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Інформаційний лист 

про проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році 

зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопада 

2021 р. № 1179 та наказу Київського національного торговельно- економічного 

університету від 06 грудня 2021 р. № 4027 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2021/2022 навчальному році» Київський національний торговельно-

економічний університет затверджено базовим закладом вищої освіти з 

проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Міжнародні економічні відносини». 

Згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 15.05.2017 (далі – Положення), до участі у Конкурсі 

запрошуються студенти, які здобувають вищу освіту за освітнім ступенем 

бакалавра, магістра у закладах вищої освіти України незалежно від форм 

власності та підпорядкування, у тому числі іноземці та особи без громадянства, 

що навчаються у цих закладах, студенти закладів вищої освіти інших країн. 

ІІ тур Конкурсу проводитиметься у два етапи: 

- перший етап (24 – 25 березня 2022 р.) – рецензування наукових робіт 

галузевою конкурсною комісією та відбір робіт для участі у другому етапі; 

- другий етап (21-22 квітня 2022 р.) – підсумкова науково-практична 

відео-конференція (захист наукових робіт претендентами на перемогу). 

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів з 

актуальних питань розвитку міжнародних економічних відносин, які є 

пошуковими за своїм характером, визначаються науковим та прикладним 

спрямуванням та не більше трьох наукових робіт з одного закладу вищої освіти. 

На конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: 

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 

14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 

мм; наукова  робота повинна мати титульну сторінку (на ній зазначаються 

тільки шифр та назва роботи), зміст, вступ, розділи, висновки, список 

використаних джерел та анотацію, у якій зазначено актуальність, мету, завдання, 

використану методику дослідження та загальну характеристику роботи; наукова 

робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі 

використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами; 

загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування 

додатків та списку використаних джерел. 

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них 



спільних з теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника. 

У наукових роботах, що подаються, прізвища, ініціали автора (авторів) та 

наукового керівника, найменування закладу вищої освіти замінюються шифром 

(шифр – не більше двох слів). Окремо під тим самим шифром подаються 

відомості про автора (авторів) та наукового керівника наукової роботи. Наукові 

роботи виконуються державною мовою. 

На Конкурс не приймаються наукові роботи, які подавалися на інші 

конкурсні змагання, мають відзнаки НАН України та органів державної влади. 

Наукові роботи, подані на Конкурс з порушенням вимог Положення, до 

участі у Конкурсі не допускаються та за рішенням галузевої конкурсної комісії 

знімаються з розгляду (із зазначенням причини). 

Студентам закладів вищої освіти, наукові роботи яких за результатами 

першого етапу ІІ туру претендують на нагородження, будуть надіслані 

запрошення (на електронну пошту автора) для участі у підсумковій науково-

практичній відео-конференції 21-22 квітня 2022 року для представлення 

отриманих результатів дослідження. 

За підсумками відео-конференції будуть визначені переможці Конкурсу. 

Конкурсні наукові роботи, ідентичні паперовим, слід надсилати з метою 

визначення текстових запозичень на електронну адресу: 

IER_konkurs@knute.edu.ua не пізніше 15.02.2022 року з поміткою «Конкурс 

МЕВ». 

Інформація щодо умов проведення ІІ туру Конкурсу розміщена на сайті 

Київського національного торговельно-економічного університету в розділі 

«Анонси». 

Довідки за електронною адресою: IER_konkurs@knute.edu.ua та за 

телефонами: 

 
+38 044 531 49 73 Фокіна Марина Вікторівна – начальник відділу 

організації наукової роботи викладачів і студентів 

+38 099 240 67 01 Дугінець Ганна Володимирівна – завідувач кафедри 

світової економіки 

+38 095 845 80 60 Саркісян Лариса Геворгівна – доцент кафедри світової 
економіки 

 


