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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Це Положення встановлює умови, порядок організації та проведення конкурсу 

стартапів та проєктів розвитку Миколаївського національного аграрного університету (далі – 

МНАУ). 

1.2. Положення  розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права», Положення про 

організацію наукової, науково-технічної діяльності у Миколаївському національному 

аграрному університеті, Положення про науково-творче товариство молодих науковців 

Миколаївського національного аграрного університету, інших нормативно-правових актів та 

Статуту МНАУ. 

1.3. Метою проведення конкурсу стартапів та проєктів розвитку МНАУ (далі – Конкурс) є 

виявлення кращих стартапів, проєктів та проєктних рішень  здобувачів вищої освіти, наукових 

та науково-педагогічних працівників; визначення та подальша підтримка кращих пропозицій, 

що вирішують конкретні проблеми МНАУ, відповідають актуальним запитам його 

стратегічного розвитку відповідно до вимог ринку і суспільства, спрямовані на розширення 

можливостей подальшого освітянського, науково-виробничого й матеріально-технічного 

розвитку МНАУ.  

1.4. У Конкурсі можуть брати участь здобувачі вищої освіти, наукові та науково-

педагогічні працівники МНАУ (далі – Учасники). 

1.5.  Засновником Конкурсу є МНАУ.  

1.6. Координацію Конкурсу забезпечує МНАУ.  

1.7. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює МНАУ. 

1.8. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення  

здійснює організаційний комітет (далі – Оргкомітет). 

1.9. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних здійснюється відповідно 

до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

1.10. Учасники Конкурсу є відповідальними за достовірність інформації, поданої на 

розгляд конкурсної комісії, та гарантують авторство. 

1.11. Конкурсна комісія веде реєстр стартапів, проєктів та проєктних рішень з метою 

виключення можливості повторного подання їх на Конкурс. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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1.12. Основними завданнями Конкурсу є:  

- виявлення обдарованої студентської молоді, сприяння її самореалізації та розвитку 

творчого потенціалу; 

- формування команд для участі у міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах; 

- удосконалення організації освітньої та науково-дослідної діяльності в університеті; 

- стимулювання творчого самовдосконалення здобувачів вищої освіти, наукових та 

науково-педагогічних працівників МНАУ; 

- виявлення лідерів підприємницької активності в інноваційній сфері; 

- активізація розвитку креативності учасників Конкурсу та створення умов для 

підготовки й становлення нової генерації високоосвічених професіоналів, здатних реалізувати 

стійкий динамічний інноваційний розвиток МНАУ й проривний розвиток аграрного сектору 

економіки країни;  

- формування банку даних об’єктів інтелектуальної власності МНАУ; 

- просування інноваційних розробок у виробництво із залученням інвестицій; 

- розбудова матеріально-технічної бази та наукової інфраструктури МНАУ; 

- формування інноваційного іміджу МНАУ.  

1.13. Інформація щодо проведення Конкурсу розміщується на вебсторінці 

https://startup.mnau.edu.ua 

 

 

https://startup.mnau.edu.ua/
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2. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ КОНКУРСУ 

2.1. У Конкурсі беруть участь стартапи, проєкти та проєктні рішення учасників, що 

виконані самостійно.  

2.2. Кількість стартапів, проєктів та проєктних рішень та учасників не обмежується. 

2.3. До участі у Конкурсі допускаються індивідуальні (1 учасник + 1 керівник
1
) та 

колективні роботи (2-5 учасників + керівник
1
). 

2.4. Роль керівника стартапів, проєктів та проєктних рішень, що подаються на Конкурс, 

має суто консультативний характер. 

2.5. Мовою Конкурсу є українська. 

2.6. Стартапи, проєкти та проєктні рішення мають відповідати номінаціям Конкурсу. 

2.7. Кількість стартапів, проєктів та проєктних рішень від одного автора не обмежена. 

2.8. Конкурс проводиться у три етапи: 

- І етап – подання заявки та електронного портфоліо; 

- ІІ етап – бліц-презентація стартапів, проєктів та проєктних рішень (не більше 

10 слайдів); 

- ІІІ етап – визначення та нагородження переможців.  

2.9. Для участі у І етапі Конкурсу потрібно зареєструватися на сайті МНАУ: заповнити 

заявку (Додаток 1) та розмістити електронне портфоліо. 

2.10. Офіційне запрошення до участі у ІІ етапі Конкурсу направляється на e-mail 

учасника від імені Оргкомітету за тиждень до початку ІІ етапу. 

2.11. Конкурс проводиться за такими номінаціями:  

1) Стартап для освіти; 

2) Стартап для бізнесу;  

3) Проєкти розвитку МНАУ, інфраструктури об’єднаних територіальних громад, 

міста, регіону тощо; 

4) Проєктне рішення (створення ботанічного саду, створення IP-майданчику та ін.); 

2.12. Презентацію стартапів, проєктів та проєктних рішень проводить автор. 

2.12.1. На презентацію необхідно представити прототип продукту з мінімально-

необхідним функціоналом, який можна буде протестувати, випробувати, спожити.  

                                                 
1
 для здобувачів вищої освіти 
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2.12.2. За умовами Конкурсу кінцевий продукт стартапів, проєктів та проєктних рішень 

повинен вирішувати певну проблему та мати цільову групу (споживача). 

2.12.3. Для демонстрації стартапів, проєктів та проєктних рішень кожному Учаснику 

визначається місце його розміщення. Під час демонстрації учасники можуть скористатися 

допоміжними засобами за своїм вибором: ноутбуками, постерами, технічними моделями, 

макетами тощо. 

2.13. Конкурс оголошується наказом ректора МНАУ, в якому зазначаються склад 

Оргкомітету та строки проведення Конкурсу. 

2.14. Конкурсна комісія створюється наказом ректора МНАУ за поданням Оргкомітету, 

який визначає кількість та кандидатури членів конкурсної комісії залежно від кількості та 

тематики поданих стартапів, проєктів та проєктних рішень. 

2.15. Заявки на участь у Конкурсі та портфоліо стартапів, проєктів та проєктних рішень, 

які пройшли реєстрацію, направляються на розгляд конкурсної комісії. 

2.16. Конкурсна комісія визначає стартапи, проєкти та проєктні рішення, які допущені до 

бліц-презентації. 

2.17. Голова Оргкомітету призначає дату проведення бліц-презентації стартапів, проєктів 

та проєктних рішень.  

2.18. За результатами бліц-презентації конкурсна комісія визначає переможців Конкурсу.  

2.19. Результати ІІ етапу Конкурсу повідомляються Учасникам листом на електронну 

адресу, зазначену під час реєстрації, і розміщуються на сайті МНАУ за посиланням: 

https://startup.mnau.edu.ua. 

https://startup.mnau.edu.ua/
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3. ОРГКОМІТЕТ КОНКУРСУ ТА КОНКУРСНА КОМІСІЯ 

3.1. Оргкомітет виконує такі функції: 

- проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Конкурсу; 

- затверджує спільно із конкурсною комісією підсумкове рішення про результати 

проведення Конкурсу; 

- складає звіт про проведення Конкурсу. 

3.2. Оргкомітет очолює ректор МНАУ. 

3.3. Для проведення фахових консультацій та надання наукових рекомендацій, підготовки 

та проведення конкурсу Оргкомітет утворює конкурсну комісію. 

3.4. Організація роботи конкурсної комісії покладається на його голову, заступника та 

секретаря, які планують проведення засідань, порядок розгляду заявок, установлюють терміни 

оформлення відповідних документів, інформації, оголошень тощо. 

3.5. Конкурсна комісія виконує такі функції: 

- оцінює стартапи, проєкти та проєктні рішення за поданими заявками, презентаціями 

Учасників тощо;  

- визначає переможців та рекомендує їх до нагородження, складає відповідні протоколи. 

3.6. Протягом І етапу Конкурсу конкурсна комісія розглядає подані стартапи, проєкти та 

проєктні рішення та здійснює їх оцінку (Додаток 2). 

3.7. Для розгляду та оцінювання наданих на Конкурс робіт за кожною номінацією зі 

складу конкурсної комісії призначаються експерти з урахуванням тематики стартапів, проєктів 

та проєктних рішень. 

3.8. До складу експертів входять наукові та науково-педагогічні працівники МНАУ, що 

мають досвід діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематики стартапів, проєктів та 

проєктних рішень та несуть персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, 

обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання щодо проведення оцінки. 

3.9. У разі відповідності заявки вимогам конкурсна комісія не пізніше ніж протягом двох 

робочих днів надсилає експертам стартап, проєкт та проєктні рішення для проведення оцінки. 

3.10. Невідповідність заявки вимогам Конкурсу є підставою для її відхилення за 

формальними ознаками. 

3.11. Оцінку кожного стартапу, проєкту та проєктного рішення проводять не менше ніж 

два експерти, які надають чисельні оцінки за всіма критеріями оцінювання та письмове 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0620-17/print1452686966159179#n101
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обґрунтування таких оцінок. У випадку суттєвої розбіжності оцінок експертів (більш ніж 15%) 

щодо одного і того ж стартапу, проєкту та проєктного рішення призначається третій експерт. 

3.12. До складу експертів не можуть входити наукові та науково-педагогічні працівники, 

які є авторами чи науковими керівниками здобувачів вищої освіти, які беруть участь у 

Конкурсі. 

3.13. Конкурсна комісія на своєму засіданні здійснює розгляд заявок та портфоліо 

стартапів, проєктів та проєктних рішень з урахуванням їх відповідності критеріям за 

результатами оцінки, після чого формує їх рейтинговий список (далі – рейтинговий список) із 

зазначенням інформації щодо їх чисельного оцінювання (від найбільшого значення до 

найменшого). 

3.14. Стартапи, проєкти та проєктні рішення, які отримали менш ніж 75 балів, вважаються 

такими, що не відповідають вимогам Конкурсу. 

3.15. Критеріями оцінювання стартапів, проєктів та проєктних рішень є: відповідність 

номінації; інноваційність та новизна; зрозуміле подання (портфоліо); актуальність і практичне 

значення; собівартість; можливість та легкість впровадження. 

3.16. Результати голосування оформлюються протоколом (Додаток 3) за підписом голови і 

секретаря конкурсної комісії. Протокольне рішення конкурсної комісії береться головою 

Оргкомітету за основу під час затвердження результатів Конкурсу. 

3.17. Авторам стартапів, проєктів та проєктних рішень, яких допущено до участі у ІІ етапі 

Конкурсу, Оргкомітет надсилає запрошення на їх електронну пошту для участі у бліц-

презентації (не пізніше, ніж за два тижні до дати її проведення). Якщо учасник ІІ етапу 

Конкурсу не має можливості бути присутнім на презентації, допускається його участь з 

використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції. 

3.18. Інформація про дату проведення презентації стартапів, проєктів та проєктних 

рішень, списки запрошених для участі у презентації та їхні стартапи, проєкти та проєктні 

рішення, всі експертні висновки, які подані на Конкурс, рейтинговий список не пізніше, ніж за 

два тижні до проведення презентації висвітлюються на вебсайті МНАУ 

(https://startup.mnau.edu.ua). 

https://startup.mnau.edu.ua/


  

Миколаївський національний аграрний університет 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС СТАРТАПІВ  

ТА ПРОЄКТІВ РОЗВИТКУ МИКОЛАЇВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

СО 5.207.37-00.2017 

СО 5.295.17-00.2021 

 

Передрукування, копіювання та передачу третім особам заборонено  Сторінка 10 із 19 

 

4. ВИЗНАЧЕННЯ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ  

 

4.1. Остаточне рішення щодо визначення переможців приймається простою більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів 

ухвальним є голос голови конкурсної комісії. 

4.2. Засідання конкурсної комісії вважається правочинним у разі участі в ньому не менше 

2/3 його складу. 

4.3. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом за кожною номінацією 

(Додаток 4), який підписують голова, а в разі відсутності його на засіданні конкурсної комісії 

– заступник голови та секретар. Протокол і закриті конверти з документацією засідань 

конкурсної комісії зберігаються у МНАУ. Протокол засідання конкурсної комісії є підставою 

для підготовки наказу ректора МНАУ про підсумки Конкурсу.  

4.4. Перелік переможців за номінаціями, відзначених дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, 

затверджується наказом ректора МНАУ. 

4.5. Переможцям Конкурсу виплачується грошова винагорода за рахунок джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 
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5. КОНТРОЛЬ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Загальний контроль за дотриманням вимог Положення здійснює ректор МНАУ. 

5.2. Безпосередній контроль та відповідальність за дотримання вимог Положення 

здійснює проректор з наукової роботи. 

5.3. Відповідальні особи, передбачені розділом 5, несуть дисциплінарну 

відповідальність за порушення вимог цього Положення. 
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6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Положення вводиться в дію з дня його затвердження наказом ректора МНАУ. 

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться наказом ректора за рішенням вченої 

ради МНАУ. 

6.3. Дія Положення скасовується наказом ректора за рішенням вченої ради МНАУ. 

6.4. З усіх питань, які не врегульовані цим Положенням, необхідно керуватися чинним 

законодавством України. 
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Додаток 1 

ЗАЯВКА 

 на участь у конкурсі стартапів та проєктів розвитку 

Миколаївського національного аграрного університету 

 

 Назва стартапу (проєкту, проєктного рішення): ___________________________ 

 Номінація: _____________________________ 

 Прізвище: _______________________________ 

 Ім'я: _____________                               По батькові: _____________ 

 Число, місяць, рік народження: ______________________________________ 

 Курс: _________ 

 Наявність моделі або макету: Так/ні__________ 

 Необхідність додаткових технічних засобів (вказати які саме): ________ 

 Контактний телефон: ___________, 

 е-mail: _____________________________ 

Керівник (П.І.Б., посада)
1
: ____________________________________________ 

Контактний телефон: __________, 

 е-mail: ______________________________ 

 

 Вкладення (портфоліо): 

 Інформація про стартап (проєкту, проєктного рішення) оформляється українською 

мовою обсягом не більше 1 сторінки формату А4; шрифт Times New Roman, розмір 14; 

міжрядковий інтервал - 1,5; формат роботи - Microsoft Word 97-2003 або більш пізні версії; 

малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото додаються окремо. Загальна 

кількість додатків не повинна перевищувати 3 (трьох).  

В інформації має бути розкрито: 

 назву, що відбиває сутність стартапу (проєкту, проєктного рішення); 

 інноваційність та новизна стартапу (проєкту, проєктного рішення); 

 актуальність стартапу (проєкту, проєктного рішення); 

 собівартість стартапу (проєкту, проєктного рішення); 

 опис стартапу (проєкту, проєктного рішення); 

 практичне застосування (результати або прогнози). 

 

_________________________ 
1
 для здобувачів вищої освіти 
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Додаток 2 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК 
на стартап (проєкт, проєктне рішення) __________________________, представлений на 

конкурс стартапів та проєктів розвитку Миколаївського національного аграрного університету 

 
 
№ 
з/п 

 

 

Характеристики та критерії оцінювання стартапу 

(проєкту, проєктного рішення) 

Рейтингова 

оцінка. 

Максимальна 

кількість балів 

(за 100-бальною 

шкалою) 

Бали 

1.  Відповідність номінації 5  

2.  Інноваційність та новизна 25  

3.  Зрозуміле подання (портфоліо) 20  

4.  Актуальність і практичне значення 20  

5.  Собівартість стартапу (проєкту, проєктного рішення) 10  

6.  Можливість і легкість впровадження 20  

7.  Недоліки роботи (пояснення зниження максимальних 

балів у пунктах 1-6): 

  

7.1    

7.2    

7.3    

….    

Сума балів  

 

Загальний висновок 

__________________________________________________________________ 

 (рекомендується/не рекомендується для презентації) 
 

Експерт_______________________________________________________ 

  (підпис)  (П.І.Б., посада, науковий ступінь) 

 

__________  ___________________ 20____ року 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467311n120.doc
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Додаток 3 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ  

конкурсної комісії І етапу конкурсу стартапів та проєктів розвитку 

Миколаївського національного аграрного університету 

номінація_________________________________ 
(назва номінації)

 

від ____   ___________ 20 __ року 

 

Присутні: ____(із ____) членів конкурсної комісії 

 

Конкурсною комісією опрацьовано _____ заявок, 

у т.ч.: ___ заявок від ____ наукових та науково-педагогічних працівників; 

  ___ заявок від ___ здобувачів вищої освіти. 

На підставі опрацювання заявок учасників Конкурсу конкурсна комісія вирішила 

запросити авторів ______ стартапу (проєкту, проєктного рішення) для участі у бліц-

презентації, у т.ч.: 

___ стартапів (проєктів, проєктних рішень) від ___ наукових та науково-

педагогічних працівників; 

___ стартапів (проєктів, проєктних рішень) від ___ здобувачів вищої освіти. 

 

ПІБ учасника 
(повністю) 

Назва факультету 

(курс
1
) 

Рейтинг, бали 
Висновок 

(допущено/не допущено 

до участі у ІІ етапі Конкурсу) 

1 2 3 4 

 

 

Голова конкурсної комісії       ________   ____________________________ 

  
                                              (підпис)             (місце роботи, посада, прізвище та ініціали) 

 
 

Секретар конкурсної комісії   ________   ____________________________ 
                                               (підпис)              (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
1
 для здобувачів вищої освіти 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467311n123.doc
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Додаток 4 

 

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ  

конкурсної комісії 

ІІ етапу конкурсу стартапів та проєктів розвитку  

Миколаївського національного аграрного університету 

номінація_________________________________ 
(назва номінації)

 

від ____   ___________ 20 __ року 

 

Присутні: ____(із ____) членів конкурсної комісії 

 

 

Конкурсна комісія забезпечила оцінювання ____ стартапів (проєктів, проєктних 

рішень).  

На бліц-презентації виступили ____ учасників.  

Результати відкритого голосування: 

Назва стартапу 

(проєкту, 

проєктного 

рішення) 

Результати голосування, кількість голосів 

«за» «проти» «утрималися» 

1 2 3 4 

 

На підставі оцінки презентацій учасників Конкурсу конкурсна комісія вирішила 

визнати переможцями Конкурсу та нагородити: 

Диплом  

І ступеня,  

ІІ ступеня,  

ІІІ ступеня  
(потрібне зазначити) 

Назва стартапу 

(проєкту, 

проєктного 

рішення),  

ПІБ автора  
(повністю) 

ПІБ (повністю),  

посада наукового 

керівника
1
 

Назва факультету 

(курс
1
) 

1 2 3 4 

 

Голова конкурсної комісії   ________   ____________________________ 

  
                                          (підпис)         (місце роботи, посада, прізвище та ініціали) 

 

Секретар конкурсної комісії   ________   ____________________________ 
                                                 (підпис)              (місце роботи, посада, прізвище та ініціали)    

 

 

_____________________________ 
1
 для здобувачів вищої освіти 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/file/text/54/f467311n123.doc

