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Квітень 21, 2017, Київ
Рекомендації щодо написання робіт
При розгляді вашої роботи будуть враховані наступні складові:
 Оригінальність та новизна теми – ми отримуємо багато робіт; шанси, що ваша робота
буде відібрана, значно вищі, якщо ваша тема буде унікальна, а не повторюватиме теми
інших аплікантів.
 Власна робота: роботи, які пропонують щось нове, матимуть перевагу перед тими, які
узагальнюють вже існуючу літературу.
 Сфокусованість: краще запропонувати ґрунтовний аналіз одного конкретного питання,
ніж давати загальний огляд проблеми.
 Формальний аналіз: краще запропонувати статистичний аналіз чи теоретичну модель.
 Академічне наповнення: краще використовувати академічні джерела, а не покладатися
на статті у пресі.
 Формулювання дослідницького питання: у вас має бути питання, на яке ви хочете знайти
відповідь. Дати загальний опис, наприклад "це стан інвестицій у цьому регіоні України", не
достатньо.
 Плагіат неприпустимий: обов'язково посилайтеся на джерела, які ви використовуєте.
Копіювання частини чиєїсь роботи можливе лише, якщо скопійований текст взято у лапки
на наведене посилання.
Вимоги до робіт
Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 10 сторінок, використовуйте шрифт Times
New Roman, розмір 12, інтервал між рядками 1,5. Нижче подано детальний опис того, як має бути
структурована ваша робота. Важливо висловлюватися стисло, щоб не перевищити обсяг та
дотриматися структури. КОРИСТУЙТЕСЬ МОВОЮ ЕКОНОМІКИ.
Титульна сторінка. Будь ласка, вкажіть ваше ім’я, університет, факультет, рік навчання та назву
вашої роботи (вона не повинна повторювати назву конференції, а відображати конкретне
питання, яке ви розглядаєте у роботі), пронумеруйте сторінки.
І. Обґрунтування. У цій частині потрібно чітко сформулювати ваше дослідницьке питання/тему
роботи та обґрунтувати важливість обраної теми, пояснити її цікавість та доречність.
ІІ. Опис проблеми та аналіз. Це найважливіша (а отже найбільша!) частина роботи, в якій ви
повинні представити свою економетричну модель, статистичний аналіз або ваш огляд уже
проведених досліджень на вашу тему. Якщо ви аналізуєте дані, переконайтесь, що ви пояснили
усі змінні, обґрунтуйте вибір моделі та детально поясніть результати. Поясніть, які висновки
можна зробити на основі аналізу даних або огляду літератури.
IІІ. Висновки. Зробіть короткий підсумок вашої роботи. Поясніть її важливість та основні
результати. Які рішення можуть бути прийняті на основі вашого дослідження?

