
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ  
 

Наказом Міністерства освіти і науки «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 

у 2019/2020 навчальному році» № 1580 від 17 грудня 2019 року Державний вищий навчальний 

заклад «Київський національний університет технологій та дизайну» визначений базовим закладом 

для проведення Всеукраїнської студентської олімпіади Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності) зі спеціальності 073 «Менеджмент».  

Другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності) зі спеціальності 073 «Менеджмент» 

відбудеться на базі Київського національного університету технологій та дизайну за адресою: 

Україна, 01011, м. Київ, КНУТД, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, кафедра менеджменту, 

ауд. 4-0104. 

Для участі в другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади запрошуються студенти-

переможці першого етапу олімпіади Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

економічної діяльності) зі спеціальності 073 «Менеджмент» (2 студента – переможця першого 

етапу олімпіади від кожного ЗВО за кожним освітнім ступенем). 

Анкети переможців першого етапу і заявки на участь в Олімпіаді просимо надіслати до 27 

березня 2020 р. на електронну адресу організаційного комітету: kme@knutd.edu.ua. 

Поштова адреса організаційного комітету для надсилання оригіналів документів: Україна, 

01011, м. Київ, КНУТД, вул. Немировича-Данченка, 2, корпус 4, кафедра менеджменту, ауд. 4-

0610. 

Детальну інформацію про програму Олімпіади, проїзд та поселення іногородніх учасників 

буде надіслано після реєстрації на електронну пошту учасників. 

Реєстрація учасників Олімпіади проводиться в електронному вигляді до 27 березня 2020 

року. 
Термін проведення другого етапу Всеукраїнської студентської Олімпіади – з 15 по 17 квітня 

2020 року. 
Під час проведення Олімпіади учасники виконуватимуть письмове завдання, яке включає 

тестову та практичну частини: 

- для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з дисциплін: «Менеджмент», 

«Операційний менеджмент», «Менеджмент персоналу», «Інноваційний менеджмент», 

«Стратегічний менеджмент», «Менеджмент якості». 

- для другого (магістерського) рівня вищої освіти з дисциплін: «Менеджмент організацій», 

«Управління проектами», «Управління змінами», «Корпоративне управління», «Антикризовий та 

ризик-менеджмент». 

 

Розклад роботи Олімпіади: 
15 квітня 2020 р. (середа) (ауд. 4-0104) 

10.00 – 18.00 – реєстрація та поселення у гуртожитках іногородніх учасників 

14.00 – 15.00 – консультація щодо організації Олімпіади 

16 квітня 2020 р. (четвер) (ауд. 4-0104) 

10.00 – 10.30 – урочисте відкриття Олімпіади 

11.00 – 13.30 – виконання конкурсних завдань 

14.00 – 16.00 – робота журі (перевірка конкурсних робіт) 

з 17.00 – робота апеляційної комісії. 

17 квітня 2020 р. (п’ятниця) (ауд. 4-0104) 

10.00 – 11.00 – підведення підсумків 

11.00 – 12.00 – нагородження переможців та закриття Олімпіади 

12.00 – 17.00 – культурна програма 



 

Учасники Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток, паспорт, заповнену 

анкету, інженерний калькулятор. 

Витрати на відрядження, проживання та харчування учасників Олімпіади та викладачів, що 

їх супроводжують, здійснюються за рахунок закладів, в яких вони навчаються або працюють 

(згідно наказу МОНУ № 1580 від 17.12.2019). 

 

 

З повагою, голова оргкомітету, 

проректор, д.т.н., професор                                                                                     С.С. Гаркавенко 

 


