
АНОТАЦІЯ 
 

В анотація наукової роботи під 
шифром «_______________» 
зазначаються: 
- актуальність, мета, завдання наукової 

роботи, використана методика 
дослідження; 

- загальна характеристика наукової 
роботи (структура, обсяг, кількість 
схем, таблиць, використаних наукових 
джерел тощо). 
У кінці анотації подаються ключові 

слова, що використовуються у науковій 
роботі та визначають її тематику (напрям). 
Загальна кількість ключових слів повинна 
становити не менше трьох та не більше 
десяти. Ключові слова наводяться у 
називному відмінку, друкуються у рядок 
через кому. 

Текст анотації має бути лаконічним та 
відображати основний зміст роботи.   

 
 
 
 
 
 
 

Конкурсні роботи просимо надсилати за 
адресою: 

Київський національний торговельно-
економічний університет,  

02156, м. Київ, вул. Кіото, 19  
не пізніше 15 лютого 2021 року на 

пошту  
worldeconomy@knute.edu.ua 

 

Відомості про автора (авторів) та наукового 
керівника наукової роботи «_______________» 

(шифр) 

АВТОР 
1. Прізвище _________________________________ 
2. Ім’я (повністю) ____________________________ 
3. По батькові (повністю)______________________ 
4. Повне найменування та адреса закладу 
 вищої освіти, у якому навчається 
автор_______________________________________ 
5. Факультет (інститут)________________________ 
6. Курс (рік навчання)_________________________ 
7. Результати роботи опубліковано_____________ 

    (рік, місце, назва видання) 
8. Результати роботи впроваджено______________ 

                    (рік, місце, форма впровадження) 

9. Телефон, е-mail____________________________ 
 

НАУКОВИЙ КЕРІВНИК 
1. Прізвище _________________________________ 
2. Ім’я (повністю) ____________________________ 
3. По батькові (повністю)______________________ 
4. Місце роботи, телефон,  

е-mail _____________________________________ 
5. Посада ___________________________________ 
6. Науковий ступінь___________________________ 
7. Вчене звання ______________________________ 

 
Науковий керівник______  _________________ 

      (підпис)      (прізвище та ініціали) 

Автор роботи ________  ____________________ 
    (підпис)   (прізвище та ініціали) 

Рішенням конкурсної комісії ______________________ 
                  (найменування вищого навчального закладу) 

Студент(ка) ________________ рекомендується для  
        (прізвище, ініціали) 

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт з _____________________ 

           (назва галузі знань, спеціальності, спеціалізації) 
 
Голова конкурсної  
комісії    ______   _____________________ 

    (підпис)       (прізвище та ініціали) 

«___» _____________20 __ року 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

 
 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повідомлення 
 

про проведення 
 
 
 
 
 
 

ДРУГОГО ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
КОНКУРСУ 

СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 
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ВІДНОСИНИ» 
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Відповідно до наказу Міністерства 
освіти і науки України № 1457 від  
24 листопада 2020 р. Київський 
національний торговельно-економічний 
університет (КНТЕУ) затверджений 
базовим закладом вищої освіти з 
проведення Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Міжнародні економічні 
відносини» 

Мета конкурсу полягає у 
стимулюванні участі студентів в 
дослідженні актуальних питань 
міжнародних економічних відносин, 
формування зовнішньоекономічної 
політики держави, інтеграції економіки 
України в міжнародні економічні процеси 
із врахуванням трансформаційних 
тенденцій глобальної економіки. 

До участі у конкурсі запрошуються 
студенти, які здобувають вищу освіту за 
освітнім ступенем бакалавра, магістра у 
закладах вищої освіти України. 

Конкурс проводитиметься у два 
етапи: перший етап – 25-26 березня 2021 р. 
– рецензування наукових робіт; другий 
етап – 15-16 квітня 2021 р. – підсумкова 
науково-практична відеоконференція 
(захист наукових робіт). 

Конкурсна робота повинна 
відповідати вимогам Положення про 
Всеукраїнський конкурс студентських 
наукових робіт з галузей знань і 
спеціальностей, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України  
№ 605 від 18.04.2017 року. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА 
ПОДАННЯ РОБІТ 

На Конкурс подаються самостійно 
підготовлені наукові роботи студентів з 
актуальних питань міжнародних економічних 
відносин, які є пошуковими за своїм 
характером, визначаються науковим та 
прикладним спрямуванням. 

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 використаної літератури 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.  

Наукові роботи подаються в 
електронному вигляді (PDF-формат) 
шляхом відправлення на пошту кафедри 
світової економіки, е-mail:  
worldeconomy@knute.edu.ua. Обов’язково в 
темі листа зазначити «Конкурс МЕВ» 

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. 

Галузева конкурсна комісія: 
- визначає найкращі студентські 

наукові роботи; 
- авторам відповідних наукових 

робіт надсилає запрошення на електронну 
пошту автора для участі у підсумковій 
науково-практичній відеоконференції для 
наукової доповіді та захисту роботи. 

Студенти закладів вищої освіти, роботи 
яких за результатами рецензування 
претендують на нагородження, будуть 
запрошені у квітні 2021 року для участі у 
підсумковій науково-практичній 
відеоконференції. 

 
За додатковою інформацією звертатися до: 

відділу організації наукової роботи 
студентів та викладачів КНТЕУ 

тел. (044)5314973 – Фокіна Марина Вікторівна 
факс. (044) 544 74 14  
е-mail: l.lisova@knute.edu.ua 

кафедри світової економіки КНТЕУ 
099 2406701 –  Дугінець Ганна Володимирівна; 
095 8458060 – Саркісян Лариса Геворгівна 
е-mail:  worldeconomy@knute.edu.ua 
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