Затверджено
на засіданні Вченої Ради
фінансово-економічного факультету
«ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана»,
Протокол № 2 від «30» вересня 2016 р.
Положення
про міжнародний конкурс студентських наукових робіт
“Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку”
1. Загальні засади
1.1. З метою створення умов для творчого зростання обдарованої молоді, активізації
науково-дослідної роботи студентів у КНЕУ імені Вадима Гетьмана (далі Університет) та у ВНЗ економічної спрямованості України та зарубіжжя, підвищення
наукового престижу КНЕУ, проводиться щорічний Міжнародний конкурс
студентських наукових робіт “Кредитно-банківська система: історія, сучасність та
перспективи розвитку ” (далі - Конкурс).
1.2. Університетський конкурс студентських наукових робіт – це щорічне, добровільне
представлення студентською науковою молоддю своїх наукових робіт на розгляд
конкурсного журі.
1.3. В Конкурсі можуть брати участь студенти ВНЗ України та інших країн – без
обмежень.
1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені науково-дослідні роботи студентів
або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних наукових проблем, які є
пошуковими за своїм характером, мають наукову новизну і практичну цінність або
впроваджені у виробництво, застосовані у навчальному процесі. На Конкурс не
допускаються роботи реферативного характеру. Наукові роботи студентів, які є
тематичним продовженням робіт, поданих на Конкурс у попередні роки,
розглядаються за умови наявності в них не більше 25% наукового матеріалу з
попередньої роботи.
1.5. Наукові роботи виконуються українською або англійською мовою.
1.6. Робочі мови конкурсу – українська та англійська.
2. Організаційний комітет Конкурсу та журі Конкурсу.
2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Оргкомітет Конкурсу, персональний
склад якого формується наказом ректора Університету.
2.2. Для експертної оцінки студентських наукових робіт, поданих на Конкурс
створюється журі для оцінки поданих на Конкурс студентських наукових робіт.
2.3. До складу журі входять не менше п’яти провідних науково-педагогічних працівників
з банківської справи. Головою журі може бути декан чи заступник декана з наукової
роботи базового факультету, завідувач відповідної кафедри.
2.4. Журі розглядають та оцінюють представлені конкурсні роботи студентів, які їм після
реєстрації передає Оргкомітет Конкурсу, оцінюють захист робіт авторами під час
другого туру.
3. Порядок представлення і розгляду робіт журі.
3.1. Конкурс проводиться у термін, визначений календарним планом, що затверджується
окремо, у два тури.
Перший тур - заочний (рецензування робіт).
Другий тур – очний, у формі конференції (захист робіт авторами).
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3.2. Перед початком Конкурсу Оргкомітет затверджує Інформаційний лист Конкурсу, де
вказується календарний план проведення Конкурсу, вимоги до оформлення наукових
робіт для участі в Конкурсі та всю необхідну довідкову інформацію для участі в
Конкурсі. Інформаційний лист про Конкурс розміщується в інтернет-представництві
Університету та Студентського наукового товариства, розповсюджується серед
інших ВНЗ, де можуть навчатись потенційні учасники конкурсу.
3.3. Студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові
роботи, оформлені згідно із затвердженими Оргкомітетом Конкурсу вимогами та у
відповідності до цього Положення, до Оргкомітету, де роботи реєструються і
передаються до журі Конкурсу.
3.4. Оформлення наукових робіт для участі в Конкурсі здійснюється згідно вимогам:
3.4.1. Текст готується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,2,
кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А 4 ( 210 х 297 мм), поля – 2,0
см із кожної сторони. Нумерація сторінок здійснюється внизу праворуч.
3.4.2. Обсяг змістовної частини конкурсної роботи (від титульного аркушу до
початку бібліографічного списку) не повинен перевищувати 40 сторінок.
3.4.3. На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені дипломні
роботи за освітньо–професійними програмами бакалавра або магістра, курсові
роботи.
3.4.4. Конкурсна робота повинна мати титульний аркуш, анотацію, план, вступ,
змістовні розділи із результатами та аналізом наукових досліджень, висновки,
бібліографічний список. Робота може мати додатки.
3.4.5. На титульному аркуші роботи розміщуються назва Конкурсу, назва роботи,
прізвища та ініціали автора (авторів) із зазначенням курсу та місця навчання,
наукового керівника, рік виконання роботи.
3.4.6. До кожної наукової роботи Конкурсу додається анотація наукової роботи
(додаток 1). Анотація розміщується в роботі після титульного аркушу.
3.4.7. В анотації наукової роботи, яка має бути лаконічною та відображати основний
зміст роботи, зазначаються актуальність, мета, завдання наукової роботи,
використана методика дослідження; загальна характеристика наукової роботи
(структура, обсяг, кількість рисунків, таблиць, використаних наукових джерел
тощо), результати. У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих
термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та
визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не
менше трьох, але не більше десяти слів. Ключові слова подаються у називному
відмінку, друкуються у рядок, через кому. В анотації при необхідності можна
вказати ступінь використання-впровадження результатів роботи (фахова стаття,
стаття в визнаному науковому журналі, патент на винахід, акт
використання/впровадження результатів).
3.4.8. До кожної наукової роботи Конкурсу додаються відомості про автора (авторів)
та наукового керівника роботи (додаток 2), при необхідності - довідки, акти
використання-впровадження результатів роботи, оригінали/відтиски статей і
патентів на винаходи та інші документи, які підтверджують науковий рівень і
практичне значення роботи.
3.4.9. Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та
ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі
стандартного розміру.
3.4.10. Усі елементи конкурсного пакету (робота з анотацією, відомості про автора із
підписом завідувача кафедри про допущення роботи до конкурсу) мають бути
представленні виключно в електронному вигляді (формат PDF, кожен документ окремо). До файлу роботи додається файл оригіналів рисунків в форматі Excel.
Конкурсний пакет приймається на електронну адресу Оргкомітету, що
оголошується в інформаційному повідомленні.
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3.4.11. Оргкомітет має право перевірити наявність оригінальних елементів
конкурсного пакету.
3.4.12. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, робота до
участі в Конкурсі не допускається. Наукові роботи, прийняті Оргкомітетом
Конкурсу, не повертаються.
3.5. Перший тур Конкурсу – заочний (рецензування робіт). Журі на своєму засіданні (за
наявності не менше 2/3 свого складу) на підставі рецензій (додаток 3) та відкритого
обговорення наукових робіт більшістю голосів приймає рішення щодо визначення
кращих наукових робіт. Рецензування здійснюється членами журі особисто або за їх
дорученням – відповідними фахівцями. За рівної кількості голосів членів журі голос
голови є вирішальним. Результати заочного оцінювання членами журі вписуються в
Протокол оцінювання конкурсних робіт та передаються секретарю Оргкомітету
Конкурсу. Оргкомітет Конкурсу за результатами Першого туру підводить результати,
які оформляє протоколом результатів першого туру (додаток 4).
3.6. Авторам кращих наукових робіт оргкомітет надсилає запрошення для участі у
підсумковій науково-практичній конференції (не пізніше ніж за два тижні до дати її
проведення) для наукової доповіді та захисту роботи.
3.7. До участі в другому турі запрошуються автори не більш ніж двадцяти конкурсних
робіт. Під час другого, очного туру, який проходить у вигляді конференції, автори
конкурсних робіт виступають із усною доповіддю (що супроводжується відповідною
презентацією). Доповідь повинна містити інформацію про тему роботи, мотивацію
вивчення конкретної проблеми, актуальність проблеми, ідеї, закладені в основу
роботи, методи дослідження, теоретичні та практичні наукові результати, значення
роботи – теоретичну, можливість впровадження результатів роботи в практику.
Автор роботи відповідає на запитання членів журі та аудиторії. Оцінювання кожної
конкурсної роботи проводиться кожним з присутніх членів журі за шкалою, що
затверджується Оргкомітетом. Визначальними на цьому етапі є вміння студента
доступно презентувати роботу та відповіді на питання. Результати рішення членів
журі оформлюється протоколом конференції (додаток 5), який передається секретарю
Оргкомітету.
4. Відзначення переможців Конкурсу
4.1. На підставі рішення журі (протоколи оцінювання конкурсних робіт та протокол
конференції) Оргкомітет Конкурсу визначає переможців (додаток 6). За результатами
Конкурсу здійснюється відзначення переможців Конкурсу.
4.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів за підписом
ректора Університету та завіряються печаткою Університету.
4.3. Кількість робіт студентів – переможців Конкурсу визначається у такому
рекомендованому співвідношенні: нагороджується не менше 30% від загальної
кількості робіт (але не більше 20 робіт). З них - дипломом І ступеня - 30%, ІІ ступеня
- 35%, ІІІ ступеня - 35%. (Наприклад: із 30 робіт, що надійшли на Конкурс,
нагороджується 10 робіт. З них - дипломом І ступеня - 2 роботи, дипломом ІІ ступеня
- 4 роботи, дипломом ІІІ ступеня – 4 роботи). Рішенням Оргкомітету зазначене
співвідношення може бути змінено у робочому порядку.
4.4. Для підведення результатів Конкурсу в університету проводиться урочисте засідання.
Під час засідання проводиться нагородження переможців Конкурсу.
4.5. Переможці Конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими
преміями з стипендіального фонду Університету, благодійних фондів, спонсорів
тощо. Презентації кращих робіт оприлюднюються на сайті конкурсу.
4.6. Університет сприяє публікації наукових конкурсних робіт переможців,
переоформлених відповідно до встановлених вимог, у фахових виданнях
Університету.
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4.7. Оргкомітет для заохочення студентів може видавати їм сертифікат учасника
Конкурсу, а також нагороджувати дипломами навчального закладу тощо.
5. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій
5.1. Для забезпечення об’єктивного проведення другого туру Конкурсу створюється
апеляційна комісія, чисельність і склад якої затверджуються окремо. Членами
апеляційної комісії можуть призначатися представники Міністерства освіти і науки,
Університету, інших вищих навчальних закладів та наукових установ (за згодою).
5.2. Учасники Конкурсу можуть протягом десяти днів після оголошення результатів
науково-практичної конференції подати заяву в письмовій формі апеляційній комісії
щодо необ’єктивності оцінювання захисту ними наукової роботи.
6. Фінансування конкурсу
6.1. Витрати на проведення Конкурсу здійснюється за рахунок Університету згідно із
затвердженим кошторисом.
6.2. Можливе залучення коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, благодійних
фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу.
6.3. Можлива компенсація робочого часу, витраченого науково-педагогічними
працівниками КНЕУ на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових
робіт учасників Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час
відповідно до встановлених норм.
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Додаток 1

АНОТАЦІЯ

В анотації наукової роботи на тему «_____________» зазначаються:
 актуальність, мета, об’єкт, предмет, завдання наукової роботи, використана
методика дослідження;
 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість рисунків,
таблиць, використаних наукових джерел тощо);
– результати.
У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних
словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна
кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові
слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.
Текст анотації має бути лаконічним (у межах однієї сторінки) та відображати
основний зміст роботи.
В анотації при необхідності можна вказати ступінь використання-впровадження
результатів роботи (фахова стаття, стаття в визнаному науковому журналі, патент на винахід,
акт використання/впровадження результатів).
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Додаток 2
ВІДОМОСТІ
про автора та наукового керівника
конкурсної роботи на тему «__________________________________»
для участі у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт КНЕУ
“Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку”
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

АВТОР
1. Прізвище ________________________
2. Ім’я (повністю) ___________________

1. Прізвище _______________________
2. Ім’я (повністю) __________________

3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю ) ___________

4. Повна назва та поштова адреса вищого
навчального закладу, у якому навчається
автор
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
5. Факультет _______________________
6. Курс (рік навчання)________________

4. Місце роботи, тел., е-mail _________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

7. Результати роботи опубліковано
___________________________________

5. Посада _________________________
6. Науковий ступінь ________________
__________________________________
7. Вчене звання ____________________
__________________________________

(рік, місце, назва видання)

8. Результати роботи впроваджено
___________________________________
___________________________________

8. Тел. _____________

(рік, місце, форма впровадження)

9. Тел., е-mail
Науковий керівник

________________
(підпис)

Автор роботи

________________
(підпис)

Рішенням кафедри _____________________________________
(назва кафедри та вищого навчального закладу повністю)

студент(ка) ___________________________рекомендується для участі у 1 турі конкурсу
(прізвище, ініціали)
Завідувач кафедрою ______________________ __________________________
(підпис)
(прізвище, імя по батькові)
ДАТА
Тел., е-mail кафедри
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Додаток 3
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Конкурс студентських наукових робіт
“Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку ”
РЕЦЕНЗІЯ
на наукову роботу (автор, тема)_____________________, представлену на Конкурс
Актуальність проблеми _________________________________________________
Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження
___________________________________________________________
Основні наукові результати ______________________________________________
______________________________________________________________________
Наукова література та інші джерела інформації _____________________________
Значення роботи _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Ступінь самостійності виконання роботи __________________________________
Якість оформлення _____________________________________________________
Недоліки роботи _______________________________________________________
Загальний висновок___________________________________________________
(рекомендується, не рекомендується для захисту на науково-практичній конференції)

Рецензент
________________
(підпис)
__________________
(П.І.Б., посада, науковий ступінь)
____ ___________ 20___ року
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Додаток 4
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Конкурс студентських наукових робіт
“Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку ”
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРШОГО ТУРУ
Дата «_____» __________ 20___ р.

За результатами Першого туру, згідно протоколів оцінювання конкурсних робіт (додається),
визначити переможців першого (заочного) туру конкурсу конкурсних робіт:
№
п/п
1

Назва роботи, навчальний заклад

Прізвище автора, науковий
керівник.

2
3
4
5
6
7
8
15
16
17
18
19
20

Голова Оргкомітету Конкурсу

/ _____________ /

Секретар Оргкомітету Конкурсу

/ _____________ /
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Додаток 5
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Конкурс студентських наукових робіт
“Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку ”
ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦІЇ
(ІІ туру Конкурсу)
Дата «____» ______________ 20____р.

Присутні члени журі:
Голова журі :
Прізвище ___________________________________________________________________
Ім’я_________________________По-батькові _____________________________________
Науковий ступінь ____________Посада

_______________

Члени журі:
1. Прізвище ___________________________________________________________________
Ім’я_________________________По-батькові _____________________________________
Науковий ступінь ____________Посада

_______________

2. Прізвище ___________________________________________________________________
Ім’я_________________________По-батькові _____________________________________
Науковий ступінь ____________Посада

_______________

На відкритому засіданні журі розглянуті наступні роботи:
Назва роботи

1

П.І.Б. автора
П.І.Б. члена журі

Бали (____)

Голова журі:
Члени журі:

Загальна кількість балів
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2

Назва роботи

П.І.Б. автора
П.І.Б. члена журі

Бали (____)

Голова журі:
Члени журі:

Загальна кількість балів

Голова журі: _____________ / _______________ /
Члени журі: ______________ / _______________/
______________ / _______________/
______________ / _______________/
______________ / _______________/

Секретар журі ___________ / _________________/

10

Додаток 6
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Конкурс студентських наукових робіт
“Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку ”
ПІДСУМКОВИЙ ПРОТОКОЛ
«_____» _______________20____р.

За результатами Протоколу оцінювання конкурсних робіт та Протоколу
Конференції визначити ренкінг кращих наукових робіт та визначити ступінь
диплому учасників:
П.І.Б. автора
Бали
Ступінь диплому
№ з/п
1
2
…
…
…
…

Голова Оргкомітету Конкурсу

/ _____________ /

Секретар Оргкомітету Конкурсу

/ _____________ /
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