
 

 

Інформаційне повідомлення  

 

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» 

Кафедра банківської справи та страхування 

 

Оголошується VІII Міжнародний конкурс студентських наукових робіт  

«Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку»  

 

Терміни проведення конкурсу: 

Подання робіт: з 01 грудня 2020 р. до 31 березня 2021 р. 

Розгляд робіт конкурсною комісією: квітень 2021 р. 

Підведення підсумків заочного туру конкурсу та оголошення учасників 2 туру: травень 2021 р. 

Проведення 2 туру: червень 2021 р. Другий тур – очний, у формі конференції переможців 1 

туру. 

Учасники конкурсу нагороджуються сертифікатами. Переможці конкурсу будуть нагороджені 

дипломами та цінними призами від спонсорів. 

Вимоги до учасників: 

- студенти ВНЗ (особи, що є студентами на дату подання роботи); 

- допускається співавторство у кількості не більше трьох осіб; 

- кількість робіт від одного ВНЗ не обмежується. 

Вимоги до робіт: 

Конкурсна робота повинна бути самостійним науковим дослідженням з ознаками наукової 

новизни, результати повинні бути обґрунтовані науковими методами.  

Робота повинна бути унікальною та не поданою до інших конкурсів.  

Робота виконується українською, російською або англійською мовою.  

Оформлення роботи та пакет документів учасника: 

1) Робота в електронному форматі PDF, сформована на аркушах А4 з титульним аркушем 

(зазначається назва ВНЗ, тема роботи, прізвища автора та наукового керівника, рік 

виконання), анотацією (зразок додається), планом, текстом роботи обсягом максимум 40 

сторінок, бібліографічним списком та додатками. Для формування тексту роботи 

використовується шрифт Times New Roman 14 пунктів, інтервал 1,2. Поля тексту 2,0 з усіх 

боків. Текст вирівнюються про правому та лівому краю з абзацним відступом 1,25 см. 

Рисунки та таблиці можуть бути виконані шрифтом 12. До файлу роботи додається файл 

оригіналів рисунків в форматі Excel та текстовий варіант роботи (MS Word тощо) для 

перевірки на наявність плагіату. 

2) Відомості про автора (авторів) роботи та наукового керівника (згідно зразка), затверджені 

рішенням відповідної кафедри (на якій працює науковий керівник) – в форматі PDF або 

JPEG.  

3) Також необхідно пройти реєстрацію за посиланням «Реєстрація online » 

Пакет документів учасника надсилається електронною поштою на адресу оргкомітету 

konkurs@kneu.edu.ua. Кожен файл, що надсилається, повинен мати назву латиницею, що 

відповідає прізвищу автора (авторів) роботи. Роботи, що відправлені після 31 березня 2021 року, 

оргкомітетом не розглядаються. 

Більш докладна інформація міститься у Положенні про конкурс та на сайті. 

Довідки за телефоном +38 (067) 183-00-11 (Чуб Павло Михайлович) або електронною поштою 

(konkurs@kneu.edu.ua) 

https://goo.gl/r8UoJs
http://kneu.edu.ua/userfiles/Credit_Economics_Department/KMBD/konkurs/2016-2017/polozhennya2016.pdf
http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_menedzhmentu_bankivskoi_dijalnosti/konkurs_robit/documents/


 

 

 

 

 

 

 

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 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).  



 

 

 

В І Д О М О С Т І 

про автора та наукового керівника 

 конкурсної роботи на тему «___________________» 

для участі у VIII Міжнародному конкурсі студентських наукових робіт  

«Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку» 

                              

                                АВТОР НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 

1. Прізвище ________________________ 1. Прізвище _______________________ 

2. Ім’я (повністю) ___________________ 2. Ім’я (повністю) __________________ 
 

 

3. По батькові (повністю)_____________ 3. По батькові (повністю ) ___________ 

  

4. Повна назва та адреса вищого навчального 

закладу, у якому навчається автор  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

4. Місце роботи ____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

___________________________________  

5. Факультет  _______________________ 5. Посада  _________________________ 

6. Курс (рік навчання)________________ 6. Науковий ступінь  ________________ 

__________________________________ 

7. Результати роботи опубліковано 7. Вчене звання ____________________ 

___________________________________ __________________________________ 
(рік, місце, назва видання) 

8. е-mail___________________________ 

  

8. Результати роботи впроваджено 9. 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) 

Тел., е-mail кафедри 

«__»____________20__р. 



 

 

Зразок оформлення титульного листа 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 

КАФЕДРА БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

КОНКУРСНА РОБОТА 

На тему: «Інноваційна складова розвитку банківського сектору України» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав(ла): студент 4 курсу 7 групи 

спец.6508/1 

Іващенко Дмитро Іванович  

__________________________ 

(підпис) 

Науковий керівник: 

д.е.н., професор Білун Ольга Іванівна  

__________________________ 

(підпис) 

Робота рекомендована рішенням 

кафедри банківської діяльності протокол 

№ 6 від 12.01.2021 р. 
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