
Оголошується VІІI Міжнародний конкурс 
студентських наукових робіт  

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

Терміни проведення конкурсу: 

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

Розгляд робіт конкурсною комісією: квітень 2021 р. 

Підведення підсумків заочного туру конкурсу та оголошення учасників 2 туру: квітень 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 або англійською мовою. 

Оформлення роботи та пакет документів учасника: 

1. Робота в електронному форматі PDF, сформованана 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 оригінал роботи в текстовому форматі Word– з 
метою перевірки засобами Університету 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 PDFабо 
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/


ПАРТНЕРИ КОНКУРСУ 

 Вроцлавський економічний університет, м. Вроцлав (Uniwersytet Ekonomiczny we 
Wrocławiu), Республіка Польща (Rzeczpospolita Polska) 

 Державний Вищий Професійний Інститут ім. проф. Станіслава 
Тарновського, (Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w 
Tarnobrzegu), Республіка Польща (Rzeczpospolita Polska); 

 Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи; 

 Інститут банківських технологій та бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи; 

 Одеський національний економічний університет; 

 Тернопільський національний економічний університет; 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченко; 

 Білоруський державний економічний університет; 

 Резекнеська технологічна академія (Rezekne Academy of Technologies); 

 Інститут економіки Тбіліського державного університету імені Джавахішвілі; 

 Рідінський університет (Henley Buisness School, University of Reading) 

 ДНУ імені Олеся Гончара, м. Дніпро       

 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ 

 ТОВ "ПроФінКонсалтинг" 

 Євразійський національний  університет ім. Л.М. Гумільова, Казахстан. 

 

 

  

http://www.ue.wroc.pl/ua/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/
http://www.pwsz.tarnobrzeg.pl/
http://www.khibs.ubs.edu.ua/
http://www.ubs.edu.ua/ua/kijiv
http://oneu.edu.ua/
http://www.tneu.edu.ua/
http://www.econom.univ.kiev.ua/
http://www.bseu.by/
https://www.rta.lv/en/
https://kneu.edu.ua/
https://www.henley.ac.uk/people/person/dr-maksim-belitski
http://www.dnu.dp.ua/
http://dndiime.org.ua/page/homepage
https://www.facebook.com/ProFinConsultingUA/?__tn__=%2Cd%3C*F

