Нью-Йорка.

В 1969 році переїхав до Рима для продовженим богословських 
студій, які завершив доктором богослов›я в 1972 році.
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У 1972 році вступив до монастиря Святого Теодора (монахів 
Студійського уставу) в Гроттаферрата (Італія).

У 1973-1984 роках викладав у Папському місійному університеті 
«Урбаніана» в Римі.

2 квітня 1977 року в монастирі Студійського уставу в Кастель-
Гандольфо поблизу Рима був висвячений Патріархом Йосифом на 
єпископа.

У 1978 році Патріарх Йосиф призначив єпископа Гузара 
архимандритом монастиря Святого Теодора.

З 1984 до 1991 року - протосинкел Львівської архиєпархії в Римі.
У 1993 році разом зі всією спільнотою з Гроттаферрата повернувся 

в Україну.
У 1993-1994 роках служив духівником у Львівській духовній 

семінарії Святого Духа.
У листопаді 1996 року владика Любомир призначений Єпископом-

помічником Глави Української Греко-Католицької Церкви.
26 січня 2001 році на Надзвичайному Синоді Єпископів УГКЦ 

вибраний Верховним Архиєпископом УГКЦ.
21 лютого призначений Папою Іваном Павлом ІІ кардиналом 

Католицької Церкви.
10 лютого 2005 року Папа Венедикт XVI прийняв зречення 

Блаженнішого Любомира Гузара з уряду Верховного Архиєпископа 
УГКЦ. 
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Номінант у номінації: «За визначний особистий внесок у 
розвиток суспільно-гуманітарних наук»

Автори тритомної монографії  «Від 
депортації до депортації. Суспільно-
політичне життя холмсько-підляських 
українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. 
Документи»

Монографія у ІІІ томах видана у 2011-
1015рр) форматом 60х84/16. І том – 880 стор.; 
ІІ том – 900 стор.; ІІІ том – 960 стор.

Ця праця була рекомендована  журі для 
вивчення. 

Керівник авторського колективу – завідувач Кафедри міжнародних 
відносин Юрій Макар – доктор історичних наук, професор, заслужений 
діяч науки і техніки України. Автор понад півтисячі наукових і 
публіцистичних робіт, у тому півтори десятків індивідуальних 
і колективних монографій, підручників, довідників. До півсотні 
його публікацій пов’язані з тематикою розглядуваного тритомного 
дослідження. Це публікації в українських і зарубіжних, здебільшого 
польських, виданнях, матеріали українських і зарубіжних конференцій 
– в Україні, Польщі, Канаді, США, Німеччині, Росії тощо.

Михайло Горний – президент Малого приватного підприємства 
Виробничо-комерційна фірма «Гелiкон» (Львів). У 2000 р. захистив 
у ЧНУ кандидатську дисертацію з історичних наук за тематикою, 
розглянутою згодом у названому тритомнику. До речі, автор п’яти 
монографій з даної тематики, опублікованих протягом 1995-2008 рр.

Віталій Макар – кандидат політичних наук, доцент Кафедри 
міжнародних відносин ЧНУ, автор понад 80 наукових праць, виданих 
в Україні, Польщі, Канаді, Німеччині, Румунії, Словаччині у тому 
п’яти монографій – індивідуальних і колективних. Цілий ряд його 
публікацій – українськомовних, англомовних, польськомовних 
стосується піднятої у тритомнику проблематики.
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НОМІНАЦІЯ

За вагомий внесок у розвиток україністики 

2016

Лауреата не визначено
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Номінати
Міжнародної премії імені Івана Франка у 2016 році

У номінації: «За вагомий внесок у розвиток україністики»

Огнєва Тетяна Костянтинівна, кандидат 
філософських наук, доцент кафедри української 
філософії та культури Київського Національного 
університет імені Тараса Шевченка. Автор 
публікацій: «Справа Терновського», К.. 2004 рік,  
«Відбиток часу у дзеркалі буття» ( Модернізм у 
Європі та Україні ), К., 2008 рік.

Монографія «Театр і кіно у контексті 
мистецтвознавчих концепцій початку ХХ 
століття» видана у 2014 р. 432 стор. Формату 
60х84/16.

Нахлік Євген Казимирович, директор 
Інституту Івана Франка НАН України, 
доктор філологічних наук, професор, 
член-кореспондент НАН України. Історик 
української літератури, літературний 
критик, біографіст, джерелознавець, 
текстолог, компаративіст. Автор понад 430 
власних наукових публікацій присвячених 
розвиткові української літератури та 
окремих письменників у словянському 
та загальноєвропейському культурному 
контексті  від кінця XVIII століття. 

Монографія «Перелицьований світ Івана Котляревського: текст-
інтертекст-контекст» видана у 2015 році. 543 стор. Формату 70×100 1/16.

Ця праця була рекомендована журі для вивчення.
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Керівники авторського 
колек тиву 5-  томної  
“Української енциклопедії 
етнокультурознавства та етно-
культурології”.

Чернець Василь Гнатович, 
ректор Національної академії 
керівних кадрів культури і мистецтв, 
лауреат Державної премії України в 
галузі науки і техніки, заслужений працівник освіти України, академік 
Академії вищої освіти України. Доктор філософії, професор, є автором 
понад 70 наукових робіт з культурологічної та мистецтвознавчої 
проблематики, в тому числі трьох монографій. 

Бітаєв Валерій Анатолійович, кандидат філософських наук, 
культуролог, дослідник з проблем теорії культури і мистецтва.
Основні наукові праці В. Бітаєва: «Гуманізм виховання і виховання 
гуманізму» (1991), «Енциклопедія етнокультурознавства» в 6-ти томах 
(у співавторстві, 2000–2001), Енциклопедія «Етнокультурознавство» 
в 4-х томах (у співавторстві, 2007), «Методичні засади експертизи 
культурних цінностей: навчальний посібник» (у співавторстві, 2009).

Українська енциклопедія етномистецтвознавства та 
етнокультури»Книги у 5 томах 60х84/8.  І том – 552 стор.; ІІ том – 
542 стор.; ІІІ том -556 стор.; IV том – 548 стор; V том – 534 стор.

.
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ЦЕРЕМОНІЯ

нагородження Лауреата 

Міжнародної премії імені Івана Франка

м. Дрогобич

27 серпня 2016 р.
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Текст виступу міського голови м. Дрогобича Т.Кучми

Хто каже «поступ», той каже одним духом дві речі. Одно те, що 
все на світі зміняється, ніщо не стоїть на місці, а друге – не таке 
певне, більше питання, ніж твердження: чи зміняється на ліпше, 
чи на гірше?  … Хто схоче порівняти так безпосередньо початок 
з кінцем, той певно мусить признати, що за тих кільканадцять 
тисяч літ люди поступили дуже сильно до ліпшого, що поступ веде 
до добра.». Ці слова належать Івану Франку. 

 Перефразовуючи геніального Каменяра, дозволю собі заявити, 
що великим поступом для нашого міста є нинішня подія – вручення 
Міжнародної премії імені Івана Франка. 

 Наше місто приймає гостей не тільки з України, а й багатьох 
куточків світу. І в цьому заслуга організаторів цього дійства, яким 
я кажу: «Велике вам спасибі!».

 Постать Івана Франка є знаною у багатьох кранах світу. Нині 
завдяки цій події про Дрогобич як місто, де жив і творив славний 
Каменяр, не тільки дізнаються з інформаційних джерел, а кожен 
із гостей, які присутні в цій залі, може оглянути його туристичні 
принади. І ми, безумовно, цьому раді.

 Геніальність Івана Франка полягає в тому, що він не тільки 
український письменник і поет, а й публіцист, перекладач, учений, 
громадський та політичний діяч.

 Філософські та економічні праці Івана Франка і нині є 
основоположними в багатьох сферах життєдіяльності, зокрема 
в освітній, як нашого міста, так і України загалом. Франко 
– титанічна постать української культури, його заслужено 
називають пророком українського народу. 

 Івана Франка ми називаємо Каменярем за його завзятість у 
боротьбі з перешкодами на шляху прогресу, універсальним генієм – за 
всеохопність життя, розмаїття поставлених проблем. Називаємо 
нашим національним пророком, бо він звершував безнастанний 
подвиг — вів свій народ до щасливої долі. 
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 Як завзятий політик, Іван Франко був творцем першої в Галичині 
партії європейського зразка, розробляв її програмні документи і 
досліджував процеси, які проходили в краї.

 Спадщина, яку залишив нам Франко, – неоціненний скарб 
українського народу. Численні видання, збірки, твори, повісті, 
праці, в тому числі й перекладені ним з більше десятка іноземних 
мов – основа для виховання майбутніх поколінь.

 Сучасний Дрогобич гордиться тим, що іменем Івана Франка 
названо університет, вулиці, будівлі й інші установи, бо Дрогобич 
є містом Івана Франка!

 Нині ми докладаємо максимальних зусиль, аби пам’ять про 
Івана Франка була закарбована не тільки в історії нашого міста, 
Дрогобичини, України, світу, але й передавалася з покоління в 
покоління.

 Велика увага приділяється розробці туристичних маршрутів 
місцями, де жив і творив Франко. Проводяться пошукові роботи 
автентичних речей, які використовувалися у побуті за часів Івана 
Франка. У найближчому часі ми плануємо відкрити музей імені 
Івана Франка.

 Наше місто пам’ятає, шанує і пишається  своїм сином, виходцем 
Дрогобиччини, великим українцем —Іваном Франком.

Тож вітаю Вас у місті Великого Івана Франка – у місті Дрогобичі!
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Текст виступу ректора Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім. І.Франка Надії Скотної 

Ваше блаженство!
Високопреосвященні владики!

Високоповажні представники дипломатичного корпусу!
Високоповажні представники влади!

Дорогі студенти і викладачі!
Шановні пані та панове!

Вшановуючи сьогодні видатний ювілей нашого славного земляка, 
генія українського народу і великого європейця Івана Франка, 
пригадуємо його сокровенні рядки: «Я для геніїв грядущих поле дике 
орав…».

Заснування минулого року Міжнародної премії імені Івана Франка – це не 
лише визнання наукових відкриттів, вагомих здобутків та значних 
заслуг науковців у галузі суспільних наук та україністики, але й 
потужна мотивація для наукового пошуку, творчого зростання 
нашої молоді, обґрунтовані критерії для встановлення національної 
ідентичності та гідний вінок на пошану Великого Каменяра.

Колектив Дрогобицького державного педагогічного університету 
імені Івана Франка сердечно вітає лауреата, номінантів, 
співорганізаторів та гостей цього знаменного дійства. Многая 
і благая літа започаткованій ініціативі і побажання всім від 
славетного земляка: 

Лупайте сю скалу,
   Нехай ні жар, ні холод, не спинять Вас!
Плідної Вам усім праці на благо своєї Вітчизни, широкого 

міжнародного визнання Франкової премії. Слава Лауреату!
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Текст виступу директора 
Міжнародного фонду Івана Франка Ігоря Куруса

Шановні пані і панове! 

Сьогодні ми маємо історичну нагоду бути присутніми на церемонії 
вручення першої Міжнародної премії імені Івана Франка. І символічно, 
що ця церемонія збігається з 160- річницею з дня народження Великого 
вченого, Великого Українця, Великого сина Карпатського Підгір’я! 
Це станеться у місті, де майбутній геній здобував перші ази науки.

Дирекція Міжнародного фонду Івана Франка зробила все, щоб 
забезпечити високий рівень конкуренції і мати безсумнівного 
переможця конкурсу на здобуття Премії. Тож ми вшановуватимемо 
першого лауреата, перемога якого є незаперечною!

До участі у церемонії нагородження лауреата Міжнародної премії 
імені Івана Франка на сцену запрошуються члени Міжнародного 
журі, які сьогодні змогли відвідати Дрогобич! Це:

- доктор філологічних наук, академік НАН України Микола 
Мушинка (Словаччина);

професор Вроцлавського університету Агнешка Матусяк 
(Польща);

- доктор історичних наук Мирослав Сополига (Словаччина);
- доктор філологічних наук, проректор Львівського університету 

ім. І.Франка Ярослав Гарасим (Україна);
- професор Чернівецького національного університету ім. 

В.Стефаника Володимир Антофійчук (Україна);
- професор Університету Мюнстера Альфред Шпрьоде (ФРН);
- професор Одеського університету ім. Мечнікова, доктор 

історичних наук В’ячеслав Кушнір (Україна);
- професор Дрогобицького педагогічного університету ім. І.Франка, 

доктор філологічних наук Михайло Шалата (Україна).
До участі в церемонії нагородження лауреата Міжнародної 

премії імені Івана Франка на сцену запрошуються номінанти 
Міжнародної премії імені Івана Франка в номінації «За вагомий 
внесок у розвиток україністики»: 



28

www.frankoprize.com.ua

– кандидат філософських наук Тетяна Огнєва;
– доктор філологічних наук Євген Нахлік.
– доктор філософських наук Василь Чернець та доктор 

філософських наук Валерій Бітаєв. 
Запрошуються номінанти Міжнародної премії імені Івана Франка 

в номінації «За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-
гуманітарних наук»: 

– доктор історичних наук Юрій Макар; кандидат історичних 
наук Михайло Горний та кандидат політичних наук Віталій Макар. 

– доктор богослов’я, Верховний Архиєпископ-емерит, Блаженніший 
Любомир Гузар! 

Проте, перш ніж розпочати церемонію нагородження, прошу 
хвилиною мовчання пом’янути українців, які полягли на полі бою з 
російськими окупантами, захищаючи на південному сході України 
не лише державний суверенітет і волю України, але й культуру і 
мову Великого Каменяра!
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Текст виступу Голови Правління 
Міжнародного фонду Івана Франка Роланда Франка

Шановні пані та панове!  Всечесні отці!
 Вельмишановні номінанти, учасники премії, члени журі! 

Мені випала честь сьогодні відкрити церемонію нагородження 
першого лауреата Міжнародної премії імені Івана Франка в галузі 
соціально-гуманітарних наук і україністики. Скажу відверто, що 
вже й не мріяв бути свідком такої події, проте, премія відбулася і 
сьогодні тут, у місті, де починав пізнавати життя мій дідусь, ми 
вітатимемо першого Лауреата! 

Спершу хочу подякувати усім науковцям, які подали свої роботи 
на здобуття премії. Членам номінаційних комітетів, Міжнародній 
раді експертів та міжнародного журі! Особлива подяка професору 
Віденського університету Алоїсу Волдану  за допомогу в організації 
роботи міжнародного журі.  Щира вдячність владі Дрогобича і 
керівництву Дрогобицького університету ім. Івана Франка! 

Це велика честь і велика відповідальність зараз бути тут!
Коли ми задумували премію, то сподівалися не лише піднести 

наукові здобутки Івана Франка, які забуті, не вивчені і лежать в 
музейних і архівних запасниках, але й продемонструвати світові, 
що Україна не терра інкогніто! Що Україна має геніїв, якими може 
пишатися і,  які заслуговують на те, щоб нагороди з їхніми іменами 
цінувалися у науковому світі. Тому премію імені Івана Франка ми 
назвали міжнародною і він це заслужив! «Скрізь  і завжди у мене 
була одна провідна думка: служити інтересам рідного народу, та 
загальнолюдським  поступовим ідеям», писав Доктор Іван Франко.

Можливо мені, як  носію прізвища Франко, не личить так казати, 
але я скажу, бо мова йтиме про Великого вченого світового значення!

Іван Франко — це рідкісний у світовому контексті й унікальний 
в українській історії приклад універсального генія — всебічно 
обдарованої й гармонійно розвинутої творчої особистості, що 
реалізувала власний потенціал в багатьох галузях культури та науки. 

Іван Франко - не лише письменник і революціонер, як нас привчили 
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вважати ідеологи радянського імперіалізму! Це автор численних 
наукових праць з історії та теорії літератури, літературної критики, 
методології та компаративістики, бібліографії, книгознавства, 
бібліотекознавства, мовознавства, перекладознавства, 
журналістики, фольклористики, етнології, етнографії, культурології, 
мистецтвознавства, релігієзнавства, історії, економіки, соціології, 
статистики, правознавства, політології, педагогіки, психології, 
філософії, та описового природознавства.

Неоціненний внесок Івана Франка-вченого у формування та 
кодифікацію багатьох галузей національної термінології і, ширше,— 
в процеси інтелектуалізації та функціонально-стильової розбудови 
української літературної мови. 

Іван Франко – філософ, розробив власний варіант позитивістської 
концепції соціального прогресу та класифікації наук, був піонером у 
популяризації новочасних природничо-наукових знань, відкритів у 
галузі астрономії, фізики, хімії, біології, зокрема еволюційної теорії.

Соціальна економіка Івана Франка, це перше осмислення місця і ролі 
працівника, громади і держави в цілому на противагу марксистському 
«Капіталу», який набирав у цей час небаченої популярності.

Іванові Франкові належить цілісна історико-культурологічна 
концепція органічної цілісності та історичної тяглості української 
культури в хронологічних та етнографічних межах її поширення. 
Іван Франко заклав наукові засади теорії й практики міжкультурної 
комунікації, ненастанного й багатовимірного діалогу між українцями 
й представниками інших народів та цивілізаційних типів.

Загалом, за сумарними даними бібліографічних покажчиків, із-
під пера вченого вийшло близько 3 тисяч наукових студій. Вільне 
володіння чотирнадцятьма іноземними мовами, дозволило йому 
здійснити переклад на українську мову близько 200 авторів із 14 
мов та 37 національних літератур.

Іван Франко був фанатично працьовитим і наполегливим у 
досягненні поставленої мети, наслідком чого стала колосальна 
творча спадщина — близько 6 тисяч творів!
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Іван Франко став універсальним доктором та українським 
Мойсеєм, ефективним, але поки ще пасивним центром європеїзації 
та інтелектуалізації України. Як на мене, Іван Франко і нині 
є найкращим українським представником, ім’ям якого можна 
продукувати та поширювати наукові знання, міжкультурний 
діалог та національне самоусвідомлення.

Саме тому, премія є міжнародною, охоплює усі соціально-
гуманітарні знання і носить ім’я доктора Івана Франка!

Міжнародна премія імені Івана Франка є щорічним почесним 
визнанням наукових відкритів, вагомих здобутків та значних заслуг 
науковців світу в галузі україністики та соціально-гуманітарних 
наук. 

У перший рік премії, до Комітету премії 10-ма університетами 
було подано 14 робіт з 3 країн: України, Грузії та Іспанії у 8 наукових 
дисциплінах. 

Лауреат премії визначався на трьох етапах, де наукові роботи 
оцінювалися номінаційними комітетами, потім Радою експертів і, 
на завершення – Журі. До Номінаційних комітетів та Ради експертів 
увійшли вчені з Канади, Німеччини, Австрії, Польщі, Японії, США 
та України. Окремі члени міжнародного журі сьогодні є з нами. 

Ми намагалися досягнути об’єктивності в оцінюванні поданих 
на премію робіт.

Номінаційні комітети вивчали причетність наукових праць, які 
надійшли до комітету премії, до конкретних наукових дисциплін, 
не допускаючи до премії псевдонаукових матеріалів. 

Міжнародна рада експертів відбирала претендентів за такими 
критеріями, як: 1) наявність інноваційних та оригінальних підходів 
у дослідженні;

2) концептуальність, системність та критичність дослідження;
3) міжнародний контекст і рівень наукового дослідження.
І, врешті, Міжнародне журі керувалося критеріями самого Івана 

Франка, які вчений висловив під час рецензування праці Михайла 
Грушевського «Історія України- Руси». Зокрема він сказав так: «праця 
наскрізь критична, діло холодного розуму натхнене великою ідеєю 
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одноцільності і своєрідності нашого національного поступу». Критерієм 
відбору претендентів на присудження Премії є також професійна 
компетентність претендента у своїй галузі та міжнародний рівень 
наукових досягнень, не залежно від статі, релігійних чи політичних 
уподобань чи етнічної при належності автора.

Хочу висловити свою окрему вдячність професору Роману Мниху 
професору Природничо - гуманітарного університету у м. Седльце, 
заступник директора Інституту неолінгвістики з Польщі, який в 
ході засідання журі доповідав працю лауреата премії. Вдячністьсім 
доповідачам, які реферували наукові праці номінатів на засіданні 
журі: професорам Агнешці Матусяк  з Вроцлава, В’ячеславу Кушніру 
з Одеси,  Володимиру Антофійчуку з Чернівців та проректору 
Львівського університету Ярославу Гарасиму.

Примітно, що Першого Лауреата премії Міжнародне журі 
назвало у Відні - місті, яке завжди тягнуло до себе Івана Франка. 
Засідання журі відбулося у приміщенні Віденського університету, 
де Іван Франко став доктором філософії! Нагородження лауреата 
у Дрогобичі – де Іван Франко пізнавав світ. І я сподіваюся, що це 
стане доброю традицією Міжнародної премії імені Івана Франка! 

Сподіваюся, що і в наступні роки ми матимемо таку ж високу 
конкуренцію серед наукових робіт, які подаватимуться на 
здобуття Міжнародної премії імені Івана Франка, як цього року 
в гуманітаристиці. 

Мрію, щоб премія стала відомою у всьому світі і, поряд з премією 
Альфреда Нобеля,  стала достойною і бажаною винагородою вченим 
з різних країн світу за дослідження в соціально-гуманітарних науках 
та україністиці.

На завершення, хочу побажати усім нам миру, зичу здоров’я і 
наснаги на вивчення Івана Франка в  реалізації його заповітів на 
благо наукового поступу і розвитку України! 

«Та прийде час і ти огнистим видом засяєш у народі вольних колі, 
труснеш Кавказ, впережешся Бескидом, покотиш Чорним морем 
гомін волі і глянеш, як хазяїн домовитий, по своїй хаті і по своїм полі»

Слава Україні!
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Виступ академіка М.Мушинки 
Ваше Блаженство!

Вельмишановний пане Рональде Франко!
Вельмишановна пані ректор!

Пані і панове! 
Колеги!

Маю велику честь виголосити цю промову в День народження 
Великого українця і вченого європейського рівня Івана Франка! 
В день народження нової міжнародної премії його імені, яка має 
зайняти почесне місце у світовій науці і, як зауважив внук Великого 
Франка, пан Ролянд, стати достойною і бажаною винагородою вченим 
з різних країн світу за поступ у науці і знаннях. І це, як для мене, 
найкращий пам’ятник Іванові Франкові, який залишив для світової 
науки працю «Що таке поступ» і, який, усім своїм життям працював 
заради загальнолюдських поступових ідей.

Але повернуся до премії. Коли мене запросили взяти участь у 
міжнародному журі з визначення лауреата Міжнародної премії імені 
Івана Франка, то ця пропозиція була для мене дуже несподіваною. 
Проте, засідання журі, яке відбулося у днях 4-5 серпня ц. р. в Інституті 
славістики Віденського університету довело, що я погодився не дарма!

Це була дискусія, яка дала нам не тільки беззаперечного Лавреата, 
але й відкрила для моїх колег –членів журі з Німеччини і Австрії 
іншого Франка й іншу Україну: високоосвідчену; глибоку; дискутивну, 
проте толерантну. 

Потім, в бесідах поза роботою, усі відзначали користь такої дискусії. А 
дехто навіть визнав, що був  присутнім на добре підготовленій науковій 
конференції, яка дала йому нові знання про Франка, про україністику і 
про  Україну в цілому. Європейські вчені дуже високо оцінили реферати 
українських колег. І це вже успіх української науки! Це успіх премії! 

Вагомість засідання журі зміцнювалася тим фактом, що воно 
відбувалося в часі, коли весь світ відзначає 160-ліття з дня народження 
та століття з дня смерті Івана Франка  в стінах університету, де у 1893 
році він захистив докторську дисертацію. І це робило нашу участь 
у дискусії ще відповідальнішою.
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Мій колега, доктор Альфред Шпрьоде з університета Мюнстера, 
який представлятиме Лавреата, детальніше розповість про засідання 
журі. Проте, я у кількох словах хочу повідомити  наступне. У засіданні 
журі брало участь десять членів журі. Професор Михайло Шалата 
брав участь заочно – телефоном. 

Головував на засіданні журі професор Віденського університету, 
заступник директора Інституту славістики, доктор Алоїс Волдан. 
В роботі засідання журі також брав участь і професор Інституту 
славістики Михаєль Мозер – президент Міжнародної асоціації 
україністів. 

На повістці першого дня було обговорення двох книжок в номінації 
„За визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних 
наук“ – монографії Любомира Гузара „Андрей Шептицький. 
Митрополит Галицький (1901-1944). Провісник екуменізму “  та 
тритомної монографії Юрія Макара, Михайла Горного та Віталія 
Макара „Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя 
холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. 
Документи“ . 

Навколо цих двох книг розгорнулася жвава дискусія, результатом 
якої був висновок, що обидві монографії дуже актуальні, зокрема для 
сучасності й повністю відповідають критеріям премії ім. І. Франка. 
Я не знаю, які відчуття мали інші мої колеги, але я волів би, щоб 
обидві наукові праці були удостоєні винагороди! Це була справжня 
конкуренція дуже високоякісних праць!

Наступного дня члени журі обговорювали  видання в номінації 
„За вагомий внесок у розвиток україністики“: монографію 
доцента Київського університету імені Тараса Шевченка  Тетяни 
Огнєвої «Театр і кіно у контексті мистецтвознавчих концепцій 
початку ХХ століття»; п’ятитомну „Українську енциклопедію 
етномистецтвознавства та етнокультури».“ відповідальний 
редактор В. А. Бітаєв; та монографію Євгена Нахліка  „Перелицьований 
світ Івана Котляревського: текст – інтертекст - контекст“.

Хочу відзначити дуже якісну працю директора інституту Івана 
Франка, професора Євгена Нахліка. Це новий погляд на творчість 
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Івана Котляревського. Проте, за рішенням журі, україністика не 
отримала свого Лавреата. І мені залишається висловити сподівання, 
що наступного року, у номінації «За вагомий внесок у розвиток 
україністики» ми матимемо таку ж конкуренція як цього року в 
гуманітаристиці. І через рік у цій залі нагороджуватимемо лауреата 
в галузі україністики! 

Приємно, що із засіданням журі було пов’язано кілька супровідних 
акцій: екскурсія по Відні, відвідини Греко-католицької церкви св. 
Варвари та пам’ятника І. Франка. У Посольстві України членів журі 
прийняв секретар Посольства Юрій Токарський, надавши, таким 
чином, засіданню журі державного значення. Він же супроводив 
членів журі по українських місцях Відня.

На завершення, хочу сказати, що члени журі від’їжджали з Відня 
з почуттям добре виконаної праці. Нами запропонований Лауреат 
міжнародної премії імені Івана Франка і справді вніс вагомий вклад 
у розвиток соціально - гуманітарних наук, зокрема богослов’я, і 
заслуговує на таке високе визнання. 

 Тому прийміть мої щирі вітання!

   Проф. Микола Мушинка, іноземний член
                                       НАН України, почесний доктор           

                                  Дрогобицького державного університету 
                                     ім. Івана Франка,

                                      м. Пряшів, Словаччина 
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[Промова з нагоди вручення 
Міжнародної премії імені Івана Франка

Дрогобич, 26.viii.2016]

Високоповажні представники политики і науки, 
Всечесні Отці,

Шановні пані і панове!

На початку серпня цього року у Відні пройшло засідання журі, 
на якому були визначені лауреати Міжнародної премії імені Івана 
Франка. До складу журі увійшли науковці з чотирьох країн, – а саме 
представники українських, словацьких, німецьких та австрійських 
університетів. Разом вони склали експертну раду, яка таким чином 
повністю відповідаламіжнародному статусу та назві премії. 

Кураторіум Фундації доклав великих зусиль задля того, аби ми 
могли оголосити результати нашої наради саме сьогодні, тобто 
підвести вручення премії якомога ближче до важливої та урочистої 
для України дати двадцять четвертого серпня – дати, яка цього року 
позначає двадцятип’ятирічний ювілей демократичної державності та 
політичної незалежності українців. Напевно сьогодні дехто в Україні 
ставить собі питання, чи завжди Європейський Союз належною 
мірою сприяв у здобутті та утриманні Україною її незалежності; 
це питання є слушним, до того ж сьогодні воно набуває особливої 
гостроти –наприклад тоді, коли ми згадуємо європейських правих 
радикалів на кшталт німецької AfD або французького Front National, 
які не просто складають ядрозагально відомої когорти «європейських 
друзів Путіна» але й не гребують отримувати фінансування від 
російських загарбників та ворогів міжнародного права. 

В свою чергу Міжнароднa премія імені Івана Франка несе в собі 
надію нової епохи, в якій українсько-російське воєнне протистояння 
перейде у іншу сферу і набуде якості змагання двох різних політичних 
культур. Саме в цьому полягає особливе значення цієї премії як для 
України, так і для її європейських сусідів. Сподіваюся, що цьогорічне 
вручення премії стане початком її довгої історії та бажаю кураторам 
успіхів та наснаги у майбутньому. 
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*

Премія імені Івана Франка вручається у наступних двох категоріях: 
В першій категорії відзначається наукова публікація 

За вагомий внесок у розвиток україністики 

Друга категорія оцінює роботу

З а  в и з н а ч н и й  о с о б и с т и й  в н е с о к 
у розвиток суспільно-гуманітарних наук.

Рішення приймалося стосовно публікацій, які були видані протягом 
останніх років. Всього до номінації були подані чотирнадцять 
наукових праць, які були написані авторами з трьох різних країн та 
які розподіляються за наступниминауковими дисциплінами: історія, 
філософія, дослідження культури, літературознавство, етнологія тa 
україністика.З означених чотирнадцяти публікацій членами журі 
був складений short list, до якого увійшли п’ять робіт. 

Яквагомий внесок у розвиток україністикибули номіновані наступні 
три видання: 

перше–
Євген Нахлік: Перелицьований світ Івана Котляревськогo: текст 

– інтертекст – контекст, Львів: Вид. Aкадемії Наук, 2015. 

друге –
Тетяна Огнєва: Театр і кіно у контексті мистецтвознавчих 

концепцій початку ХХстоліття, Kиїв: Вид.Вадекс, 2014.

і третє –
Українськa етнокультурологічнa енциклопедія: у 5 п’яти томах 

(Редакційна рада: В.Бітаєв та ін.; Ін-т культурології НАМ України), 
Kиїв: Нац. акад. кер. Кадрів культури і мистецтв, 2013. 
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Дві інші роботи, які увійшли у short list, розглядалися як кандидати 
в номінації За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-
гуманітарних наук. Йдеться про наступні видання:

Любомир Гузар:Андрій Шептицький Метрополит Галицький (1901-
1944) провісник екуменізму, Львів: Нац. Університет ім. І. Франка, 2015.

[Колективна тритомна монографія] Від депортації до депортації. 
Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915 
– 1945pp). Дослідження. Спогади. Документи. T. 1-3.Авторський 
колектив: Юрій Макар; Михайло Горний та ін., Чернівці: Вид. Букрек, 
2011-2015.

*
У номінації “За вагомий внесок у розвиток україністики” члени 

Міжнародного журі прийняли рішення не присуджувати премію 
жодному номінанту.

Щодо праці Євгена Нахліка про творчість Івана Котляревського, 
це рішення має формальне підґрунтя. Працівники інституту, які 
презентували кандидатуру професора Нахліка, не знали про його 
участь у кураторіумі Фундації імені Франка. Незалежно від цього 
експертна рада наполегливо відзначає високу якість та велике наукове 
значення книги Євгена Нахліка.Що ж до наступних видань у номінації 
За вагомий внесок у розвиток україністики, то вонине отримали 
таких схвальних відгуків від членів комісії тане розглядалися у якості 
кандидата для присудження премії.

Натомість журі із задоволенням оголошує рішення в номінації 
За визначний особистий внесок у розвиток суспільно-гуманітарних 
наук. Колективну тритомну монографію

Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя 
холмсько-підляських українців (1915 – 1945pp). Дослідження. Спогади. 
Документи. T. 1-3.Авторський колектив: Юрій Макар; Михайло 
Горний та ін., Чернівці: Вид. Букрек, 2011-2015
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журі відзначилаза цінні архівні матеріaли, що увійшли до видання.
Проте заслуженим переможцем та лауреатом премії імені Івана 

Франка стала публікація Любомира Гузара, видана в 2015 році під 
назвою

[Любомир Гузар:]Андрій Шептицький Метрополит Галицький 
(1901-1944) провісник екуменізму, Львів: Нац. Університет ім. І. 
Франка, 2015. 

Експертна комісія особливо наголошує та відзначає загальну 
орієнтацію eкуменізму, яка пронизує як доробок самого Андрія 
Шептицького, так і книгу лауреата. 

*

Дозвольте реферувати вибрані фрагменти з оцінки комісії. 
Первісний текст роботи - це диссертація, яку Любомир Гузар захістив 
у 1972 року у Римі.Текст, написаний английскою мовою, ніколи не 
був надрукований окремою книжкою. Українский переклад 2015 
року, проте, є більш ніж історичним документом, що відображає 
українську думку останньої чверті минулого століття. Перекладачі 
актуалізували текст роботи, додавши до неї найновішу бібліографію. 
Отже, у науковому плані видання є сучасним та актуальним. 

Не менш актуальним, однак, є важливе для митрополита 
Шептицького питання діалогу людини Сходу з фундаментальними 
засадами Заходу. Комісія зауважила, що – и я цитую текст журі – «у 
сьогоднішній Україні, з війнами на різні фронти (реальний – у Донбасі, 
медіальний – на лінії Москви, політичного примирення – на лінії 
полько-українських стосунків тощо) навряд чи є справа важливіша 
ніж поєднання Церков.» Тому – і я цитую далі – «в особі блаженнішого 
Любомира Гузара і його праці про митрополита Андрія Шептицького 
ми символічно оцінюємо діяльність греко-католиків Західної України 
(...) на ниві порозуміння між християнськими Церквами». 
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Через те, що робота об’єднує високу наукову и документальну 
якістьз важливим суспільним посланням,комісія з радістю присуджує 
премію Ивана Франка монографії Любомира Гузара, яка присвячена 
діяльності митрополита Андрія Шептицького.

Особисто від себе хотів би наголосити, що фонд Івана Франка 
створив найкращі умови для роботи журі, а також для повної 
незалежності тих рішень, які були нами прийняті. 

Münster, 24.viii. 201 6
        Alfred Sproede 
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Текс виступу Блаженнішого Любомира Гузара,  
Верховного Архиєпископа-емерита

Високоповажний пане Голово, достойні гості, шановна громадо!
Слава Ісусу Христу!

Думаю, що ніхто із тут сьогодні присутніх, не буде дивуватись, 
що головною темою цих кілька моїх слів, буде – вдячність. На цьому 
нашому зібрані є багато мотивів, щоб дякувати. Я обмежуюся до 
тільки трьох.

По перше, хочу подякувати членам журі за те, що на головну 
нагороду вибрали працю про Митрополита Андрея Шептицького. 
Це дуже важливе не тільки для мене особисто. Митрополит Андрей 
Шептицький є постать, яка заслуговує на особливу увагу, але я 
уважаю, що нам потрібно не тільки знати про Митрополита, але 
далеко важливішим є, щоб ми, пізнавши Його багато стороннє діяння, 
старалися Його наслідувати. Екуменічна діяльність Митрополита, 
як тема книжки – я надіюся- буде такою заохотою до наслідування, 
а тим самим до служіння Богові і людям, Церкві і народові.

По друге, поява книжки, яка одержала нагороду, стала можливою 
задля ініціатви ректорату та працівників Національного 
Університету ім.. І. Франка у Львові. Праця чекала більш, як сорок 
років і правдоподібно, взагалі, не появилася б без тої ініціативи. 
Тому я хочу висловити сердечну подяку пану Ректорові Львівського 
Університету та його співробітникам за дуже милий переклад тексту 
на українську мову та дуже гарне видання книги.

По третє, мотив моєї третьої подяки може декого здивує, але 
я особисто, дуже радий та вдячний, що ціле це дійство нагороди 
відбувається в середовищі для якого Іван Франко є не тільки назвою, 
але родинною, науковою, мистецькою та суспільною цінністю. Для 
цього великого українського поета мав я завжди велику пошану. 
Його постать подібно, як постать Митрополита Шептицького 
я уважав гідною особливої уваги в нашому народі. Ми повинні не 
тільки старатися пізнати його, але також наслідувати його у його 
многих позитивних починах на користь України. Я щиро надіюся, що 
діяльність Міжнародного фонду І. Франка послужить українцям та 
добрим людям інших народів тій цілі.

Дуже дякую за вашу ласкаву увагу.
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 ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародну Премію імені Івана Франка

Присудження Міжнародної премії імені Івана Франка (далі – Премія) є почесним 
визнанням вагомих здобутків та значних заслуг науковців у галузі україністики та 
соціально-гуманітарних наук. Премію засновано з метою сприяння всеохоплюючому 
вивченню творчої, наукової, громадської діяльності Івана Франка і спонукання 
вчених з різних країн світу до проведення актуальних досліджень у галузі соціально-
гуманітарних наук та україністики, що увиразнюють гуманістичний, національний, 
духовний, державотворчий сенс для пізнання та утвердження наукової і культурної 
спадщини України у світовому контексті.

І. Загальні положення
Премію присуджують дослідникам, наукові роботи, яких було подано до Комітету 

Премії відповідно до цього Положення і було визнано найкращими за оцінкою 
Міжнародного журі.

2. Премія має такі номінації:
за вагомий внесок у розвиток україністики;
за визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних наук.
Конкурс на здобуття Премії проводиться щорічно.
Роботи науковців подають на здобуття Премії академічні установи, вищі навчальні 

заклади України та країн світу, з якими Україна має дипломатичні відносини, а 
також лауреати Премії попередніх років.

Одна й та сама особа може бути лауреатом Премії лише один раз.
Після прийому документів Комітет Премії передає наукові роботи на розгляд 

Номінаційних комітетів, які визначають відповідність робіт заявленим номінаціям 
та нормам цього Положення.

Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття 
Премії, передаються Міжнародній раді експертів, яка визначає не більше трьох 
претендентів на здобуття Премії у кожній з номінацій.

Лауреата Премії з числа її номінантів, яких визначила Міжнародна рада експертів, 
визначає Міжнародне журі.

Відзначення лауреатів Премії відбувається щороку 27 серпня.
Правління Фонду затверджує Календарний план заходів з проведення конкурсів 

на здобуття Премії та відзначення лауреатів Премії.

ІІ. Органи, що забезпечують проведення конкурсів на здобуття Премії і 
визначають лауреатів

Організовує і проводить конкурс робіт на здобуття Премії, контролює дотримання 
норм Положення про Премію та строків визначення і вшанування лауреатів Премії 
Комітет Премії, який складається з членів Правління Благодійної організації 
«Міжнародний фонд Івана Франка».

Для встановлення відповідності поданих на конкурс робіт цьому Положенню 
створюються Номінаційні комітети. До їх складу входять по 5 осіб, які здійснюють 
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свою діяльність у галузях, охоплених номінаціями Премії. Номінаційні комітети 
утворюються і діють на підставі Положення, затвердженого Правлінням Благодійної 
організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

Фахове і об’єктивне оцінювання робіт, що подаються на конкурс на здобуття 
Премії, покладається на Міжнародну раду експертів, до складу якої входять 
визнані й авторитетні вчені з різних країн. Міжнародна рада експертів визначає 
трьох номінантів Премії, а також вносить на розгляд і затвердження правлінням 
Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка» кандидатури до складу 
Міжнародного журі. Положення про Міжнародну раду експертів затверджується 
Правлінням Благодійної організації «Міжнародний фонд Івана Франка».

Визначає Лауреата Премії Міжнародне журі, яке формується щорічно за 
пропозицією Міжнародної ради експертів і складається з 12 осіб. У своїй роботі 
Міжнародне журі керується Положенням, затвердженим Правлінням Благодійної 
організації «Міжнародний фонд Івана Франка». Лауреат Премії визначається з 
числа номінантів, яких обрала Міжнародна рада експертів.

ІІІ. Вимоги до робіт, які подаються на здобуття Премії
До подання на здобуття Премії обов’язково додаються такі документи:
а) рішення академічної установи, вищого навчального закладу про подання 

наукової роботи на здобуття Премії;
б) довідка про особу (осіб), наукова робота якої (яких) подається на здобуття 

Премії;
в) наукова робота: дослідження, монографія, дисертація, книги, цикли лекцій, 

добірки наукових публікацій у періодичних виданнях тощо, які подаються на 
здобуття Премії;

г) наукова рецензія та розширена анотація до наукової роботи, що подається 
на здобуття Премії;

д) особиста письмова згода дослідника на участь у конкурсі на здобуття Премії.
Роботи, що претендують на здобуття Премії, мають бути оприлюднені 

(опубліковані) у році, коли було оголошено про початок подачі документів на 
здобуття Премії.

Документи подаються на адресу Комітету Премії, вказану в оголошенні про початок 
прийому документів на здобуття Премії, а також надсилаються в електронному 
вигляді. Друковані примірники наукової роботи мають візуватися автором.

Наукові рецензії та розширені анотації до наукових робіт, рекомендованих 
до участі в конкурсі на здобуття Премії, мають бути викладені українською та 
англійською мовами.

Комітет Премії відповідає за збереження авторських прав усіх робіт, поданих 
на здобуття Премії.

ІV. Критерії відбору претендентів на присудження Премії
Основним критерієм відбору претендентів на присудження Премії є його 

професійна компетентність у своїй галузі та міжнародний рівень наукових 
досягнень, не залежно від статі, релігійних чи політичних уподобань чи етнічної 
приналежності автора.
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Премія присуджується за вагомий особистий внесок у розвиток україністики 
чи соціально-гуманітарних наук, за видатний твір чи конкретне наукове відкриття, 
що є вагомим внеском у світову науку й культуру.

V. Вшанування лауреатів Премії
Лауреатам премії вручається диплом і пам’ятний нагрудний знак (медаль). Опис 

відзнак лауреата Премії затверджує Правління Благодійної організації «Міжнародний 
Фонд Івана Франка».

Лауреатам премії видається грошова винагорода, розмір якої встановлюється 
щороку рішенням Правління Благодійної організації «Міжнародний Фонд Івана 
Франка».

Лауреат Премії протягом шести місяців після вручення йому Премії має 
виступити з лекцією – популярним викладом змісту наукової роботи, яка була 
відзначена Премією – у Дрогобицькому державному педагогічному університеті 
ім. І.Франка, Львівському національному університеті ім. І.Франка, Київському 
національному університеті ім. Т.Шевченка та Чернівецькому національному 
університеті ім. Ю.Федьковича.



46

www.frankoprize.com.ua

 ПОЛОЖЕННЯ
про Номінаційні комітети Міжнародної премії ім. І.Франка

1. Загальні положення
1.1. Положення про Номінаційні комітети Міжнародної премії ім. І.Франка 

(далі –Положення) створене з метою забезпечення прозорого та фахового відбору 
претендентів на здобуття Міжнародної Премії ім. І.Франка.

1.2.Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад Номінаційних 
комітетів Міжнародної премії ім. І.Франка (далі –Номінаційні комітети), процедуру 
призначення членів Номінаційних комітетів та відбору наукових робіт на здобуття 
Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданням Номінаційного комітету є фахове встановлення відповідності 
поданих на конкурс наукових робіт визначеним науковим дисциплінам, згідно з 
номінаціями Премії та Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.

1.4. Положення, зміни та доповнення до нього (у разі потреби) затверджує 
Правління Міжнародного фонду Івана Франка

2. Формування Номінаційних комітетів
2.1. Номінаційні комітети формує Міжнародний Фонд Івана Франка (далі- Фонд) 

на підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.
2.2. Номінаційні комітети формують за поданням членів Правління Фонду.

3. Число Номінаційних комітетів та їх кількісний склад
3.1. Число Номінаційних комітетів визначає Правління Фонду з урахуванням 

галузі знань та наукової спеціальності робіт, поданих на здобуття Премії.
3.2. Кожен Номінаційний комітет складається з 5 осіб.

4. Вимоги до членів Номінаційного комітету
4.1. Номінаційний комітет формують виключно з фахівців однієї наукової 

дисципліни.
4.2. Члени Номінаційного комітету мають мати науковий ступінь не нижче 

кандидата наук (доктора філософії) у конкретній науковій спеціальності і бути 
незалежними в своїх оцінках щодо претендентів на присудження Премії.

5. Відбір наукових робіт
5.1 Після завершення прийому документів Комітет Премії невідкладно (упродовж 

3 днів) передає наукові роботи на розгляд членам Номінаційного комітету.
5.2. Члени Номінаційного комітету можуть працювати дистанційно. У такому 

випадку Комітет Премії надсилає сканкопії чи електронні варіанти наукових робіт 
членам Номінаційного комітету електронною поштою.

5.3. Члени Номінаційного комітету протягом 21 дня з дня отримання наукових 
робіт від Комітету Премії мають дати свої висновки щодо відповідності поданої 
наукової роботи визначеним науковим дисциплінам, які відповідають номінаціям 
Премії та Положенню про Міжнародну премію ім. І.Франка.
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6. Критерії відбору претендентів на присудження Премії
6.1. Члени Номінаційного комітету знайомляться з науковими роботами, поданими 

на присудження Премії, і встановлюють відповідність цих робіт до конкретної 
наукової дисципліни.

6.2. Якщо наукова робота належить до дисциплін суспільно-гуманітарної галузі 
чи україністики, то члени Номінаційного комітету рекомендують її на розгляд 
Міжнародної ради експертів.

6.3. Якщо наукова робота має міждисциплінарний характер, члени Номінаційного 
комітету вказують цю обставину у своєму висновку та надають рекомендації щодо 
її подальшої участі у конкурсі на присудження Премії.

6.4. У випадку, коли наукова робота не належить до наукових дисциплін суспільно-
гуманітарної галузі чи україністики, такі роботи повертаються до Комітету Премії 
без рекомендації у подальшій участі на присудження Премії.

6.5. У випадку, коли висновки членів Номінаційних комітетів різняться між собою, 
наукову роботу, що отримала позитивний висновок Наукові роботи допускають 
до подальшої участі у Премії у випадку, коли позитивний висновок отримано не 
менше ніж від трьох членів Номінаційного комітету.

6.6. Роботи, допущені Номінаційними комітетами до участі у конкурсі на здобуття 
Премії, передають на розгляд Міжнародній раді експертів.

6.7. Після вивчення наукової роботи, яка надійшла на присудження Премії, 
кожен член Номінаційного комітету надсилає на електронну адресу Комітету Премії 
frankofund@ukr.net висновок за встановленим зразком: член Номінаційного комітету 
– «вказати»; : ПІБ і науковий ступінь – «вказати»; наукова робота – «вказати назву» 
висновок (вибрати) – «відповідає», «не відповідає». Члени Номінаційних комітетів 
можуть додавати коментарі до наукових робіт, які надійшли на присудження Премії.

7. Права і обов’язки членів Номінаційних комітетів
7.1. Члени Номінаційних комітетів отримують запрошення на церемонію 

нагородження Лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.
7.2. Члени Номінаційних комітетів подають кандидатури до Міжнародної ради 

експертів експертної.
7.3. Члени Номінаційних комітетів можуть коментувати свою діяльність у складі 

комітету після підсумкової заяви Міжнародного журі щодо визначення Лауреатів 
премії.

7.4. Члени Номінаційних комітетів не мають права розголошувати інформацію 
про здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на 
здобуття Премії; копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи, або 
їхні фрагменти.

7.5. Члени Номінаційних комітетів працюють на волонтерських засадах.
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ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародну раду експертів Міжнародної премії ім. І. Франка

1. Загальні положення
1.1. Положення про Міжнародну раду експертів Міжнародної премії ім. 

І.Франка (далі – Положення), створене з метою забезпечення фахового і об’єктивного 
оцінювання робіт, поданих на здобуття Міжнародної премії ім. І.Франка.

1.2. Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад ради експертів 
Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – Рада експертів), процедуру призначення 
членів Ради експертів та відбору наукових робіт, що номінуються на здобуття 
Міжнародної Премії ім. І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданнями Ради експертів є: 
а) визначення трьох номінантів – претендентів у кожній з номінацій з-поміж 

робіт, що подані на здобуття Премії і, згідно з висновками номінаційних комітетів, 
відповідають заявленим у Премії науковим дисциплінам;

б) внесення кандидатур до складу міжнародного журі.
1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує Правління Міжнародного 

фонду Івана Франка.

2. Формування Ради експертів
2.1.Міжнародний фонд Івана Франка (далі – Фонд) формує Раду експертів на 

підставі Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.
2.2.Ради експертів формується за поданням членів Правління Фонду та членів 

Номінаційних комітетів.

3.Ради експертів та їх кількісний склад
3.1.Рада експертів формується окремо для кожної з номінацій Премії.
3.2.Кожна Рада експертів має становити не менше 7 осіб.
3.3.Персональний склад Ради експертів не розголошується до церемонії 

нагородження лауреатів Премії.

4.Вимоги до членів Ради експертів
4.1.Члени Ради експертів повинні мати науковий ступінь не нижче кандидата наук 

(доктора філософії -PhD) і бути незалежними та об’єктивними у відборі номінантів 
на присудження Премії.

5. Визначення номінантів Премії
5.1.Члени Ради експертів визначають номінантів Премії на підставі анотацій 

та рецензій поданих на здобуття Премії робіт. Дирекція зобов’язана забезпечити 
членів Ради експертів на їх вимогу оригінальними примірниками наукових робіт.

5.2. Члени Ради експертів можуть працювати дистанційно. У цьому разі Комітет 
Премії надсилає сканкопії анотацій та рецензій до наукових робіт членам Ради 
експертів електронною поштою.

5.3. Члени Ради експертів протягом місяця з дня отримання документів від 
Комітету Премії мають визначити у кожній з номінацій не більше трьох робіт, які, 
на їхню думку, найбільше відповідають критеріям Премії.
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5.4. У разі відсутності достойних робіт на здобуття Премії члени Ради експертів 
мають право не визначати номінантів.

6.Порядок та критерії відбору номінантів Премії
6.1.Члени Ради експертів знайомляться з науковими роботами, поданими на 

присудження Премії, анотаціями та рецензіями до них, і визначають роботи, які 
найбільше відповідають критеріям передбаченим у пункті 6.2. цього Положення.

6.2. Члени Ради експертів при відборі номінантів керуються власними знаннями, 
а також порівнюють наукові роботи, які претендують на здобуття Премії, за такими 
критеріями:

1) наявність інноваційних та оригінальних підходів у дослідженні;
2) концептуальність, системність та критичність дослідження;
3) міжнародний контекст і рівень наукового дослідження.
6.3. Після вивчення наукової роботи кожен член Ради експертів протягом 

місяця надсилає на електронну адресу Комітету Премії frankofund@ukr.net назви 
трьох робіт, які, на його думку, найповніше відповідають критеріям, визначеним 
у пункті 6.2. цього Положення. Члени Ради експертів можуть додавати коментарі 
до наукових робіт.

6.4. У випадку, коли, на думку члена Ради експертів, жодна наукова робота не 
відповідає критеріям, визначеним у пункті 6.2. цього Положення, такий висновок 
у місячний строк надсилається на електронну адресу Комітету Премії: frankofund@
ukr.net

6.5. На підставі наданих висновків членів Ради експертів, Комітет Премії відбирає 
не більше трьох наукових робіт у кожній з номінацій, які найбільше отримали 
позитивних висновків членів Ради експертів.

6.6. Три наукові роботи у кожній номінації, які отримали найбільшу кількість 
позитивних висновків членів Ради експертів, але не менше 4, направляються членам 
Міжнародного журі.

6.7. У випадку, коли в котрійсь з номінацій усі наукові роботи набрали менше 4 
позитивних висновків членів Ради експертів, Комітет Премії приймає рішення не 
присуджувати Премію в цій номінації. У такому випадку на розгляд Міжнародного 
журі подають наукові роботи в номінації, де Радою експертів визначено наукові 
роботи-номінанти.

7.Права і обов’язки членів Ради експертів
7.1.Члени Ради експертів отримують запрошення на церемонію нагородження 

Лауреатів Міжнародної премії ім. І.Франка.
7.2.Члени Ради експертів подають кандидатури до складу Міжнародного журі.
7.3.Члени Ради експертів можуть коментувати свою діяльність у складі Ради 

після підсумкової заяви Міжнародного журі щодо визначення лауреатів премії.
7.4.Члени Ради експертів не мають права розголошувати інформацію про 

здобувачів Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття 
Премії, копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи або їхні 
фрагменти.

7.5. Члени Ради експертів мають право вимагати не оприлюднювати результатів 
оцінювання ними наукових робіт.
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ПОЛОЖЕННЯ
про Міжнародне журі Міжнародної премії ім. І. Франка

1. Загальні положення
1.1. Положення про Міжнародне журі Міжнародної премії ім. І.Франка (далі – 

Положення), створене з метою об’єктивного визначення лауреатів Міжнародної 
премії ім. І.Франка.

1.2. Це Положення встановлює фаховий і кількісний склад журі Міжнародної 
премії ім. І.Франка (далі – Журі), процедуру призначення членів Журі та визначення 
лауреатів Міжнародної Премії ім.  І.Франка (далі – Премія).

1.3. Завданнями Журі є визначення лауреата Премії у двох номінаціях: «За вагомий 
внесок у розвиток україністики» та «За визначний особистий внесок у розвиток 
суспільно-гуманітарних наук».

1.4. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує Правління Міжнародного 
фонду Івана Франка.

2. Формування складу Журі
2.1. Міжнародний фонд Івана Франка (далі – Фонд) формує склад журі на підставі 

Положення про Міжнародну премію ім. І.Франка.
2.2. Склад Журі формується за поданням членів Правління Фонду та членів 

Міжнародної ради експертів.
2.3. Журі формується щорічно після завершення прийняття робіт на здобуття 

Премії.

3. Журі та їх кількісний склад
3.1.До складу журі входить 12 осіб.
3.2. Журі формується з урахуванням міждиспиплінарності та паритетності 

наукових дисциплін, які представлені науковими роботами-номінантами.
3.3. До складу Журі входять науковці, що вільно володіють мовами, які відповідають 

мовам оригіналу наукових робіт-номінантів.
3.4. Члени Журі мають мати науковий ступінь не нижче доктора наук і бути 

незалежними та об’єктивними у відборі лауреата Премії.
3.5.Члени Журі, які є доповідачами щодо оцінки наукових робіт, отримують 

грошовий гонорар від Фонду.
3.6. Персональний склад Журі не розголошується до часу засідання Журі.

4. Порядок визначення лауреатів Премії
4.1 Засідання Журі розпочинається представленням усіх членів Журі головою 

Правління, чи Директором Фонду.
4.2. Журі очолює голова, який визначається Фондом.
4.3. Голова Журі визначає доповідачів щодо оцінки наукових робіт-номінантів 

та веде засідання Журі.
4.4.У ході засідання Журі кожну наукову роботу- номінант має реферувати член 

Журі у формі наукової доповіді.



51

www.frankoprize.com.ua

4.5. Члени Журі обговорюють подані на здобуття Премії роботи в ході наукової 
міждисциплінарної дискусії з аналізом вірогідності, обґрунтованості та опонування 
доповідачеві.

4.6. Після завершення доповідей та наукової дискусії щодо наукових робіт-
номінантів у рамках однієї номінації члени Журі приймають рішення щодо 
визначення Лауреата Премії.

4.7. Рішення щодо визначення Лауреата Премії приймається у ході таємного 
голосування, у бюлетенях для якого у яких зазначаються усі наукові роботи-
номінанти однієї номінації.

4.8. Члени Журі визначають Лауреата шляхом встановлення рейтингу балів 
наукових робіт-номінантів, які зазначені у бюлетені, використовуючи числа від «1» 
до «3», де число «1» є найвищим балом.

4.9. Лауреатом Премії вважається автор (автори) наукової роботи, яка набрала 
найменшу кількість балів, але не більше ніж 18 балів.

4.10. У разі відсутності наукових робіт, які набрали менше 18 балів, Журі ухвалюють 
рішення про неприсудження Премії у даній номінації.

4.11. Рішення Журі оприлюднюється в день його прийняття.

5. Критерії визначення лауреатів Премії
5.1. Лауреати Премії мають відповідати позиції Івана Франка, яку він висловив 

при житті: «ця праця наскрізь критична, діло холодного розуму, натхнена великою 
ідеєю одноцільності і своєрідності…»

5.2. Визначаючи лауреатів члени Журі керуються власними знаннями, оцінюють 
професійну компетентність у науковій галузі та міжнародний рівень наукових 
досягнень. Порівняння наукових робіт відбувається на міждисциплінарних засадах. 
У номінації «за визначний особистий внесок у розвиток соціально-гуманітарних 
наук» також оцінюється індивідуальний внесок автора наукової роботи у розвиток 
соціально-гуманітарних наук.

6. Права і обов’язки членів Журі
6.1. Члени Журі мають бути присутніми на церемонії нагородження лауреатів 

Міжнародної премії ім. І.Франка.
6.2. Члени Журі мають право отримувати компенсацію за проїзд, проживання і 

харчування, а також гонорар за роботу передбачену пунктом 3.5. цього Положення.
6.3. Члени Журі можуть коментувати свою позицію щодо оцінювання наукових 

робіт-номінантів після оголошення лауреатів Премії.
6.4. Члени Журі не мають права розголошувати інформацію про здобувачів 

Премії, а також без дозволу авторів наукових робіт, поданих на здобуття Премії, 
копіювати, публікувати чи використовувати наукові роботи або їхні фрагменти.

6.5. Члени Журі мають право вимагати не оприлюднювати результатів голосування 
щодо визначення лауреатів Премії.
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Подяка Міжнародного фонду Івана Франка
доброчинцям та організаторам церемонії нагородження

СПА-готель «RESPECT» (смт. Східниця, Дрогобицького району);

ТОВ «Тандем» (м. Дрогобич)

Відпочинковий комплекс «Залісся» (м. Дрогобич)

Радикальна партія Олега Ляшка

Недзельському Роману Стефановичу - директору 
ДП  «Палац Україна» м. Київ

Бутку Олександру Васильовичу – генеральному директору
телеканалу «ТОНІС» м.Київ


