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Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів та молодих 

вчених КНТЕУ



Інформація про кандидата

Заступник Голови Наукового товариства

Голова сектору інтелектуальних проектів 
РСС ФЕМП 2018-2019 н.р.

Заступник Голови РСС ФЕМП 2019-2020 
н.р.

Лауреат премії Київської міської ради за 
внесок молоді у розвиток місцевого 
самоврядування

Стипендіатка програми Завтра.UA

Учасниця Всесвітньої кампанії 
Girl2Leader.



Інформація про кандидата

Двічі здобула перемогу у Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Публічне управління та 
адміністрування».

Статтю "Digital Economy: Problems and
Prospects of Development in Ukraine", 
співавтором якої я є, було опубліковано у 
журналі науково-метричної бази «SCOPUS».

Опублікувала 3 статті в журналі «Vivat
Academia».

4 місце в ТОП-100 КНТЕУ;

Взяла участь у конкурсі наукових робіт 
«Економічний прорив» Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства.



Команда кандидата

Маргарита 

Крумка
Анастасія 

Самойленко

Вікторія 

Рум’янцева



План заходів на 2021 рік

• Круглі столи дискусійного формату, присвячені презентації наукових
досліджень, висвітлених у наступних випусках журналу
«Vivat Academia»;

• Круглий стіл на тему академічної доброчесності і сучасній науці;

• Лекція-дискусія на тему «Інноваційний підхід до наукових досліджень»;

• Серію відкритих лекцій за участі успішних науковців, які розкриють тему
перспектив та можливостей у науковій сфері, в тому числі і міжнародних
програм та проектів, з метою мотивації студентів займатися науковою
діяльністю;

• Наукові дискусії на актуальні теми сьогодення з залученням студентів
різних курсів, з метою розкриття їх творчого та наукового потенціалу.

• Квести та інтелектуальні ігри з нагоди Дня університету.



• Популяризація цінності освіти та наукової діяльності серед студентів КНТЕУ усіх
курсів;

• Використання можливостей соціальних мереж для популяризації Наукового
товариства;

• Вдосконалення та популяризація наукового журналу «Vivat Academia» та
створення інших власних наукових видань.

• Зміцнення позитивного іміджу Наукового товариства, шляхом проведення
заходів з різною тематикою, які зацікавлять максимальну кількість студентів
університетів;

• Стимулювання постійної взаємодії, колаборації та комунікації Наукового
товариства та РСС КНТЕУ.

• Ревіталізувати та сприяти активізації інтеграційних зв’язків між студентами-
науковцями КНТЕУ та молодими вченими України та інших країн.

Розвиток Наукового товариства


