
 

 

 

 

 

 

Сумський національний аграрний 
університет запрошує взяти участь у 
ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студе
нтських наукових робіт (далі – 
Конкурс) зі спеціалізації  «Економіка 
сільського господарства та АПК» 
(наказ Міністерства освіти і науки 
України № 1457 від 24 листопада 2020 
року), який відбудеться в університеті 
з лютого по квітень 2021 року. 

 
 
 
 
 
 
Голова 
галузевої конкурсної комісії, 
проректор з наукової  роботи, 
 профессор                            Юрій  Данько 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 
 
У Конкурсі можуть брати участь студенти, 

які здобувають вищу освіту за освітнім 
ступенем бакалавра та магістра у ЗВО 
України. Конкурсна комісія ЗВО обирає не 
більше трьох кращих наукових робіт зі 
спеціалізації «Економіка сільського 
господарства та АПК». 

На Конкурс подаються оформлені 
відповідно до вимог наукові роботи з 
актуальних проблем, які є пошуковими за 
характером, впроваджені у виробництво або 
освітній процес. Роботи, які є тематичним 
продовженням робіт, поданих на Конкурс у 
попередні роки, розглядаються за умови 
наявності в них не більше 25% наукового 
матеріалу з попередньої роботи.  

Одна наукова робота може мати не 
більше двох авторів за наявності у них 
спільних матеріалів з теми наукової роботи 
та одного наукового керівника. 

 Не приймаються роботи, які 
подавалися на інші конкурси, були удостоєні 
нагород НАН України та органів державної 
влади. 

Наукові роботи необхідно направити на 
адресу Сумського національного аграрного 
університету до 15 лютого 2021 року 
(термін відправки робіт встановлюється за 
поштовим штемпелем). 

ІІ тур Конкурсу буде проведено у два 
етапи: 

 
 перший етап – надсилання (до 15.02.21 
р.) та  рецензування робіт (16.02.21 – 
16.03.21 р.); 
 другий етап – підсумкова науково-
практична конференція у форматі 
відеоконференції (22.04.21 – 23.04.21 р.). 

За результатами рецензування до 27 
березня 2021 р. буде сформовано та 
оприлюднено на веб-сайті університету 
https://www.snau.edu.ua: 

 рейтинговий список наукових робіт; 

 списки запрошених для участі у 
конференції та їхні наукові роботи; 

 рецензії на всі наукові роботи, подані на 
Конкурс. 

Вимоги до наукових робіт  
1. Наукові роботи оформлюються 

відповідно до таких вимог: 

 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 зброшурованої роботи 
не повинен перевищувати 30 сторінок без 
урахування додатків та переліку 
літературних джерел;  

 креслення та ілюстрації, додаються до 
роботи, на аркуші формату А3 або А4.  

Прізвища, ініціали автора (авторів) та 
наукового керівника, найменування ЗВО 
замінюються шифром (шифр – не більше 
двох слів). 

 

http://www.mnau.edu.ua/


Наукові роботи подаються в друкованому 
вигляді та на електронних носіях (назва  
файлу: шифр роботи).  

2. Учасники Конкурсу можуть подавати 
довідки про впровадження результатів 
наукового дослідження та копії публікацій за 
проблематикою дослідження (тез виступів на 
конференціях, наукових статей), в яких 
прізвища, ініціали автора (авторів) та 
наукового керівника, найменування ЗВО 
замінюються тим самим шифром. 
Зазначені документи подаються у конверті з 
науковою роботою. 

Окремо в заклеєному конверті під тим 
самим шифром подаються відомості про 
автора (авторів) та наукового керівника 
наукової роботи (згідно Додатку 1 
Положення). 

3. Наукові роботи виконуються українською 
мовою. 

Наукові роботи, подані з порушенням 
вимог, до участі у Конкурсі не допускаються 
та за рішенням конкурсної комісій 
знімаються з розгляду (із зазначенням 
причини). 

 
 
Студентам ЗВО, наукові роботи яких за 

результатами першого етапу ІІ туру 
претендують на нагородження, будуть 
надіслані запрошення (у тому числі на 
електронну пошту автора) (до 27 березня 
2021 року) для участі у другому етапі ІІ туру 
(підсумковій науково-практичній конференції) 
для наукової доповіді та захисту роботи. 

 

 

 

 

РОБОТИ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ: 

 
Сумський національний аграрний університет, 

вул. Герасима Кондратьєва, 160, м. Суми, 
40021 не пізніше 15.02.2021 року (дата 
відправлення встановлюється за поштовим 
штемпелем) з поміткою «Конкурс зі 
спеціалізації «Економіка сільського 
господарства та АПК». 

E-mail: economyapc.snau@gmail.com  
 
Контактні телефони: 
(0542)-70-10-29 – НДЧ СНАУ; 
(050)-047-67–87 – секретар  конкурсної 

комісії, проф. Медвідь Вікторія Юріївна 
 
 
 
 
 
 

Чекаємо на Вашу участь у Конкурсі! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 

 
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І 

МЕНЕДЖМЕНТУ  
 

 
 

 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
про ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціалізації  
«Економіка сільського  
господарства та АПК» 

 

 

 
Суми, 2020 
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