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КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГАЛУЗІ 

ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» 

 

 

На базі Полтавської державної аграрної академії відбудеться 

конкурс студентських наукових робіт галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» для здобувачів закладів вищої освіти І – ІІ рівнів 

акредитації. 

Мета конкурсу - підготовка фахівців нової генерації 

європейського рівня, формування у них знань і умінь дослідницької 

діяльності, для яких професійна майстерність є пріоритетною стратегією 

саморозвитку й майбутньої самореалізації. Основними завданнями 

конкурсу є: 

! виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння більш 

повному розкриттю реалізації їх здібностей; 

! стимулювання творчого самовдосконалення студентської молоді; 

! залучення провідних вчених, наукових, науково-педагогічних 

працівників до творчої роботи з обдарованою молоддю. 

Конкурс проводитиметься у два етапи:  

перший етап – до 2 березня 2019 р. – заочний (рецензування 

наукових робіт);  

другий етап – початок квітня 2019 р. – очний у формі науково-

практичної конференції (публічний захист робіт, що пройшли 

попередній відбір). 

Авторам кращих наукових робіт конкурсна комісія надсилає 

запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції 

(не пізніше ніж за два тижні до дати її проведення) для наукової доповіді 

та захисту представленої роботи. Після проведення науково-практичної 

конференції галузева комісія приймає рішення про визначення 

претендентів на нагородження дипломами та цінними призами. 

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ: 

 
1. Грошовий вимірник як основа економічної інформації. 

2. Гудвіл в сучасній вітчизняній та зарубіжній економічній 

діяльності. 

3. Оцінка біологічних активів в стандартах бухгалтерського обліку 

та економічній практиці. 

4. Електронний документообіг у господарській діяльності малих і 

середніх підприємств. 

5. Грошовий обіг та його облікове забезпечення в цифровому 

середовищі. 

6. Інтернет-торгівля: облік і оподаткування. 

 

 

 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  НАУКОВИХ РОБІТ 

1. Текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий 

інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве - 20 мм, праве - 20 

мм, верхнє і нижнє - по 20 мм. 

2. Наукова робота повинна мати титульну сторінку (на ній 

зазначаються тільки шифр та назва роботи), анотацію, у якій зазначено 

актуальність, мету, завдання, використану методику дослідження та 

загальну характеристику роботи; зміст, преамбула, основний зміст 

(розділи), висновки та пропозиції, список використаної літератури., 

додатки (за потреби). 

3. Наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих 

іншими особами. Список використаних джерел подається згідно 

існуючого стандарту бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

положення та правила складання») після тексту і має містити не більше 

5-ти позицій, на кожну з яких повинні бути посилання в тексті. 

Приклад.  

Список використаних джерел: 

1. Салука І. Я. Формування статутного капіталу в товаристві з 

обмеженою відповідальністю. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 5. С. 

437 – 440. 

2. Цивільний кодекс України від 16 січ. 2003 р. № 435-IV. Верховна 

рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. 

cgi?nreg=435-15 (дата звернення 11.12.2019). 

3. Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 

1991 р. № 1576-XII. Верховна рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12 (дата звернення 11.12.2019). 

4. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 30 

сторінок тексту (без урахування додатків та переліку літературних 

джерел). 

5. Рисунки необхідно виконати у тому ж редакторі за допомогою 

функції «Створити рисунок». Не допускаються скановані рисунки, а також ті, 

що не підлягають редагуванню. 

В І Д О М О С Т І 

про автора та наукового керівника наукової  роботи 

 

Автор                                                             Науковий керівник 

 

1. Прізвище _______________________ 1. Прізвище  ___________________ 

2. Ім’я (повністю) __________________ 2. Ім’я (повністю)  ______________ 

3. По батькові (повністю)____________ 3. По батькові (повністю)   _______ 

4. Повне найменування та 

місцезнаходження вищого навчального 

закладу, у якому навчається автор 

__________________________________ 

4. Місце роботи 

_____________________________ 

5. Факультет (інститут)______________ 5. Посада  _____________________ 

6. Курс (рік навчання)_______________ 6. Науковий ступінь  ____________ 

7. Результати роботи опубліковано 

__________________________________ 
                            (рік, місце, назва видання) 

7. Вчене звання  ________________ 

8. Телефон, е-mail __________________ 8. Телефон, е-mail __________________ 

 

Файли називати відповідно до тематичного напряму роботи 

конференції та прізвища автора, наприклад: Ivanov_naykova, Ivanov 

_vidom_avtor. 

 

Робота надсилається на електронну адресу: o_lega@ukr.net 

Телефон: +38099370713  

Контактна особа –Черненко Ксенія Володимирівна 

 

ЗА ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НЕСУТЬ 

АВТОРИ ТА НАУКОВІ КЕРІВНИКИ. 
 

За результатами роботи конференції буде сформовано 

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК наукових робіт який буде розіслано усім 

учасникам на вказані ними електронні адреси.  

mailto:o_lega@ukr.net

