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Інформаційний лист щодо проведення 

Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації  

«Економіка та економічна політика» у 2021-2022 навчальному році 

 
На базі економічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка буде проведений Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціалізації «Економіка та економічна політика». До участі у конкурсі запрошуються 

студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем бакалавра або магістра закладах 

вищої освіти України та інших країн незалежно від форм власності та підпорядкування. 

Конкурс проводитиметься у два етапи: 

• перший етап (1 вересня – 14 вересня 2021 р.) – рецензування наукових робіт 

міжвузівською конкурсною комісією та відбір робіт для участі у ІІ етапі;  

• другий етап (30 вересня - 1 жовтня 2021 р.) – науково-практична конференція 

(захист робіт претендентами на перемогу, що проводиться в межах II Міжнародного форуму 

«Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління» (EFBM’2021). Зміни. Адаптація. Нова економіка. 

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені згідно міжнародного стандарту 

ділових документів APA (https://apastyle.apa.org). Обсяг роботи не повинен перевищувати 20 

сторінок (без урахування додатків та переліку літературних джерел). Наукова робота 

обов’язково повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються тільки шифр та назва 

роботи), анотацію (у якій зазначається актуальність, мета, завдання, використана методика 

дослідження та основні результати дослідження), зміст, вступ, основну частину, висновки, 

бібліографію та нетографію.  

Для забезпечення об’єктивного рецензування прізвища, ініціали автора (авторів) та 

наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром 

(шифр – не більше двох слів). Відомості про авторів та їх наукового керівника 

надсилаються оргкомітету шляхом заповнення google-форми 

https://forms.gle/ojwXr59ozKnadgzm8. 

Наукові роботи мають бути написані англійською мовою. 

Один заклад вищої освіти може подати на конкурс не більше трьох наукових робіт. 

Наукові роботи у форматі .pdf (наприклад: назва файлу: шифр роботи.pdf) подаються в 

електронному вигляді з обов’язковим зазначенням спеціалізації «Економіка та економічна 

політика» на адресу оргкомітету конкурсу: eep.konkurs@gmail.com не пізніше 31.08.2021 

року. 

На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші конкурсні 

змагання, мають академічні відзнаки або відзнаки органів державної влади. Конкурсна 

комісія не допускає до участі в Конкурсі наукові роботи, подані на конкурс з порушенням 

наведених в інформаційному листі вимог. 

Усі учасники конкурсу отримають сертифікат учасника. Студенти вищих навчальних 

закладів, наукові роботи яких за результатами першого етапу претендують на нагородження, 

будуть запрошені для участі у другому етапі (підсумковій науково-практичній конференції) 

і їхні роботи будуть опубліковані у збірнику студентських наукових праць. 

За додатковою інформацією звертатися за електронною адресою 

eep.konkurs@gmail.com. 

Інформація щодо умов проведення Конкурсу викладена на сайті економічного 

факультету: https://cutt.ly/PbMsLO4 та https://cutt.ly/PbMsT1A  
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