
  

Національний університет «Чернігівська політехніка» 
Навчально-науковий інститут економіки 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ  

Шановні здобувачів фахової передвищої та професійної освіти! 

Запрошуємо взяти участь в конкурсі науково-творчих есе на тему «Чому 
важливо сплачувати податки?» (далі – Конкурс), що проводиться кафедрою 
економіки, обліку і оподаткування Національного університету «Чернігівська 
політехніка» за підтримки Головного управління Державної податкової служби у 
Чернігівській області та Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації. 

Мета Конкурсу – розвиток творчого потенціалу молоді, формування її 
податкової грамотності, розуміння ролі податків і зборів для забезпечення 
функціонування країни, в тому числі для підтримки її обороноздатності. 

Етапи проведення конкурсу:  
Перший етап: реєстрація учасників Конкурсу через Google-форму та прийом 

конкурсних робіт – з 01.02.2023 до 17.03.2023 
Другий етап: оцінювання конкурсних робіт – з 20.03.2023 до 24.03.2023 
Третій етап: оголошення результатів Конкурсу та нагородження переможців – 

з 27.03.2023 до 31.03.2023 

Вимоги для участі: 
- у Конкурсі можуть брати участь науково-творчі есе, виконані одноосібно 

здобувачами фахової передвищої та професійної освіти міста Чернігова і 
Чернігівської області (один учасник може подати на Конкурс лише одну наукову 
роботу); 

- зміст есе має відповідати тематиці Конкурсу; 
- автор подає на Конкурс самостійно виконане есе, що має розкривати 

авторське бачення ролі податків і зборів у забезпеченні функціонування країни, в 
тому числі для підтримки її обороноздатності; 

- надсилаючи науково-творче есе для участі в Конкурсі, автор надає право 
організаторам Конкурсу використовувати його в подальшому (публікувати в наукових 
збірниках, розміщувати на офіційних сторінках кафедри та університету тощо); 

- для участі в Конкурсі автори мають заповнити реєстраційну картку через 
Google-форму та завантажити в неї науково-творче есе: http://surl.li/eigbz  

Порядок оцінювання конкурсних наукових робіт: 
Після підтвердження відповідності науково-творчого есе визначеним вимогам, 

воно допускається до Конкурсу та подальшого рецензування представниками 
Головного управління ДПС у Чернігівській області спільно з викладачами кафедри 
економіки, обліку і оподаткування та здобувачами вищої освіти спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» – членами наукового гуртка «Юні агенти змін» 

http://surl.li/eigbz


Національного університету «Чернігівська політехніка». При оцінюванні будуть 
враховуватися повнота розкриття теми, змістовність, логіка подання матеріалу, 
новизна та оригінальність теми дослідження. 

Три конкурсні науково-творчі есе, які наберуть найбільше балів, посядуть, 
відповідно, перше, друге та третє призові місця, їх автори будуть нагороджені 
дипломами та цінними подарунками, іншим буде надано сертифікати учасників 
Конкурсу. Наукові керівники призерів отримають грамоти.  

Оголошення результатів конкурсу буде опубліковано на офіційному сайті 
кафедри економіки, обліку і оподаткування Національного університету «Чернігівська 
політехніка» та на сторінках кафедри в соціальних мережах. 

У разі прийняття конкурсної наукової робити до участі в Конкурсі, автор та 
науковий керівник мають протягом 3х діб отримати повідомлення на електронну 
пошту. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВО-ТВОРЧИХ ЕСЕ  
1. Текст має бути набраний в текстовому редакторі MS Word. Обсяг есе – до 2х 

сторінок формату А4. 
2. Поля: всі – по 2 см. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14. Міжрядковий 

інтервал – одинарний. Абзацний відступ – 1,25 см. Вирівнювання тексту – по ширині. 
3. Обов'язково на початку наводяться такі відомості: 
- прізвище, ініціали автора (напівжирним шрифтом), клас, в якому навчається 

автор;  
- прізвище, ініціали наукового керівника (напівжирним шрифтом), посада; 
- повна назва закладу освіти. 
4. Назва науково-творчого есе (обирається самостійно автором в рамках теми 

конкурсу) – через рядок великими літерами напівжирним шрифтом по центру 
сторінки, а далі – основний зміст есе. 

Науково-творчі есе всіх учасників Конкурсу будуть опубліковані в 
електронному збірнику за результатами проведеного Конкурсу. 

Представники Оргкомітету Конкурсу: 
Акименко Олена Юріївна – (063)063-90-45 
Клименко Тетяна Вікторівна – (066)612-07-84 
Перетятько Юлія Митрофанівна – (063)570-67-53 

Електронна адреса Оргкомітету Конкурсу: kafoa_dtu@ukr.net  

Адреса Оргкомітету Конкурсу: 
вул. Шевченка, 95, 
м. Чернігів, 14035, Україна 
Навчально-науковий інститут економіки НУ «Чернігівська політехніка» 
Кафедра економіки, обліку і оподаткування (каб. 3-203) 

Офіційна сторінка кафедри економіки, обліку і оподаткування: https://
ekona.stu.cn.ua/ 
Facebook: https://www.facebook.com/ekonaCNTU 
Instagram: https://www.instagram.com/econom_cnut/ 

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і співпрацю! 
З повагою, Оргкомітет!

https://ekona.stu.cn.ua/?fbclid=IwAR3H7vsC-393ZsDW5qizMTYc3JbUIIuzjUrdFvgUNafOoo9CbSSF27q99eI
https://ekona.stu.cn.ua/?fbclid=IwAR3H7vsC-393ZsDW5qizMTYc3JbUIIuzjUrdFvgUNafOoo9CbSSF27q99eI
https://www.facebook.com/ekonaCNTU?__cft__%255B0%255D=AZXzTxGFsWdJpxKXzLayvdERU8OO8QzpjIIybfO-0gjvYvSKEwRXQVBFvlBbwPgnsqP9F4G4RMpi6G66YaXTHqt1lR2O1g2sAkjRSsFn6rOj5k9hoPeMp5eaBOZBb0BUaWuy7E6plzL9S-QMs4Odfk12i54Yi1Ky0jgWWlQNhTRAZdT7YMmtOxmgt3s2SK0RpUuLw3OTvgT_De-E6yc8qemQ&__tn__=-%255DK-y-R
https://www.instagram.com/econom_cnut/?fbclid=IwAR20uVewCBMQDspLHns4r_8s-RMEG_gv9yt_Jc8qwRB0KrDoqQyBpoyNXco

