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ВСТУП 

 

Відповідно до Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 13.12.2012р. № 1410, Всеукраїнська студентська олімпіада 

є змаганням студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, 

а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів.  

Метою проведення олімпіади є підвищення якості підготовки фахівців, 

системне вдосконалення навчального процесу, активізація навчально-

пізнавальної діяльності студентів.  

Основними завданнями олімпіади є:  

 виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння 

реалізації її творчих здібностей;  

 стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників;  

 формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 

адміністративної і підприємницької діяльності;  

 відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах. 

Слід наголосити на існуванні низки суттєвих відмінностей у процесах 

проведення Всеукраїнських олімпіад серед студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації. Так, зокрема,  порядок організації та 

проведення Всеукраїнської олімпіади серед студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів акредитації регламентується Положенням «Про 

Всеукраїнську олімпіаду серед студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів 

акредитації», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України  від 6.04.2012р. №417. Основні засади проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади серед студентів вищих навчальних 

закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації регламентуються Положенням «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012р. № 1410. 

Надалі у представлених методичних рекомендаціях розглядатимуться 

особливості процесу організації та проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.  

Всеукраїнська студентська олімпіада поводиться щороку з навчальних 

дисциплін, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців з вищою освітою в Україні.  

Процес проведення олімпіади з конкретної навчальної дисципліни або 

напряму/спеціальності включає два етапи: 

 І-й етап олімпіади проводиться у вищих навчальних закладах серед 

усіх бажаючих студентів, які в них навчаються; 



 ІІ-й етап олімпіади проводиться у вищому навчальному закладі, який 

визначається Міністерством освіти і науки України як базовий для 

проведення ІІ-го етапу олімпіади з відповідної навчальної дисципліни, 

напряму, спеціальності. 

Перелік навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, базові вищі 

навчальні заклади з проведення ІІ-го етапу олімпіади затверджуються наказом 

Міністерства освіти і науки України строком на три роки. 

Ці методичні рекомендації розроблені з метою забезпечення ефективного 

проведення ІІ-го (заключного) етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

відповідної навчальної дисципліни, напряму, спеціальності базовими вищими 

навчальними закладами і містять у першому розділі огляд основних етапів 

процесу підготовки та проведення олімпіади. У другому розділі методичних 

рекомендацій наведено досвід проведення ІІ-го (заключного) етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад на базі кафедри менеджменту і 

міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська 

політехніка». 

  



РОЗДІЛ 1. Процес проведення ІІ-го (заключного) етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

1.1. Підготовка до проведення ІІ-го (заключного) етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

1.1.1. Ознайомлення з нормативними документами, що 

регламентують процес організації та проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

До них належать: 

 Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», 

затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 13.12.2012р. № 1410. Це Положення визначає порядок 

організації та проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей серед студентів вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності 

та підпорядкування. Вказаним нормативно-правовим актом регламентовані 

основні аспекти щодо  організації, порядку проведення, учасників 

олімпіади, складу та функцій органів, що створюються з метою ефективної 

організації та проведення олімпіади, а також питання нагородження 

учасників та організаторів олімпіади. Чинне Положення «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади» наведено у Додатку А.  

 Наказ Міністерства освіти і науки України, яким призначається базовий 

вищий навчальний заклад для проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади, визначається навчальна дисципліна (дисципліни), 

напрям (напрями), спеціальність (спеціальності), з якої (яких) 

проводитиметься олімпіада, термін проведення олімпіади. Проект наказу 

про проведення олімпіади у поточному навчальному році готується 

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти на підставі 

направлених вищими навчальними закладами заявок щодо визначення їх 

базовими. У Додатку Б наведено Наказ МОН від 09.12.2016 № 1495 “Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 

навчальному році”. 

 Інші нормативні документи (при їх наявності), що регламентують 

особливості проведення олімпіади з конкретної дисципліни, напряму, 

спеціальності, зокрема, листи Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти. 

 Розроблені методичні рекомендації щодо організації та проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади. 



1.1.2. Визначення кількості олімпіад, що проводитимуться у базовому 

вищому навчальному закладі у поточному році 

Вищий навчальний заклад може бути визначений Міністерством освіти і 

науки України як базовий для проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з кількох дисциплін та/або напрямів, спеціальностей. Це 

є основним фактором, який визначає кількість олімпіад, що проводитимуться в 

ньому. Сутність олімпіади з навчальної дисципліни та напряму/спеціальності 

розкривається у Положенні «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади», згідно з яким: 

 олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання з дисциплін циклів 

гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної підготовки 

студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили 

її вивчати в минулому році; 

 олімпіада з напряму, спеціальності - це творче змагання з професійної та 

практичної підготовки студентів старших курсів згідно з напрямами і 

спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

За ініціативою базового вищого навчального закладу, рекомендаціями 

інших вищих навчальних закладів України можливе проведення кількох 

олімпіад у межах однієї дисципліни або напряму/спеціальності. Поширеною 

ознакою поділу, зокрема, є освітній рівень учасників олімпіади. Так, з 

відповідної навчальної дисципліни може бути проведено дві олімпіади, а саме: 

серед учасників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. 

Важливість визначення кількості олімпіад, що проводитимуться у 

базовому вищому навчальному закладі на одному з перших етапів процесу 

організації та проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

полягає в необхідності розробки окремих конкурсних завдань для кожної 

олімпіади, а також у необхідності формування окремих робочих органів 

олімпіади з кожної окремої дисципліни та напряму/спеціальності. 

 

1.1.3. Формування робочих органів олімпіади, кошторису витрат на 

проведення олімпіади та видача відповідного наказу (наказів) ректором 

базового вищого навчального закладу 

Для проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 

базовому вищому навчальному закладі створюються такі органи: 

 організаційний комітет; 

 журі; 

 апеляційна комісія. 

Склад та функції зазначених органів регламентуються Положенням «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади». 



Згідно з Положенням до складу організаційного комітету ІІ-го етапу 

олімпіади входять педагогічні, науково-педагогічні працівники, представники 

підприємств, установ тощо (за згодою). Головою оргкомітету призначається 

ректор або один із проректорів базового вищого навчального закладу і 

затверджується наказом МОН України. Голова має заступників та секретаря 

оргкомітету. 

До функцій оргкомітету належать: 

 проведення організаційної роботи з підготовки і проведення олімпіади; 

 визначення і забезпечення порядку проведення ІІ-го етапу олімпіади; 

 підготовка документації для проведення олімпіади (програми, методичних 

рекомендацій, листів, бланків протоколів тощо); 

 проведення реєстрації учасників олімпіади; 

 здійснення шифрування та дешифрування письмових робіт учасників; 

 надсилання вищим навчальним закладам результатів участі в олімпіаді 

кожного студента; 

 складання звіту про проведення олімпіади. 

Відповідно до Положення склад журі II-го етапу олімпіади формується з 

науково-педагогічних працівників базового вищого навчального закладу, членів 

відповідних комісій Науково-методичної ради МОН України, вчених наукових 

установ Національної академії наук України та національних галузевих 

академій України, представників інших вищих навчальних закладів тощо (за 

згодою). Журі олімпіади очолює голова. Голова має заступників та секретаря 

журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, 

бере участь у визначенні переможців, затверджує список переможців. 

Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

студентів, які беруть участь в олімпіаді, а кількість представників базового 

вищого навчального закладу в журі ІІ-го етапу олімпіади не повинна 

перевищувати 50% від загальної кількості членів журі. 

Функціями журі ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади є: 

 розроблення та затвердження структури, змісту завдань та оцінювання їх 

виконання; 

 перевірка роботи учасників і визначення переможців олімпіади; 

 аналізування якості виконання студентами завдань, виявлення характерних 

помилок та оцінювання рівня підготовки студентів; 

 підготовка рекомендацій щодо вдосконалення навчального процесу з 

відповідних дисциплін, напрямів, спеціальностей. 

Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ-го етапу олімпіади у 

базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія. До її 

складу можуть входити члени відповідних комісій Науково-методичної ради 

МОН України, представники базового та інших вищих навчальних закладів, 



наукових установ (за згодою). Члени апеляційної комісії не входять до складу 

журі. 

Апеляційна комісія розглядає звернення учасників олімпіади щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду 

апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного 

питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, 

не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків 

олімпіади. 

Кількість членів кожного робочого органу олімпіади встановлюється 

відповідно до його функціонального навантаження. 

Склад сформованих робочих органів олімпіади, а також умови і порядок 

проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади затверджуються 

наказом ректора базового вищого навчального закладу. Загалом у наказі 

ректора рекомендовано відображати таке коло питань:  

 термін (конкретні дати) проведення ІІ-го етапу олімпіади. У відповідності 

до Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» 

ІІ-й (заключний) етап олімпіади проводиться в квітні-травні поточного 

року. Строк проведення ІІ-го етапу олімпіади визначається оргкомітетом 

базового вищого навчального закладу і затверджується наказом МОН 

України; 

 кафедра на базі якої проводитиметься олімпіада; 

 затвердження складу робочих органів (оргкомітету, журі, апеляційної 

комісії) для організації та проведення ІІ-го етапу олімпіади; 

 призначення відповідальних осіб та терміни виконання окремих завдань в 

рамках організації та проведення ІІ-го етапу олімпіади, зокрема, щодо 

складання плану заходів з підготовки і проведення олімпіади, надсилання у 

вищі заклади освіти листів-запрошень з умовами, методичними вказівками 

та терміном проведення олімпіади, підготовки конкурсних завдань та 

встановлення критеріїв оцінки відповідей студентів, подання звіту про 

підсумки проведення олімпіади, забезпечення проживання учасникам 

олімпіади, здійснення організаційно-методичного забезпечення олімпіади, 

здійснення оплати витрат на проведення олімпіади у відповідності до 

затвердженого кошторису, контролювання виконання наказу. 

Одночасному затвердженню наказом ректора підлягає кошторис витрат на 

проведення олімпіади. Кошторисом є перелік витратних статей, виражених у 

грошовій формі, для забезпечення підготовки та проведення олімпіади. 

Згідно з Положенням «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади» витрати на організацію та проведення олімпіади здійснюються за 

рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України. 



1.1.4. Формування інформаційної бази щодо вищих навчальних закладів, 

студенти яких є потенційними учасниками олімпіади 

Оскільки у відповідності до Положення «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади» базовий вищий навчальний заклад повинен надіслати 

листи-запрошення з інформацією про умови проведення ІІ-го етапу олімпіади з 

відповідної навчальної дисципліни, напряму, спеціальності вищим навчальним 

закладам, студенти яких можуть брати участь у ІІ-му етапі олімпіади, 

необхідним є формування списку вищих навчальних закладів, студенти яких є 

потенційними учасниками олімпіади. 

Для формування такої інформаційної бази доцільно скористатися 

довідниками з переліком вищих навчальних закладів України із зазначенням 

напрямів/спеціальностей, за якими здійснюється підготовка студентів у 

кожному з них, а також контактних даних цих закладів освіти (поштова адреса, 

електронна адреса, номери телефонів, факсів). 

Ключовим критерієм відбору вищих навчальних закладів України є 

напрями та спеціальності освітньої підготовки. Адже потенційними учасниками 

олімпіади є студенти тих закладів освіти, які здійснюють підготовку з 

навчальних дисциплін, напрямів, спеціальностей, які є предметом проведення 

олімпіади. 

Крім того, слід пам’ятати, що згідно з Положенням учасниками 

Всеукраїнської студентської олімпіади можуть бути студенти вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування. 

 

1.1.5. Розроблення організаційним комітетом базового вищого 

навчального закладу програми проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

Програма олімпіади передбачає перелік конкретних заходів за участю 

учасників олімпіади із зазначенням дати та годин, а також відповідальних осіб 

за проведення кожного заходу. 

У відповідності до Положення «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади» ІІ-й етап олімпіади складається з турів. При цьому, 

кількість турів (теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх 

проведення (письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) визначає 

оргкомітет базового вищого навчального закладу. 

Нижче представлено рекомендовані варіанти проведення ІІ-го етапу 

олімпіади протягом двох - чотирьох днів.  

Рекомендований графік проведення ІІ-го етапу олімпіади протягом двох 

днів: 



1-й день – реєстрація учасників, урочисте відкриття Всеукраїнської 

студентської олімпіади, проведення консультації до олімпіади, проведення І-го 

та ІІ-го турів олімпіади із перервою між турами; 

2-й день – підведення підсумків олімпіади (оголошення переможців, 

робота апеляційної комісії, затвердження результатів, висвітлення типових 

помилок у написанні відповідей до завдань), дозвілля, культурна програма для 

учасників олімпіади. 

Рекомендований графік проведення ІІ-го етапу олімпіади протягом трьох 

днів: 

1-й день – реєстрація учасників, урочисте відкриття Всеукраїнської 

студентської олімпіади, проведення консультації до олімпіади; 

2-й день – проведення І-го та ІІ-го турів олімпіади із перервою між турами; 

3-й день – підведення підсумків олімпіади (оголошення переможців, 

робота апеляційної комісії, затвердження результатів, висвітлення типових 

помилок у написанні відповідей до завдань), дозвілля, культурна програма для 

учасників олімпіади. 

Рекомендований графік проведення ІІ-го етапу олімпіади протягом 

чотирьох днів: 

1-й день – реєстрація учасників, урочисте відкриття Всеукраїнської 

студентської олімпіади, проведення І-го туру олімпіади; 

2-й день – проведення ІІ-го туру олімпіади; 

3-й день – дозвілля, культурна програма для учасників олімпіади; 

4-й день – підведення підсумків олімпіади (оголошення переможців, 

робота апеляційної комісії, затвердження результатів, висвітлення типових 

помилок у написанні відповідей до завдань). 

 

1.1.6. Формування та розсилання листів-запрошень на олімпіаду  

У відповідності до Положення «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади» базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-

запрошення з інформацією про умови проведення ІІ-го етапу олімпіади, 

тематику олімпіадних завдань з відповідної навчальної дисципліни, напряму, 

спеціальності вищим навчальним закладам, студенти яких можуть брати участь 

у II-му етапі олімпіади. 

При виконанні цього завдання використовується попередньо сформована 

інформаційна база щодо вищих навчальних закладів, студенти яких є 

потенційними учасниками олімпіади. Кожному з них базовим вищим 

навчальним закладом надсилається: 

 запрошення на участь у ІІ-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

з інформацією про умови та термін проведення олімпіади з відповідної 

дисципліни, напряму, спеціальності; 

 бланк анкети учасника ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади; 



 програма проведення олімпіади; 

 навчальна програма з відповідної дисципліни та/або навчальні програми з 

дисциплін, які включає відповідний напрям/спеціальність, з урахуванням 

якої (яких) формуватимуться завдання олімпіад. 

На цьому етапі важливою є наявність зворотного зв’язку, а саме: 

обов’язкове подання до 1-го березня поточного року вищими навчальними 

закладами України інформації базовому вищому навчальному закладові 

стосовно кількості студентів, що рекомендовані ними для участі у ІІ-му етапі 

олімпіади. Така інформація має бути формалізована у вигляді заповненої 

анкети учасника ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади. До участі у 

ІІ-му етапі олімпіади допускаються студенти, які стали переможцями І-го етапу 

олімпіади з відповідної дисципліни, напряму, спеціальності. Кількісний склад 

учасників ІІ-го етапу олімпіади визначає оргкомітет базового вищого 

навчального закладу у рівній кількості від кожного вищого навчального 

закладу, а персональний склад – оргкомітети І-го етапу відповідної олімпіади 

спільно з журі. Рекомендується допускати до участі у ІІ-му етапі олімпіади не 

більше трьох представників від одного навчального закладу (інформація щодо 

такого обмеження повинна міститися у листах-запрошеннях).  

 

1.1.7. Розроблення конкурсних завдань 

Забезпечення розробки конкурсних завдань є функцією журі ІІ-го етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади. До цього процесу залучаються провідні 

науково-педагогічні працівники базового вищого навчального закладу та вищих 

навчальних закладів-учасників. Заклади освіти, студенти яких братимуть участь 

в олімпіаді, а також інші бажаючі можуть подавати журі ІІ-го етапу олімпіади 

свої рекомендації щодо структури та змісту конкурсних завдань. З метою 

забезпечення ретельного розгляду всіх рекомендацій та формування 

конкурсних завдань базовому вищому навчальному закладу пропонується 

встановлювати часові обмеження щодо подання таких рекомендацій, 

наприклад, не пізніше ніж за 45 календарних днів до початку олімпіади. 

Інформацію стосовно таких обмежень необхідно включити до листів-

запрошень, що надсилаються вищим навчальним закладам, студенти яких є 

потенційними учасниками олімпіади. 

Зміст сформованих конкурсних завдань повинен відповідати затвердженій 

Міністерством освіти і науки України навчальній програмі з відповідної 

дисципліни та/або навчальним програмам з дисциплін, які включає 

напрям/спеціальність, що є предметом олімпіади. 

Сформовані конкурсні завдання затверджуються на засіданні журі ІІ-го 

етапу олімпіади. Пропонуємо таку структуру конкурсних завдань для випадку 

проведення двох турів ІІ-го етапу олімпіади: 



І-й тур – тестові завдання, ІІ-й тур – комплексна задача; І-й тур – тестові 

завдання, ІІ-й тур – конференція (круглий стіл, співбесіда). 

 

1.1.8. Встановлення порядку та критеріїв оцінювання виконання 

учасниками олімпіади конкурсних завдань 

З метою оцінювання виконання учасниками олімпіади конкурсних завдань 

пропонується використання 100-бальної шкали, яка характеризується низькою 

дискретністю оцінок, що дозволяє провести об’єктивне порівняльне 

оцінювання знань та вмінь учасників олімпіади. 

Для запропонованих вище варіантів структури конкурсних завдань (див. 

п.1.1.7) рекомендується І-й тур ІІ-го етапу олімпіади оцінювати в межах 50-70 

балів, а відповідно ІІ-й тур – 50-30 балів. Такий розподіл (із переважанням 

виділеної кількості балів для оцінювання І-го туру) обумовлений можливістю 

більш об’єктивно оцінювати тестові завдання І-го туру за принципом «так»-

«ні». 

Пропонованими критеріями оцінювання виконання завдань ІІ-го туру є: 

 правильність та послідовність виконання поставленого завдання у 

комплексній задачі або логічність викладення інформації під час участі в 

конференції (круглому столі, співбесіді) (40% від максимуму балів); 

 творчий підхід до виконання поставленого завдання (30% від максимуму 

балів); 

 використання новітніх методів, методик, підходів до виконання 

поставленого завдання (20% від максимуму балів); 

 володіння науковою термінологією та грамотність викладання матеріалу 

під час виконання поставленого завдання (10% від максимуму балів). 

 

1.2. Проведення ІІ-го (заключного) етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

1.2.1. Реєстрація учасників ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади 

Перед початком виконання конкурсних завдань оргкомітетом базового 

вищого навчального закладу проводиться реєстрація учасників олімпіади згідно 

з вимогами Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади» з обов’язковою перевіркою студентського квитка та паспорту для 

підтвердження їх особи. Під час проведення олімпіади обробка персональних 

даних учасників здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист 

персональних даних". 

Реєстрація проводиться у визначені програмою проведення олімпіади дні 

та години. Результатом реєстрації є видача кожному учаснику олімпіади 

мандату із зазначенням прізвища, ім’я, по-батькові учасника, а також 



присвоєного йому індивідуального номера. Індивідуальний номер учасника 

олімпіади має бути носієм інформації щодо виду олімпіади (див. п.1.1.2), в якій 

останній бере участь. 

Після закінчення реєстрації формується остаточний список (або списки у 

випадку проведення двох або більше олімпіад) учасників ІІ-го етапу олімпіади 

із зазначенням вищих навчальних закладів, які вони представляють, 

факультетів та курсів, на яких навчаються. 

 

1.2.2. Забезпечення проживання учасників олімпіади та науково-

педагогічних працівників, що їх супроводжують 

Організаційний комітет базового вищого навчального закладу ознайомлює 

учасників олімпіади та науково-педагогічних працівників, що їх 

супроводжують, із переліком можливих варіантів стосовно проживання, 

включаючи власні фонди (гуртожитки, профілакторії, готелі тощо) та готелі 

міста. При цьому, варто також вказати вартість проживання за кожним 

варіантом. 

Згідно з Положенням «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади» витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних 

працівників до базових вищих навчальних закладів для участі у II-му етапі 

олімпіади здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, в яких вони 

навчаються або працюють.  

 

1.2.3. Проведення відповідної кількості турів олімпіади 

Суть цього етапу полягає у виконанні учасниками олімпіади конкурсних 

завдань відповідно до програми проведення олімпіади. Оскільки Положенням 

«Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» визначена 

можливість участі в ній іноземних громадян, які навчаються у вищих закладах 

освіти України, учасники олімпіади можуть давати відповіді на конкурсні 

завдання як державною мовою, так і іноземною за погодженням із членами 

журі. 

Цей етап передбачає також роботу журі з перевірки робіт учасників 

олімпіади та оцінювання виконаних ними конкурсних завдань. При цьому 

використовується попередньо розроблена система критеріїв оцінювання (див. 

п.1.1.8). 

 

1.2.4. Організація дозвілля для учасників олімпіади 

Організаційному комітету базового вищого навчального закладу 

пропонується розробити та реалізувати план дій щодо ознайомлення учасників 

олімпіади з культурно-історичною спадщиною краю. 

 



1.2.5. Підведення попередніх підсумків олімпіади, оголошення 

результатів виконання учасниками конкурсних завдань  

На цьому етапі оголошуються результати оцінювання членами журі 

конкурсних робіт учасників олімпіади. Учасники, які посіли перше, друге, третє 

місця в особистому заліку, є переможцями олімпіади. Переможці олімпіади 

визначаються за сумарною кількістю балів, набраних на всіх обов`язкових 

турах олімпіади. 

У відповідності до Положення «Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади» перше місце може посісти лише учасник, який набрав 

не менше 80%, друге – 70%,  третє – 60% від максимально можливої сумарної 

кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може 

перевищувати 10% від загальної кількості учасників. Тому, наприклад, у 

випадку участі в олімпіаді 30 студентів розподіл призових місць 

характеризуватиметься співвідношенням 1:1:1. Для кількості учасників 60 та 

більше рекомендується призові місця розподіляти у співвідношенні 1:2:3, тобто 

один студент посідає перше місце, двоє – друге та троє – третє. Також слід мати 

на увазі, що перше місце може посісти лише один учасник. Якщо рівну 

кількість балів набрали декілька учасників, які претендують на перше місце, 

між ними призначається додатковий тур. 

Оголошення переможців олімпіади супроводжується обов’язковим 

аналізом типових помилок, допущених студентами при виконанні конкурсних 

завдань. 

 

1.2.6. Робота апеляційної комісії  

Після оголошення результатів оцінювання конкурсних робіт учасники 

олімпіади мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово 

звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних 

ними завдань. У випадку наявності таких звернень апеляційна комісія 

оперативно їх розглядає та виносить відповідні пропозиції на обговорення журі. 

 

1.2.7. Підведення підсумків олімпіади, нагородження учасників  

Після закінчення роботи апеляційної комісії проводиться засідання журі ІІ-

го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, на якому заслуховується 

інформація про результати перевірки робіт учасників олімпіади, результати 

роботи апеляційної комісії та підводяться підсумки ІІ-го (заключного) етапу 

олімпіади. Формалізація результатів проводиться у вигляді: 

1. Списку учасників олімпіади з зазначенням результатів виконання ними 

конкурсних завдань (таблиця 1.1). 

 

  



Таблиця 1.1 

Список учасників та результати їх участі у ІІ етапі  

Всеукраїнської студентської олімпіади  
Прізвище, ім’я та по 

батькові студента  

Повне найменування вищого 

навчального закладу 

Курс Факультет, спеціальність Кількість 

балів 

Місце 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Голова оргкомітету _________________     ___________________________ 
                                                                 (підпис)                                        (наукове звання, прізвище, ініціали) 

 

Голова журі              ________________       ___________________________ 
                                                                 (підпис)                                        (наукове звання, прізвище, ініціали) 

 

2. Списку результатів переможців олімпіади (1, 2, 3 місця) (таблиця 1.2). 

 

Таблиця 1.2 

Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

№ з/п 
Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Повна назва вищого навчального закладу Бали 

% від 

максимуму 

балів 

Місце 

1 2 3 4 5 6 

 

Голова оргкомітету _________________      ___________________________ 
                                                                 (підпис)                                        (наукове звання, прізвище, ініціали) 

 

Голова журі              ________________       ___________________________ 
                                                                 (підпис)                                        (наукове звання, прізвище, ініціали) 

 

Підведення підсумків олімпіади дозволяє провести нагородження їх 

учасників відзнаками базового вищого навчального закладу. Для заохочення 

студентів оргкомітет ІІ-го етапу олімпіади видає їм сертифікат учасника 

олімпіади, а також нагороджує переможців дипломами базового вищого 

навчального закладу. Учасники, які посіли ІV-VІ місця, а також за 

оригінальний, нестандартний розв`язок завдань олімпіади нагороджуються 

грамотами оргкомітету базового вищого навчального закладу. Крім того, 

переможці олімпіади можуть нагороджуватися подарунками, спеціальними 

призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, 

спонсорів тощо. 

 

  



1.3. Завершення ІІ-го (заключного) етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

1.3.1. Архівування письмових робіт учасників олімпіади 

Згідно з чинним законодавством України термін зберігання письмових 

робіт учасників олімпіади визначається базовим вищим навчальним закладом, 

але не може бути меншим від трьох років. Місце зберігання письмових робіт 

забезпечується базовим вищим навчальним закладом.  

 

1.3.2. Написання, оформлення та надсилання звіту про проведення ІІ-го 

етапу олімпіади 

Складання звіту про проведення олімпіади є функцією оргкомітету. 

Структура звіту строго регламентується Положенням «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади», згідно з яким звіт повинен містити такі 

основні розділи: 

1. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення II-

го  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з відповідної дисципліни, 

напряму, спеціальності. 

2. Організація II-го етапу олімпіади (формується у вигляді таблиці, форма 

якої подана у додатку 3 до Положення, і містить інформацію про членів 

оргкомітету, журі та апеляційної комісії, зауваження по роботі журі (при їх 

наявності), роботу апеляційної комісії, застосовані новації в організації та 

проведенні олімпіади, пропозиції щодо поліпшення організації та проведення 

олімпіади). 

3. Результати проведення II-го етапу олімпіади (формується у вигляді 

таблиці, форма якої подана у додатку 3 до Положення, і містить інформацію 

про тематику кожного конкурсного завдання, відомості щодо кількості 

правильних розв’язків кожного конкурсного завдання та висвітлення типових 

помилок, допущених учасниками). 

4. Список та результати участі в олімпіаді студентів від кожного вищого 

навчального закладу (формується у вигляді таблиці, форма якої подана у 

додатку 3 до Положення, і містить інформацію про сумарну кількість балів, 

отриманих кожним учасником олімпіади в результаті виконання завдань усіх 

обов’язкових  турів олімпіади, а також місце, яке посів кожний учасник). 

5. Результати переможців ІІ-го етапу олімпіади у 2 примірниках 

(формується у вигляді таблиці, форма якої подана у додатку 3 до Положення, і 

містить інформацію про сумарну кількість балів, отриманих кожним 

переможцем олімпіади в результаті виконання завдань усіх обов’язкових  турів 

олімпіади в абсолютному та у відсотковому вираженні (% від максимуму 

балів), а також місця переможців в груповому заліку). 

6. Конкурсні завдання. 



7. Допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення олімпіади 

(запрошення, програми, методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, 

радіо, телебачення тощо). 

Звіт про проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, 

затверджений головою оргкомітету ІІ-го етапу олімпіади, подається на адресу 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти у 10-денний строк після її 

завершення. Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам додатка 3 

до Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», 

результати проведення відповідної олімпіади не розглядаються. 

 

1.3.3. Підготовка та розсилання інформаційних листів про результати 

проведення олімпіади 

На цьому етапі оргкомітет ІІ-го етапу олімпіади надає вищим навчальним 

закладам України інформацію щодо результатів участі в олімпіаді їх студентів 

шляхом надсилання відповідних інформаційних листів. Зміст та структура 

таких листів приведена у додатку 1 до Положення «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади». 

 

1.3.4. Нагородження переможців ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

Переможці ІІ-го етапу олімпіади нагороджуються дипломами Міністерства 

освіти і науки України. Дипломи видаються після виходу наказу Міністерства 

освіти і науки України про затвердження підсумків проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади до кінця поточного року. Учасники, які посіли перше, 

друге, третє місця в особистому заліку нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ 

ступенів відповідно. 

 

1.3.5. Відзначення організаторів ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

Відповідно до Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади за клопотанням оргкомітету олімпіади ректор базового вищого 

навчального закладу нагороджує грамотами, грошовими преміями, цінними 

подарунками активних організаторів олімпіади із коштів вищого навчального 

закладу. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2207-12#n111


РОЗДІЛ 2. Досвід проведення ІІ-го (заключного) етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади на базі кафедри 

менеджменту і міжнародного підприємництва Національного 

університету «Львівська політехніка» 

 

2.1. Історична довідка 

 

Організування та проведення Всеукраїнських студентських олімпіад 

кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва Національного 

університету «Львівська політехніка» розпочалось з 2001 р. відповідно до 

Наказів Міністерства освіти і науки України в умовах становлення навчально-

наукового простору для студентів молодої незалежної держави. Проведення 

олімпіад з «Міжнародної економіки» та «Менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності», які вимагають знань з міжнародних проблем економічного 

розвитку, дозволяє вирішити ряд проблем як навчально-наукового, так і 

прикладного характеру. Зокрема, формуються спільні підходи різними вищими 

закладами освіти щодо розробки навчальних програм за дисциплінами, які 

входять в програму підготовки фахівців з відповідних напрямів і узгодження 

змісту обраних дисциплін. На нашу думку, визначальною перевагою інституту 

олімпіад є встановлення неформальних відносин між студентами і викладачами 

різних вищих навчальних закладів України. Цьому сприяє проведення 

культурно-просвітницьких заходів приймаючою стороною. 

Аналізуючи склад учасників олімпіади необхідно відмітити постійне 

зростання їх кількості та територіального охоплення. Наприклад, у 2001 р. 

Всеукраїнська студентська олімпіада об'єднала 38 учасників з 11 вищих 

закладів освіти, які представляли 7 міст України. А в олімпіаді 2002 р. вже 

прийняли участь 110 студентів з 41 вищого закладу освіти з 19 міст України. 

2003 рік об'єднав 140 студентів із 16 міст України, які представляли 44 вищі 

навчальні заклади. Результати проведення кафедрою менеджменту і 

міжнародного підприємництва таких Всеукраїнських заходів у формі Олімпіад 

наведено у Додатку А. 

Загалом, період з 2001 р. по сьогодні доцільно розділити на три етапи, які 

демонструють розвиток навчально-наукової роботи зі студентами кафедри 

менеджменту і міжнародного підприємництва. 

Так, до першого етапу (2001-2004 рр.) слід віднести процес формування та 

розвитку методичних та навчально-наукових підходів до організування та 

проведення Всеукраїнських студентських олімпіад. У 2004 р. вийшли друком 

перші Методичні рекомендації щодо проведення 2-го (заключного) етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади у Видавництві Національного 



університету «Львівська політехніка», авторами яких стали провідні науковці 

та викладачі кафедри і університету [1]. 

На другому етапі (2005-2011рр.) увага була зосереджена на підвищенні 

якості Всеукраїнських студентських олімпіад через виокремлення освітньо-

кваліфікаційних рівнів (ОКР). Так, на засіданні журі Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Міжнародна економіка» 

(2004/2005н.р.) було прийнято рішення про виокремлення рівнів базової та 

повної вищої освіти. У наступному 2005/2006 н.р. запропоновано увести поділ 

за освітньо-кваліфікаційними рівнями – бакалавр, спеціаліст та магістр. Такий 

підхід дозволив зосередити увагу на умінні застосовувати специфічний для 

кожного ОКР інструментарій розв’язання запропонованих учасникам олімпіади 

завдань та забезпечити об’єктивність оцінювання. 

На наступному третьому етапі (з 2012 р. і до сьогодні) постало завдання 

впровадження компетентнісного підходу та формування комплексних фахових 

компетенцій у студентів спеціальності «Міжнародна економіка». 

Професорсько-викладацький склад кафедри було залучено до формування 

знань та прикладних навичок у студентів вирішувати комплексні завдання, які 

охоплювали декілька дисциплін. Наукові розробки викладачів знайшли 

відображення у завданнях олімпіад, зокрема геометрична інтерпретація явищ і 

процесів міжнародних економічних відносин, чисельні методи обробки 

статистичних даних, прогнозування результатів макроекономічного 

регулювання тощо. У результаті студентами кафедри було здобуто низку 

перемог у Всеукраїнських олімпіадах із суміжних дисциплін (Додаток Б). 

Для забезпечення ефективної навчально-наукової роботи зі студентами на 

кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва введено посаду 

відповідного заступника завідувача кафедри. 

 

2.2. Проведення ІІ-го (заключного) етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» у 2016/2017 н.р. 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1495 від 

09.12.2016р. «Про проведення Всеукраїнської студентської Олімпіади у 

2016/2017 навчальному році», Національний університет «Львівська 

політехніка» призначений базовим вищим навчальним закладом для 

проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 

«Міжнародна економіка». 

Як засвідчив досвід проведення олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка», організація подібних творчих змагань серед студентів має велике 

навчально-наукове та прикладне значення. Зокрема, формуються спільні 

підходи вищих закладів освіти до розробки навчальної програми з дисципліни 

«Міжнародна економіка», удосконалюється її зміст, проводиться обмін 



досвідом, напрацьованим різними економічними школами України, зокрема, 

щодо вирішення практичних задач міжнародної економіки. Співпраця 

викладачів різних закладів освіти під час проведення олімпіади сприяє 

виробленню нових методик викладання. Важливим результатом олімпіади є 

встановлення відносин між студентами українських вузів. Цьому також сприяє 

проведення культурно-просвітницьких заходів приймаючою стороною. 

Розглянемо детальніше процес підготовки та проведення ІІ-го етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» у 

2016/2017 навчальному році на базі Національного університету «Львівська 

політехніка». 

Опираючись на багаторічний досвід проведення Всеукраїнських 

студентських олімпіад, а також враховуючи рекомендації інших вищих 

навчальних закладів України, було прийнято рішення провести три олімпіади з 

дисципліни «Міжнародна економіка». Ознакою поділу став освітньо-

кваліфікаційний рівень учасників. Таким чином, було організовано та 

проведено окремі змагання серед студентів: 

 бакалаврського освітнього рівня,  

 магістерського освітнього рівня,  

 освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».  

Метою такого поділу є забезпечення максимально рівних умов змагання 

для усіх учасників олімпіади з урахуванням властивим кожному освітньо-

кваліфікаційному рівню інструментарію розв’язання запропонованих завдань. 

Можливість організування трьох олімпіад також була підкріплена великою 

кількістю потенційних учасників олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка», про що свідчив досвід проведення олімпіад у попередні роки. 

З метою реалізації процесу підготовки та проведення олімпіади було 

створено робочі органи олімпіади, що були затверджені відповідним наказом 

ректора університету (Додаток В). 

Наступним кроком стало формування інформаційної бази вищих 

навчальних закладів, студенти яких є потенційними учасниками олімпіади з 

дисципліни «Міжнародна економіка». Користуючись мережею Інтернет було 

сформовано перелік закладів освіти України, в яких здійснюється підготовка 

студентів за спеціальностями, які передбачають у своїй програмі вивчення 

дисципліни «Міжнародна економіка». Даний перелік наведено у Додатку Д. 

При формуванні програми олімпіади організаційним комітетом було 

обрано 2-х денний графік проведення ІІ-го етапу олімпіади. При цьому, 

передбачено проведення двох турів олімпіади: І-й тур – тестові завдання; ІІ-й 

тур – розрахункові задачі. 

Детально перелік, місце та час проведення заходів в рамках ІІ-го етапу 

олімпіади представлено в табл. 2.1.  

  



Таблиця 2.1 

Програма проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» 

30 березня – 1 квітня 2017р. 

Дата Місце проведення Час та види робіт 

30.03.2017 р. 

Національний університет «Львівська 

політехніка», 4-й навчальний корпус,  

ауд. 209-А 

830 – 1030 

реєстрація та поселення 

учасників 

Національний університет «Львівська 

політехніка»,  

Актова зала головного навчального корпусу 

1030 – 1130  

урочисте відкриття 

Національний університет «Львівська 

політехніка», 4-й навчальний корпус,  

ауд. 310, 301, 510 

1200 – 1300  

виконання завдань 1-го туру 

(тестова частина) 

За вибором учасників 1300 – 1400  

обід 

Національний університет «Львівська 

політехніка», 4-й навчальний корпус, 

ауд. 310, 301, 510 

1400 – 1700  

виконання завдань 2-го туру 

(розрахункова частина) 

31.03.2017 р. 

Національний університет «Львівська 

політехніка», 4-й навчальний корпус,  

ауд. 301-Б 

0900 – 0945  

робота апеляційної комісії 

Національний університет «Львівська 

політехніка», 4-й навчальний корпус,  

ауд. 205 

1000 – 1200  

урочисте закриття 

За вибором учасників 1200 – 1700 

екскурсійна програма 

01.04.2017 р.  від’їзд учасників 

 

Розроблена програма ІІ-го етапу олімпіади, разом із навчальною 

програмою дисципліни «Міжнародна економіка», інформаційним 

повідомленням та бланком анкети учасника були розіслані вищим навчальним 

закладам України згідно з переліком (див. Додаток Д) у паперовому та 

електронному вигляді. Нижче наведено зміст інформаційного повідомлення з 

відомостями щодо умов та терміну проведення олімпіади (Додаток Е), а також 

бланк анкети, який заповнювали та подавали потенційні учасники олімпіади, 

засвідчуючи тим самим свої наміри щодо участі у ІІ-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» у 2016/2017 н.р. 

(Додаток Є) 

Зворотно отримані заповнені анкети дозволили сформувати списки 

потенційних учасників олімпіади (табл. 2.2) в розрізі кожного освітнього рівня 

(бакалаврського, магістерського та ОКР «Спеціаліст»), які були в подальшому 

використані для полегшення та прискорення процесу реєстрації учасників, що 

прибули для участі в олімпіаді. 



Таблиця 2.2 

Список потенційних учасників олімпіади  

у відповідності із поданими анкетами 
Повне 

найменування ВНЗ 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 

Курс Факультет, 

спеціальність 

Відмітка про фактичне 

прибуття для участі в 

олімпіаді 

Присвоєний 

індивідуальний 

номер 

1 2 3 4 5 6 

      

Примітка: колонки 5 та 6 заповнюються під час реєстрації учасників олімпіади, 

колонка 6 заповнюється лише для фактично прибулих та зареєстрованих учасників. 

 

Сформований список дозволив скласти попереднє уявлення про очікувану 

кількість учасників олімпіади за кожним освітнім рівнем. 

Паралельно з цією роботою проводилося розроблення членами журі 

конкурсних завдань із урахуванням програми олімпіади, яка передбачала 

проведення двох турів олімпіади:  І-й тур – тестові завдання, ІІ-й тур – 

розрахункові задачі. До розроблення завдань олімпіади, окрім членів журі, були 

залучені також провідні науково-педагогічні працівники кафедри менеджменту 

і міжнародного підприємництва Інституту економіки і менеджменту 

Національного університету «Львівська політехніка» під керівництвом проф. 

Кузьміна О.Є. В процесі розроблення завдань бралися до уваги також отримані 

рекомендації з інших вищих навчальних закладів України. В результаті було 

сформовано по 60 тестових завдань та по 4 розрахункові задачі для кожного 

освітньо-кваліфікаційного рівня учасників. 

Для оцінювання виконання учасниками олімпіади конкурсних завдань 

було використано 100-бальну шкалу і розроблено таку систему оцінювання: 

І-й тур олімпіади – максимально можлива кількість балів 60 (по одному 

балу за кожне правильно виконане тестове завдання); 

ІІ-й тур олімпіади – максимально можлива кількість балів 40 (критеріями 

оцінювання завдань другого туру стали:  правильність та послідовність 

розв’язання задач, творчий підхід до розв’язання задач, використання в процесі 

розв’язання задач новітніх методів та підходів, використання наукової 

термінології та грамотність при викладенні розв’язку задач). 

Нижче приведено конкурсні завдання для учасників олімпіади за 

бакалаврським освітнім рівнем у такому вигляді, в якому їх отримали учасники 

олімпіади (Додаток Ж). 

При формуванні конкурсних завдань на олімпіаду, основний акцент 

зроблено на можливості студентів якнайширше продемонструвати програмні 

результати навчання з дисципліни «Міжнародна економіка», зокрема: 

- ґрунтовні теоретичні знання, вміння, компетенції; 

- аналітичне мислення; 

- креативність при вирішенні практичних завдань та задач; 

- ефективне застосування сучасного інструментарію вирішення завдань; 



- якісне узагальнення міжнародного досвіду; 

- вміння оцінювати міжнародний ринок товарів. 

Проведена реєстрація учасників в перший день проведення олімпіади 

дозволила оцінити їх склад та кількість. Так, загальна кількість учасників 

олімпіади першого (бакалаврського) рівня вищої освіти склала 65 студентів з 31 

вищого навчального закладу, другого (магістерського) рівня вищої освіти – 20 

студентів з 13 вищих навчальних закладів та за ОКР «Спеціаліст» – 12 

студентів з 4 вищих навчальних закладів. Загалом у ІІ-му етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» у 2016/2017 н.р. 

взяло участь 97 студентів, які представляли 34 вищих навчальних заклади 

України. Найбільш активну участь в олімпіаді з огляду на кількість 

делегованих учасників взяли Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київський національний торговельно-економічний університет, 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 

Сумський державний університет, Національний авіаційний університет, 

Полтавський університет економіки і торгівлі, Тернопільський національний 

економічний університет, а також традиційно активні Львівські заклади – 

Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний 

університет імені Івана Франка, Львівський національний аграрний 

університет. 

Робота журі з перевірки робіт конкурсантів засвідчила різний рівень їх 

знань та вмінь у сфері міжнародної економіки. Оцінки робіт учасників 

варіювалися від 37 до 95 балів зі 100 можливих. Крім того, аналізування робіт 

учасників дозволило виявити недостатньо засвоєні ними теми з дисципліни 

«Міжнародна економіка». Так, більшої уваги в підготовці студентів слід 

приділяти інструментам міжнародної торгової політики, питанням міжнародної 

міграції робочої сили та міжнародного руху капіталу, теоріям міжнародного 

валютного курсу, платіжному балансу та моделям макроекономічної рівноваги 

відкритої економіки. Разом з тим, порадував високий рівень знань студентів з 

питань міжнародної економічної інтеграції, міжнародної торівлі послугами, 

міжнародної передачі технологій. 

Після ознайомлення учасників олімпіади із результатами виконання ними 

конкурсних завдань не було подано заяв щодо апеляції, що дозволило підвести 

остаточні підсумки олімпіади та нагородити відзнаками базового вищого 

навчального закладу переможців олімпіади, список яких представлено у 

табл.2.3. 

 

  



Таблиця 2.3 

Результати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Міжнародна економіка», проведеної 30 березня - 1 квітня 2017р.  

на базі Національного університету «Львівська політехніка» 

Місце 
Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Повна назва вищого навчального закладу Бали 

% від 

максимуму 

балів 

Місце в 

груповому 

заліку 

Підсекція ОКР «Магістр» 

Перше 
Милашевський 

Дмитро Петрович 

 Київський національний торговельно-

економічний університет 
95 95 1 

Друге 
Тимченко Анастасія 

Ігорівна 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 
93 93 2 

Третє 

Богач Юлія Ігорівна 
Львівський національний університет 

імені Івана Франка 
90 90 3 

Васильченко 

Анастасія Максимівна 

Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара 
90 90 4 

Підсекція ОКР «Спеціаліст» 

Перше 
Литвинюк Катерина 

Ігорівна 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 
83 83 1 

Друге 
Зіганшина Юлія 

Габбасовна 

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» 
82 82 2 

Третє 
Назаркевич Христина 

Богданівна 

Львівський національний аграрний 

університет 
80 80 3 

Підсекція ОКР «Бакалавр» 

Перше 
Пластовець Наталія 

Сергіївна 

Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка 
92 92 1 

Друге 

Мустафаєва Лейла 

Азир-Кизи 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 
90 90 2 

Акопян Кристине 

Вачаганівна 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 
89 89 3 

Третє 

Фатич Вікторія 

Володимирівна 

Кременчуцький національний університет 

ім. Михайла Остроградського 
85 85 4 

Прокопенко Марина 

Олександрівна 
Сумський державний університет 83 83 5 

Лопатін Сергій 

Віталійович 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 
82 82 6 

 

Для заохочення усім студентам було вручено сертифікати учасника. 

Переможці олімпіади, які посіли перше, друге та третє місця, були нагороджені 

дипломами НУ «Львівська політехніка» І, ІІ та ІІІ-го ступенів відповідно. Крім 

того, було відмічено окремих учасників у кількох номінаціях, а саме: «за 

аналітичне мислення», «за креативність при вирішенні практичних завдань та 

задач», «за ефективне застосування сучасного інструментарію вирішення 

завдань», «за вміння оцінювати міжнародний ринок товарів» тощо. 

По завершенню конкурсних змагань організаційним комітетом було 

сформовано та відправлено звіт про проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» у відповідності 

до вимог Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади». 

Крім того, було підготовлено та розіслано листи до вищих навчальних закладів 



– учасників олімпіади про результати участі їх студентів в конкурсних 

змаганнях. Зміст одного з таких інформаційних листів наведено у Додатку И. 

Проведена олімпіада з дисципліни «Міжнародна економіка» дозволила 

виявити та відзначити обдарованих студентів, розвинути здібності учасників, 

стимулювати їх творчу працю. Глибокий аналіз членами журі робіт учасників 

дозволив виявити та висвітлити тематику питань, які потребують глибшого 

опрацювання з метою підвищення рівня знань та навиків студентів у сфері 

міжнародної економіки. Обмін досвідом під час проведення олімпіади як між 

учасниками, так і між науково-педагогічними працівниками дав змогу 

вдосконалити використовувані методи навчання та наукової діяльності. Без 

сумніву, студентські олімпіади мають вагомий позитивний вплив на процес 

підготовки висококваліфікованих кадрів у різних сферах людської діяльності. 

  



 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
  



Додаток А 
Результати участі студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 

Національного університету «Львівська політехніка» у Всеукраїнських студентських 

олімпіадах з 2001р. по 2011р. 

№ з п Назва олімпіади Місце і дата проведення 
Кількість студенгів-

учасників 
Місця, які зайняли 

студенти кафедри ММП 

2011 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД”. ОКР „бакалавр” 
Донецький Державний університет 

управління. 12 - 14 квітня 2011р. 
50 

1 -ше місце - Дума Олег 2-
ге місце - Кишеня Петро 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД". ОКР „спеціаліст” 
Донецький Державний університет 

управління. 12 - 14 квітня 2011р. 
23 

2-ге місце- Шишковський 
Сергій 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД”. ОКР „магістр” 
Донецький Державний університет 

управління. 12 - 14 квітня 2011р. 
26  

4 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 
спеціальності (напряму) „Міжнародна 

економіка”; ОКР «магістр» 

Харківський національний 
економічний університет. 6 - 8 

квітня 2011р. 
25 1 -ше місце - Булат Сергій 

5 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 
спеціальності (напряму) „Міжнародна 

економіка”; ОКР «бакалавр» 

Харківський національний 
економічний університет, б - 8 

квітня 2011р. 
61  

2010 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД”. ОКР „бакалавр” 
Донецький Державний університет 

управління. 13 - 16 квітня 2010р. 
96 

1-ге місце- Кишеня 
Петро 

2-тє місце - Дума Олег 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД”; ОКР „спеціаліст” 
Донецький Державний університет 

управління. 13 - 16 квітня 2010р. 
зо 

2-ге місце - Косцик 
Романа 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД”, ОКР ..магістр” 
Донецький Державний університет 

управління. 13 - 16 квітня 2010р. 
41  

4 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 
спеціальності ..Міжнародна економіка” 

Полтавський університет споживчої 
кооперації України. 13 -16 квітня 

2010р. 
  

2009 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД”. ОКР ..бакалавр” 
Донецький Державний університет 

управління. 7-10 квітня 2009р. 
81 

3-тє місце - Жолнач 
Віталій 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД". ОКР ..спеціаліст" 
Донецький Державний університет 

управління. 7-10 квітня 2009р. 
13 

1-ге місце - Садовий 
Олег. 

2-те місце - Матвіїшин 
Ірина 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД". ОКР ..магістр” 
Донецький Державний університет 

управління. 7-10 квітня 2009р. 
43 

1-ше місце - Гирню 
Адріана 

4 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності ..Міжнародна економіка1’ 

Полтавський університет споживчої 
кооперації України. 14 -17 квітня 

2009р. 
91  

2008 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД". ОКР ..бакалавр” 
Донецький Державний університет 

управління. 8 -11 квітня 2008р. 
80 

2-ге місце - Гиркло 
Адріана 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД". ОКР ..спеціаліст" 
Донецький Державний університет 

управління, 8 -11 квітня 2008р. 
25 

1 -ше місце - Михайлик 
Людмила 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД". ОКР „магістр” 
Донецький Державний університет 

управління. 8 -11 квітня 2008р. 
58  

4 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 
спеціальності ..Міжнародна економіка” 

Донецький Національний 
економічний університет ім. 

Туган_барановського, 15-17 квітня 
2008р. 

43  

2007 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД”. ОКР ..бакалавр” 
Донецький Державний університет 

управління, 10- 12 квітня 2007р. 
58 

3-тє місце - Бучик 
Володимир 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД”. ОКР „спеціаліст” 
Донецький Державний університет 

управління, 10- 12 квітня 2007р. 
18  

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД”. ОКР „магістр” 
Донецький Державний університет 

управління. 10- 12 квітня 2007р. 
44 

2-ге місце - Дорошкевич 
Катерина 

4 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 
спеціальності „Міжнародна економіка” 

Донецький Національний 
університет. 17-18 квітня 2007р. 

35  

2006 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД”. ОКР „бакалавр” 

НУ „Львівська політехніка”. ІНЕМ. 
кафедра ММП, 29 березня -1 квітня 

2006р. 
57 

1 -ше місце - Г натів 
Соломія 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..МенеджментЗЕД”, ОКР „спеціаліст” 

НУ „Львівська політехніка”. ІНЕМ. 
кафедра ММП. 29березня - 1 квітня 

2006р. 
16 - 

3 Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності НУ „Львівська політехніка”. ІНЕМ, 35  



..Менеджмент ЗЕД”, ОКР ..магістр" кафедра ММП, 29 березня -1 квітня 
2006р. 

4 
Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності „Міжнародна економіка15 

Донецький Національний 
університет. 18-19 квітня 

2006р. 
46 

4-те місце – Фірстова 
Олена 

5 
V Регіональна міжвузівська олімпіада з 

менеджменту 

Національний університет водного 
господарства та 

природокористування. м. Рівне. 16-
17 лютого 2006р. 

38  

2005 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності . 
.Міжнародна економіка55, рівень базової 

вищої освіти 

НУ „Львівська політехніка”. ІНЕМ, 
кафедра ММП, 23-26 березня 

2005р. 
72 

1 -ше місце - Доненко 
Тарас  

3-те місце - Товарницький 
Тарас 

2 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності . 
.Міжнародна економіка”, рівень повної 

вищої освіти 

НУ „Львівська політехніка”. ІНЕМ, 
кафедра ММП, 23-26 березня 

2005р. 
27 2-ге місце - Кащук Дмитро 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

..Менеджмент ЗЕД”, рівень базової вищої 
освіти 

НУ „Львівська політехніка”. ІНЕМ, 
кафедра ММП, 23-26 березня 

2005р. 
54 

1 -ше місце - Жежуха 
Володимир 

4 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 
„Менеджмент ЗЕД”, рівень повної вищої 

освіти 

НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 
кафедра ММП, 23-26 березня 

2005р. 
26 

2-ге місце - Скребець 
Ірина 

2004 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності . 

.Міжнародна економіка” 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 

кафедра ММП, 21-24 квітня 2004р. 
33 

1 -ше місце - Литвин 
Ірина; 

3-тє місце - Мішак Тарас 

2 
Всеукраїнська олімпіада з дисцшпіни 

„Міжнародна економіка” 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 

кафедра ММП, 21-24 квітня 2004р. 
57 

2-ге місце - Мигловець 
Юлія 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД55 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 

кафедра ММП, 21-24 квітня 2004р. 
19  

4 
Всеукраїнська олімпіада з дисципліни 

„Менеджмент ЗЕД55 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 

кафедра ММП, 21-24 квітня 2004р. 
36 

2-ге місце - Жолнач 
Сергій 

3-тє місце - Івахів Галина 

2003 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності . 

.Міжнародна економіка” 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 

кафедра ММП, 22-26 квітня 2003р. 
20 

1 -ше місце - Кохана 
Катерина; 

2-ге місце - Шитманюк 
Оксана 

2 
Всеукраїнська олімпіада з дисципліни 

„Міжнародна економіка” 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ, 

кафедра ММП, 22-26 квітня 2003р. 
54 3-тє місце - Мішак Тарас 

3 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

„Менеджмент ЗЕД" 
НУ „Львівська політехніка”, ІНЕМ. 

кафедра ММП. 22-26 квітня 2003р. 
33 

2-ге місце - Наумець 
Юрій 

4 
Всеукраїнська олімпіада з дисцшпіни 

..Менеджмент ЗЕД" 
НУ „Львівська політехніка''. ІНЕМ, 

кафедра ММП. 22-26 квітня 2003р. 
33 

1 -ше місце - Романець 
Роман 

2002 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальносгі 

«Міжнародна економіка» 
НУ „Львівська політехніка". ІНЕМ. 

кафедра ММП, 24-27 квітня 2002р. 
21 

1 -ше місце - Шитманюк 
Оксана 

2 
Всеукраїнська олімпіада з дисцшпіни . 

«Міжнародна екноміка”. 
НУ Львівська політехніка". ІНЕМ. 

кафедра ММП, 24-27 квітня 2002р. 
37 1 -ше місце - Литвин Ірина 

3 Всеукраїнська олімпіада з спеціальності 
«Менеджмент ЗЕД» 

НУ „Львівська політехніка". ІНЕМ. 
кафедра ММП, 24-27 квітня 2002р. 

23 1 -ше місце - Батів Наталія 

4 Всеукраїнська олімпіада з дисцшпіни 
«Менеджмент ЗЕД» 

НУ „Львівська політехніка". ІНЕМ. 
кафедра ММП, 24-27 квітня 2002р. 

29 1 -ше місце - Копитіна 
Олена 

2001 р 

1 
Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності 

«Менеджмент ЗЕД" 

НУ „Львівська політехніка". ІНЕМ. 
кафедра ММП, 28-31 березня 
2001р. 

18 1 -ше місце - Мельник 
Ольга 
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Додаток Б 
Результати участі студентів кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 

Національного університету «Львівська політехніка» у Всеукраїнських конкурсах наукових 

робіт та Всеукраїнських студентських олімпіадах 

 

За 2011/2012 н.р. здобуто 3 перемоги (табл. 1) 

Таблиця 1 

№ 

з/п 
Назва конкурсу або олімпіади ПІБ студента 

ПІБ наукового 

керівника 
Диплом/Місце 

1 Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності», м. Одеса, 

Одеський національний економічний 

університет, 20-22 березня 2011р. 

Дума Олег 

Ігорович, ст. гр. 

МЗДм-11 

д.е.н., проф. 

Кузьмін О.Є. 

Диплом за ІІ 

місце 

2 Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності (напряму) «Міжнародна 

економіка», м. Полтава, Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 4-6 квітня 2012р. 

Фарат Марія 

Семенівна, ст. гр. 

СЕ-41 

к.е.н., доц. 

Чернобай Л.І. 

Диплом ІІІ-го 

ступеня (ОКР 

«бакалавр») 

3 Всеукраїнська студентська олімпіада з 

дисципліни «Європеєзнавство», м. Донецьк, 

Донецький державний університет управління, 

17-19 квітня 2012р. 

Матійце Оксана 

Богданівна, ст. гр. 

СЕ-41 

к.е.н., доц. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

 

За 2012/2013 н.р. здобуто 5 перемог (табл. 2) 

Таблиця 2 

№з

/п 
Назва конкурсу або олімпіади ПІБ студента 

ПІБ наукового 

керівника 
Диплом/Місце 

1 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з  природничих, технічних та 

гуманітарних наук «Інтелектуальна 

власність», м. Донецьк, Донецький державний 

університет управління, березень 2013р. 

Завада Віталій 

Ярославович, ст. 

гр. ЕМЕм-11 

д.е.н., проф. 

Кузьмін О.Є. 

Диплом ІІ 

ступеня 

2 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з  природничих, технічних та 

гуманітарних наук «Світове господарство і 

міжнародні економічні відносини», м. 

Донецьк, Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського, березень 2013р 

Матійце Оксана 

Богданівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., доц. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

3 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з  природничих, технічних та 

гуманітарних наук «Економіка підприємства 

та управління виробництвом», м. Одеса, 

Одеський національний економічний 

університет, березень 2013р. 

Розман Тетяна 

Іванівна, ст. гр. 

СЕ-32 

к.е.н., доц. 

Пшик-

Ковальська О.О. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

4 Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності (напряму) «Міжнародна 

економіка», м. Полтава, Вищий навчальний 

заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», 3-5 квітня 2013р. 

Фарат Марія 

Семенівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., доц. 

Чернобай Л.І. 

Диплом ІІ-го 

ступеня (ОКР 

«спеціаліст») 

5 Всеукраїнська студентська олімпіада з 

дисципліни «Європеєзнавство», м. Донецьк, 

Донецький державний університет управління, 

24-26 квітня 2013р. 

Іванечко Юлія 

Вікторівна, ст. гр. 

ЕМЕм-21 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

Диплом ІІІ-го 

ступеня 

  



За 2013/2014 н.р. здобуто 7 перемог (табл. 3) 

Таблиця 3 

№ 

з/п 
Назва конкурсу або олімпіади ПІБ студента 

ПІБ наукового 

керівника 
Диплом/Місце 

1 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт за напрямом «Економіка 

підприємства та управління виробництвом», 

м. Одеса, Одеський національний 

економічний університет, 27-28 березня 

2014р. 

Шквірко Ірина 

Михайлівна, ст гр 

ЕМЕм-11 

д.е.н., проф. 

Кузьмін О.Є. 

Диплом за ІІ 

місце 

2 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт у галузі науки «Кількісні 

методи в економіці» (економіко-математичне 

моделювання), м. Київ, Київський 

національний університет ім. Тараса 

Шевченка, 2014р. 

Горішна Ганна 

Петрівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., доц. 

Дорошкевич 

К.О. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

3 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з  природничих, технічних та 

гуманітарних наук «Інтелектуальна 

власність», м. Донецьк, Донецький державний 

університет управління, 14 березня 2014р. 

Феденко Наталія 

Романівна, ст. гр. 

СЕ-42 

к.е.н., доц. Сай 

Л.П. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

4 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за напрямом «Актуальні 

питання співробітництва з Європейським 

Союзом», м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський національний університет 

ім. Олеся Гончара, 2014р. 

Плоска Анна 

Василівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

д.е.н., доц. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

5 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з при родничих, технічних і 

гуманітарних наук зі спеціальності 

«Банківська справа», м. Харків, Університет 

банківської справи Національного банку 

України, 3 квітня 2014р. 

Розман Тетяна 

Іванівна, ст. гр. СЕ-

42 

к.е.н., доц. 

Пшик-

Ковальська О.О. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

6 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за напрямом «Світове 

господарство і міжнародні економічні 

відносини», м. Донецьк, Донецький 

національний університет економіки і торгівлі 

імені Михайла Туган-Барановського, березень 

2014. 

Переста Ольга 

Юріївна, ст. гр. СЕ-

41 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

7 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Міжнародна економіка», 

ОКР «бакалавр», м. Київ, Київський 

національний торговельно-економічний 

університет, 24-25 квітня 2014р. 

Переста Ольга 

Юріївна, ст. гр. СЕ-

41 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

 

За 2014/2015 н.р. здобуто 7 перемог (табл. 4) 

Таблиця 4 

№ 

з/п 
Назва конкурсу або олімпіади ПІБ студента 

ПІБ наукового 

керівника 
Диплом/Місце 

1 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з інтелектуальної власності, м. 

Київ, Київський національний університет ім. 

Тараса Шевченка 

Дацків Соломія 

Зіновіївна, ст. гр. 

УІДм-11 

к.е.н., доц. 

Найчук-Хрущ 

М.Б. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

2 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за напрямом «Актуальні 

питання співробітництва з Європейським 

Союзом», м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський національний університет 

ім. Олеся Гончара 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, ст. гр. МА-

21 

д.е.н., доц. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 



3 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт «Економіка 

природокористування і охорони 

навколишнього середовища», м. Кременчук, 

Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського 

Савчук Андрій 

Вікторович, ст. гр. 

МА-21 

к. ф.-м.н., доц. 

Бублик М.І. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

4 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Міжнародна економіка», ОР 

«Магістр», м. Львів, Національний 

університет «Львівська політехніка» 

Мороз Ірина-Марія 

Романівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І. 

ІІІ місце 

5 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Міжнародна економіка», ОР 

«Спеціаліст», м. Львів, Національний 

університет «Львівська політехніка» 

Переста Ольга 

Юріївна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

І місце 

6 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «Міжнародна економіка», ОР 

«Магістр», м. Київ, Київський національний 

торгівельно-економічний університет 

Переста Ольга 

Юріївна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

Диплом ІІ 

ступеня 

7 ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Економіка 

природокористування», ОР «Магістр», м. 

Львів, Львівський національний аграрний 

університет 

Бень Ірина 

Михайлівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

д.е.н., доц. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

 

За 2015/2016 н.р. здобуто 14 перемог (табл. 5). 

Таблиця 5 

№ 

з/п 
Назва конкурсу або олімпіади ПІБ студента 

ПІБ наукового 

керівника 
Диплом/Місце 

1 Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі 

спеціальності «Міжнародна економіка», м. 

Харків, Харківський національний 

автомобільно-дорожний університет 

Бортнік Катерина 

Олександрівна, ст. 

гр. ЕМЕм-11 

ст. викл. Дарміць 

Р.З. 

Диплом І 

ступеня 

2 Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі 

спеціальності «Міжнародна економіка», м. 

Харків, Харківський національний 

автомобільно-дорожний університет 

Вітко Ірина 

Ярославівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., доц. Сай 

Л.П. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

3 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з інтелектуальної власності, 

м. Київ, Київський національний університет 

ім. Тараса Шевченка 

Залізна Любов 

Вікторівна, Андреїв 

Христина Ігорівна, 

ст. гр. УІДм-11 

к.е.н., доц. 

Найчук-Хрущ 

М.Б. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

4 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за напрямом «Актуальні 

питання співробітництва з Європейським 

Союзом», м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, 

ст. гр. МА-31 

д.е.н., проф. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

5 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з «Економіки 

природокористування і охорони 

навколишнього середовища», м. Кременчук, 

Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського 

Зварич Роман 

Ігорович, 

ст. гр. МА-31 

д.е.н., доц. 

Бублик М.І. 

Диплом І 

ступеня 

6 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з «Туризму», м. Львів, 

Львівський інститут економіки і туризму 

Савчук Андрій 

Вікторович, 

ст. гр. МА-31 

д.е.н., доц. 

Бублик М.І. 

Диплом І 

ступеня 

7 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з «Економіки та управління 

підприємствами», м. Київ, ДВНЗ «Київський 

національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» 

Хамула Еріка 

Орестівна, 

ст. гр. МА-41 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І., 

д.е.н., проф. 

Мороз В.І. 

Диплом ІІІ 

ступеня 



8 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка», ОР «Спеціаліст», м. Львів, 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Сергеєва Юлія 

Валентинівна, 

ст. гр. ЕМЕм-11 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І. 

Диплом І 

ступеня 

9 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка», ОР «Бакалавр», м. Львів, 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Мельник Анастасія 

Василівна, 

ст. гр. МА-31 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

Диплом ІІ 

ступеня 

10 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» зі спеціальності «Управління 

інноваційною діяльністю», м. Кременчук, 

Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського  

Подгорнова Олена 

Олександрівна, 

ст. гр. УІДм-21 

д.е.н., проф. 

Шпак Н.О. 

Диплом ІІ 

ступеня 

11 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Міжнародна 

економіка», ОР «Бакалавр», м. Київ, 

Київський національний торгівельно-

економічний університет 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, 

ст. гр. МА-31 

д.е.н., проф. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

12 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Економіка 

природокористування», м. Львів, Львівський 

національний аграрний університет 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, ст. гр. МА-

31 

д.е.н., проф. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

13 Міжнародна Українсько-Казахстанська 

студентська Інтернет-олімпіада з дисципліни 

«Міжнародна економіка», Львів-Шимкент, 

15-17.04.2016р. 

Вітко Ірина 

Ярославівна, ст. гр. 

ЕМЕм-11 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І. 

 

 

Диплом І 

ступеня 

14 Міжнародна Українсько-Казахстанська 

студентська Інтернет-олімпіада з дисципліни 

«Міжнародна економіка», Львів-Шимкент, 

15-17.04.2016р. 

Мустафаєва Лейла 

Азер-Кизи, 

ст. гр. МА-32 

к.е.н., доц. Босак 

А.О. 

Диплом ІІ 

ступеня 

 

За 2016/2017 н.р. здобуто 11 перемог (табл. 6). 

Таблиця 6 

№з

/п 
Назва конкурсу або олімпіади ПІБ студента 

ПІБ наукового 

керівника 
Диплом/Місце 

1 Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі 

спеціальності «Міжнародна економіка» за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр», 

м. Харків, Харківський національний 

автомобільно-дорожний університет 

Грико Єлизавета 

Володимирівна, ст. 

гр. ЕМЕм-12 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

2 Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі 

спеціальності «Міжнародна економіка» за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», 

м. Харків, Харківський національний 

автомобільно-дорожний університет 

Головська Ірина 

Іванівна, ст. гр. МА-

41з 

к.е.н., доц. 

Босак А.О. 

Диплом І 

ступеня 

3 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за напрямом «Маркетинг, 

управління персоналом та економіка праці», 

м. Харків, Харківський національний 

економічний університет ім. Семена Кузнеця 

Сергійчук Віталій 

Олегович, 

ст. гр. МА-24  

д.е.н., доц. 

Бублик М.І. 

Диплом І 

ступеня 

4 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт за напрямом «Актуальні 

питання співробітництва з Європейським 

Союзом», м. Дніпропетровськ, 

Дніпропетровський національний 

університет ім. Олеся Гончара 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, 

ст. гр. МА-41 

д.е.н., проф. 

Пирог О.В. 

Диплом І 

ступеня 



5 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з «Економіки 

природокористування і охорони 

навколишнього середовища», м. Кременчук, 

Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, 

ст. гр. МА-41 

д.е.н., доц. 

Бублик М.І. 

Диплом І 

ступеня 

6 Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук із галузі «Державне 

управління», м. Суми, Сумський державний 

університет 

Маліброда Святослав 

Богданович, ст. гр. 

МА-31 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І. 

Диплом І 

ступеня 

7 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка», ОР «Спеціаліст», м. Львів, 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Литвинюк Катерина 

Ігорівна, 

ст. гр. ЕМЕм-11 

к.е.н., проф. 

Чернобай Л.І. 

Диплом І 

ступеня 

8 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка», ОР «Бакалавр», м. Львів, 

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

Мустафаєва Лейла 

Азер-Кизи, 

ст. гр. МА-42 

к.е.н., доц. 

Босак А.О. 

Диплом ІІ 

ступеня 

9 ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних 

робіт освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» зі спеціальності «Управління 

інноваційною діяльністю», м. Кременчук, 

Кременчуцький національний університет ім. 

Михайла Остроградського  

Залізна Любов 

Вікторівна, 

ст. гр. УІДм-21 

д.е.н., проф. 

Шпак Н.О. 

Диплом І 

ступеня 

10 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Міжнародна 

економіка», ОС «Бакалавр», м. Київ, 

Київський національний торгівельно-

економічний університет 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, 

ст. гр. МА-41 

к.е.н., доц. 

Босак А.О. 

Диплом І 

ступеня 

11 ІІ етап Всеукраїнської студентської 

олімпіади з дисципліни «Економіка 

природокористування», м. Львів, Львівський 

національний аграрний університет 

Горячка Анастасія 

Ігорівна, ст. гр. МА-

41 

д.е.н., проф. 

Пирог О.В. 

Диплом ІІ 

ступеня 

 

  



Додаток В





  



Додаток Д 

 

Перелік вищих навчальних закладів - потенційних учасників ІІ-го етапу 

олімпіади з дисципліни «Міжнародна економіка» у 2016/2017 н.р. 
№ 

з/п 

Назви вищих навчальних закладів Контактні дані 

1 Університет економіки та права "КРОК" м. Київ, вул. Лагерна 30-32 

Тел./факс: (+38 044) 455-57-57, тел.: (+38 044) 455-57-07 

krok@krok.edu.ua 

2 Міжнародний науково-технічний 

університет ім. академіка Бугая (МНТУ) 

м. Київ, провулок Магнітогорський 3 

Тел.: (044) 291-53-64, факс: (044) 559-24-33 

istu@istu.edu.ua 

3 Азовський регіональний інститут 

управління ЗНТУ 

Запорізька обл., м.Бердянськ, вул.Дзержинського 34/32   

Тел.: (06153) 7-00-11, факс: (06153) 7-00-11, 7-16-13  

ariu@ariu.berdyansk.net, askold@ariu.berdyansk.net 

4 Університет митної справи та фінансів м.Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 2/4 

Тел.: (056) 745-55-96  

university.msf@gmail.com, academy@umsf.dp.ua 

5 Академія муніципального управління 

(АМУ) 

м. Київ, вул. Івана Кудрі 33  

Тел./факс: (044) 529-05-16 

rector@amu.edu.ua 

6 Академія праці, соціальних відносин і 

туризму (АПСВТ) 

 

м. Київ, Кільцева дорога, 3-а 

Тел.: (044) 522-49-40 

info@socosvita.kiev.ua 

7 Білоцерківський національний аграрний 

університет (БНАУ) 

Київська обл., м. Біла Церква, пл. Соборна 8/1 

Тел./факс: (04563) 5-12-88 

rectorat@btsau.net.ua 

8 Буковинський університет 

 

м. Чернівці, вул. Дарвіна 2-А 

Тел./факс: (0372) 51-08-98 

bukuniver@bukuniver.edu.ua 

9 Вінницький національний аграрний 

університет (ВНАУ) 

м. Вінниця, вул. Сонячна, 3 

Тел.: (0432) 46-00-03 

rector@vsau.org, office@vsau.org 

10 Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

м. Вінниця, вул. Соборна 87 

Тел.: (0432) 67-10-65; 

vteikancel@ukr.net 

11 Вінницький кооперативний інститут 

(ВКІ) 

м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 59 

Тел./факс (0432) 26-53-38  

admin@vki.vin.ua 

12 Вінницький фінансово-економічний 

університет (ВФЕУ) 

м. Вінниця, вул. Пирогова 71-А 

Тел.: (0432) 53-62-59, 53-36-80, 50-55-54 

rektor-vfeu@ukr.net 

13 Волинський інститут економіки та 

менеджменту (ВІЕМ) 

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Електроапаратна 3 

Тел./факс: (0332) 789833 

viem1994@ukr.net 

14 Галицька академія м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька 227 

Тел.: (0342)71-51-59, факс: (0342)71-51-59  

academy@ imega.edu.ua 

15 Державний економіко-технологічний 

університет транспорту (ДЕТУТ) 

м. Київ, вул. Лукашевича 19 

Тел.: +38(044) 591-51-18, detut@detut.edu.ua 

16 Дніпровський державний технічний 

університет 

м. Кам’янське, вул. Дніпробудівська, 2 

Тел.: (0569) 53-85-23, факс: (0569) 55-13-89 

science@dstu.dp.ua, karavan_eco@mail.ru 

17 Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова 25 

Тел.: (056) 744-81-32, факс (056) 744-53-03 

info@dsau.dp.ua 

18 Дніпропетровський національний 

університет ім. Гончара (ДНУ) 

м. Дніпро, проспект Гагаріна 72 

Тел.: (056) 374-98-00, факс:  (056)374-98-41,  

rector.dnu@gmail.com 

19 Університет імені Альфреда Нобеля м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна 18 

mailto:krok@krok.edu.ua
mailto:vteikancel@ukr.net


 Тел.: +38 (056) 370-36-26, факс:+38 (056) 778-05-28 

info@duan.edu.ua, abit@duan.edu.ua 

20 Макіївський економіко-гуманітарний 

інститут 

Донецька обл., м. Краматорськ, вул.Соціалістична, 63а.  

makeevkamegi@gmail.com, mail@megi.com.ua 

21 Донецький національний технічний 

університет (ДонНТУ) 

 

м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2 

Тел.: (06239)2-03-09, 050-012-91-76 

mail@donntu.edu.ua, fem@donntu.edu.ua 

22 Донецький національний університет 

імені Василя Стуса (ДонНУ) 

м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21 

Тел.: +380 (432) 50-89-30, +380 (432) 50-89-46 

rector@donnu.edu.ua, ec.fcl@donnu.edu.ua 

23 Донецький національний університет 

економіки і торгівлі імені Михайла 

Туган-Барановського (ДонНУЕТ) 

м. Кривий Ріг, вул. Островського, 16. 

Тел.: +38 (056) 409-77–97, факс: +38 (056) 409-77–91 

office@donnuet.edu.ua, navchvid@donnuet.edu.ua 

24 Запорізький інститут економіки та 

інформаційних технологій (ЗІЕІТ) 

 

м. Запоріжжя, вул. Кияшко 16-Б 

Тел.: (061) 239-90-01, факс:  (061) 289-10-40    

info@econom.zp.ua 

25 Запорізький національний університет 

(ЗНУ) 

м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66 

Тел.: (061)228-75-08  

zv@znu.edu.ua  

26 Інститут екології економіки і права 

(ІЕЕП) 

м. Київ, вул. Тургенєвська 11 

Тел./факс: (044) 486-07-63, моб.(068) 201-39-08 

ieep@ukr.net 

27 Інститут економіки та менеджменту 

університету "Україна" 

м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2 

Тел.: (044) 423-81-80, (097)-698-33-74 

SvetlanaNesterenko@ukr.net 

28 Київська академія міжнародної економіки 

і міжнародних відносин (КАМЕМВ) 

м. Київ, вул. Героїв Севастополя 9-А   

Тел.: 044 497 50 61, факс: 455-48-01 

kimep@ukr-inter.net 

29 Київський міжнародний університет 

(КиМУ) 

 

м. Київ, вул Львівська 49   

Тел.: +380 (44) 450-06-31, +380 (44) 424-86-18 

info@kymu.edu.ua 

30 Київський національний економічний 

університет ім. Вадима Гетьмана (КНЕУ) 

м. Київ, проспект Перемоги 54/1  

Тел.: (044)-371-61-12, (044)-456-50-55 

documents@kneu.edu.ua, rector@kneu.kiev.ua 

31 Київський національний торговельно-

економічний університет (КНТЕУ) 

м. Київ, вул. Кіото 19  

Тел.: (044) 513-33-48, (044) 531-48-88 

knteu@knteu.kiev.ua  

32 Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка (КНУ) 

м. Київ, вул. Володимирська 60 

Тел.: (044) 239-33-33, факс: (044) 239-33-88 

office.chief@univ.net.ua 

33 Київський університет туризму, 

економіки і права (КУТЕП) 

м. Київ, вул. Генерала Жмаченка, 26 

Тел.: (+38 044) 543-86-19, (+38 044) 599-93-52 

info@kutep.ua 

34 Центральноукраїнський національний 

технічний університет (ЦНТУ) 

 

м. Кропивницький, пр. Університетський, 8 

Тел.: (0522) 55-92-66, (0522) 55-92-34 

rector@kntu.kr.ua 

35 Класичний приватний університет (КПУ) м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-Б   

Тел.: +38(061)220-95-85, факс: +38(061)701-90-02 

kpuinform@gmail.com 

36 Кременчуцький інститут 

Дніпропетровського університету ім. 

Альфреда Нобеля (КІДУАН) 

Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Свободи 79 

Тел.: (0536) 77-35-81 

fdp@academy.kremenchug.net 

37 Криворізький економічний інститут 

ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" 

м. Кривий Ріг, вулиця Медична, 16 

Тел.: (056) 407-15-89 

kei@kneu.dp.ua 

38 Криворізький національний університет 

 

Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія 

Матусевича 11   

Тел.:  (056) 409-06-06, факс: (0564) 74-51-98 

knu@alba.dp.ua 

39 Луцький національний технічний 

університет (ЛНТУ) 

 

Волинська обл., м. Луцьк, вул. Львівська 75   

Тел.: (0332) 74-61-03 

rector@lutsk-ntu.com.ua, rector@lntu.edu.ua 

40 Львівський інститут економіки і туризму м. Львів, вул. Менцинського 8  

mailto:rector@kneu.kiev.ua
mailto:info@kutep.ua


(ЛІЕТ) Тел./факс: (032) 255-46-94, тел.: (032) 255-45-47 

lebk@org.lviv.net 

41 Львівський національний аграрний 

університет (ЛНАУ) 

 

Львівська обл., Жовківський р-н., м. Дубляни, вул. 

Володимира Великого 1 

Тел.: (032) 22-42-335, факс: (032) 22-42-919 

 rectorat@lnau.lviv.ua 

42 Львівський національний університет ім. 

Франка (ЛНУ) 

м. Львів, вул. Університетська 1 

Тел.: (032) 260-34-02, (032) 239 42 77 

zag_kan@lnu.edu.ua 

43 Маріупольський державний університет 

(МДУ) 

 

Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників 129-А   

Тел./факс: (0629) 53-22-70  

info@mdu.in.ua  

44 Мелітопольський інститут державного і 

муніципального управління КПУ 

Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе 8/2  

Тел./факс: (0619) 43-04-09 

migmu_kpu@i.ua 

45 Миколаївський національний університет 

ім. Сухомлинського (МНУ) 

м. Миколаїв, вул. Нікольська 24  

Тел./факс: (0512) 37-88-15 

office@mdu.edu.ua 

46 Міжнародний християнський університет 

- Київ (МХУ-Київ) 

 

м.Київ, Проспект Перемоги 54/1, 

Тел./факс: (044) 456 43 63 

office@icu.kiev.ua 

47 Міжрегіональна Академія управління 

персоналом (МАУП) 

 

м. Київ, вул. Фрометівська, 2 

Тел.: 490-95-00, факс: 494-47-47 

iapm@iapm.edu.ua 

48 Національна академія управління м. Київ, вул. Ушинського, 15. 

Тел.: +380 (44) 242-24-46, факс.: +380 (44) 242-10-98 

office@nam.kiev.ua 

49 Національний авіаційний університет 

(НАУ) 

м. Київ, проспект Космонавта Комарова 1  

Тел: (044) 406-79-01 

post@nau.edu.ua 

50 Національний аерокосмічний університет 

ім. Жуковського "Харківський авіаційний 

інститут" 

м. Харків, вул. Чкалова 17   

Тел.: (057) 788-40-09, факс: (057) 315-11-31 

khai@khai.edu 

51 Національний технічний університет 

України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського" 

м. Київ, проспект Перемоги 37 

Тел.: +380 44 236 7989, факс: +380 44 204 9788 

mail@kpi.ua 

52 Національний транспортний університет 

(НТУ) 

м. Київ, вул. Суворова 1  

Тел.: (044) 280-82-03 

general@ntu.edu.ua 

53 Університет Державної фіскальної 

служби України (УДФСУ) 

Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська 31  

Тел.:  (+3804597) 57-5-71, (+38044) 492-91-57 

udfsuoficial@gmail.com 

54 Одеський національний економічний 

університет (ОНЕУ) 

м. Одеса, вул. Преображенська 8  

Тел.: (048) 723-61-58, факс: (048)7 32-04-46 

mail@oneu.edu.ua, rector@oneu.edu.ua 

55 Полтавський національний технічний 

університет ім. Кондратюка (ПНТУ) 

м. Полтава, Першотравневий проспект 24  

Тел./факс: (0532) 56-98-94, факс: (05322) 7-33-27 

rector@pntu.edu.ua 

56 Полтавський університет економіки і 

торгівлі (ПУЕТ) 

м. Полтава, вул. Коваля 3 

Тел/факс: (0532) 50-91-70, (0532) 50-02-22 

rector@uccu.org.ua, rector.puet@gmail.com 

57 Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури (ПДАБА) 

м. Дніпро, вул. Чернишевського 24-А   

Тел.: (056) 745-23-72, факс: (0562) 47-07-88 

postmaster@mail.pgasa.dp.ua 

58 Східноукраїнський національний 

університет ім. Даля (СНУ) 

м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59-а 

Тел./факс:(06452) 40342 

uni.snu.edu@gmail.com 

59 Тернопільський інститут соціальних та 

інформаційних технологій (ТІСІТ) 

м. Тернопіль, вул. Танцорова 51 

Тел.: +38 0352 528310, факс: +38 0352 525475  

info@tisit.edu.ua 

60 Тернопільський національний 

економічний університет (ТНЕУ) 

м. Тернопіль, вул. Львівська 11   

Тел./факс: (0352) 47-50-51, (0352) 47-50-78 

rektor@tneu.edu.ua, presa@tneu.edu.ua 



61 Навчально-науковий інститут бізнес-

технологій "УАБС" Сумського 

державного університету 

м. Суми, вул.. Петропавлівська, 57 

Тел.: +38 (0542) 61-90-48, факс: +38 (0542) 66-51-14 

info@uabs.sumdu.edu.ua 

62 Український державний університет 

фінансів та міжнародної торгівлі 

(УДУФМТ) 

м. Київ, вул. Чигоріна 57   

Тел.: (044)529-25-55, факс: (044) 286-62-75 

vstup@usufit.org.ua 

63 Харківський державний університет 

харчування та торгівлі (ХДУХТ) 

м. Харків, вул. Клочківська 333   

Тел.: (057) 336-89-79, факс: (057) 337-85-35 

hduht@kharkov.com, mail@hduht.edu.ua 

64 Харківський інститут фінансів 

Київського національного торговельно-

економічного університету (ХІФ) 

м. Харків, пров. Плетньовський 5 

Тел.: (057) 731-33-65  

kfuduefin@gmail.com 

65 Харківський національний автомобільно-

дорожній університет (ХНАДУ) 

м. Харків, вул. Петровського 25   

Тел.: +38 (057) 700-38-66, факс: +38 (057) 700-38-65 

rector@khadi.kharkov.ua 

66 Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

(ХНЕУ) 

м. Харків, пр. Науки 9-А 

Тел.: (057) 702 03 04, факс: (057) 702 07 17 

depnews@hneu.edu.ua, deppost@hneu.edu.ua 

67 Харківський національний університет 

ім. Каразіна (ХНУ) 

м. Харків, майдан Свободи 4   

Тел.: +38 (057) 707-55-00, факс: +38 (057) 705-02-41 

info@karazin.ua 

68 Черкаський державний технологічний 

університет (ЧДТУ) 

м. Черкаси, бул. Шевченка 460 

Тел.: (0472) 71-00-92, факс 71-00-94 

chdtu-cherkasy@ukr.net  

69 Черкаський національний університет ім. 

Хмельницького (ЧНУ) 

м. Черкаси, бульвар Шевченка 81 

Тел.: (0472) 37-21-42, факс: (0472) 35-44-63 

cic@cdu.edu.ua,  univerck@i.ua 

70 Чернівецький національний університет 

ім. Федьковича (ЧНУ) 

м.Чернівці, вул. Коцюбинського 2  

Тел.: +38(0372) 584810, факс: +38(0372) 552914 

rector@chnu.edu.ua 
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Додаток Е 

 
  



Додаток Є 

А Н К Е Т А 

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

 
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _____________________________________ 

Дата народження _______________________________________________________ 

Вищий навчальний заклад (повна назва та адреса) ___________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Факультет, курс _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Рішенням Оргкомітету _________________________________________________ 

(назва вищого навчального закладу) 

студент(ка) ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

який(яка) у I етапі олімпіади_____________________________________________ 

(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму підготовки чи спеціальності) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

здобув(ла) _____ місце,  рекомендується  до  участі  у II  етапі  Всеукраїнської 

 

студентської олімпіади. 

 

 

Голова Оргкомітету 

І етапу олімпіади 

вищого навчального закладу     ___________     ___________________________ 

(назва ВНЗ-учасника)                  (підпис)                            (ініціали, прізвище) 

 

м.п. 

 

 

 

Підпис учасника олімпіади ________________________ 

 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 

 

 

 

Необхідно забезпечити можливість проживання 

 

  



Додаток Ж 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Інститут економіки і менеджменту 

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

І туру 

ІI етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

з дисципліни «Міжнародна економіка» 

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЇ: 

1. Тестові завдання містять 60 багатоваріантних запитань. Кількість сторінок – 5 

разом з титульною. 

2. Результат подається на сторінці аркушу відповідей, який заповнюється 

відповідно до визначених студентом відповідей в процесі роботи з тестами. 

3. Оберіть ЄДИНИЙ варіант відповіді на кожне запитання. 

4. Якщо відповіді, вказані в аркуші відповідей, відрізняються від відповідей в 

тестових завданнях, то оцінюванню підлягає лише відповідь, зазначена в аркуші 

відповідей. 

5. Якщо учасник Олімпіади свідомо отримує або надає допомогу іншим учасникам 

чи користується несанкціонованими джерелами інформації, він автоматично 

усувається від участі, його відповіді не розглядаються і не зараховуються. 

 

 

 

 

 

 

ШИФР__________________________ 

 

 

 

 

 

Львів, 30 березня 2017 р. 

  



Після запитання (що є незакінченим твердженням, фрагментом, ситуацією або ін.) подаються варіанти 

відповіді (твердження). Виберіть ОДНУвірну (найповнішу) або невірну (за спеціальної умови) відповідь: 

 

1.  Яка з названих макроекономічних шкіл рекомендує усунути державне втручання у зовнішню торгівлю: 

а) ринкова;     б) монетаристська;     в) раціональних очікувань;     г) неокейнсіанська;     д) неокласична. 

2.  Міжнародний поділ праці буває: 

а) континентальним, регіональним, національним;     б) регіональним, континентальним, глобальним; 

в) первинним та вторинним;                                            г) територіальним, ресурсним, виробничим;  

д) загальним, частковим та одиничним. 

3.  ЧВП + амортизація =  

а) ВВП;     б) ВНП;     в) ВНД;     г) НД;     д) ЧНП. 

4.  В системі національних рахунків купівля-продаж немонетарного золота вважається рухом: 

а) товарів;     б) доходу;     в) поточних трансфертів;     г) капіталу;     д) резервних активів. 

5.  В системі національних рахунків угоди з цінними паперами вважаються рухом: 

а) капітальних трансфертів;     б) прямих інвестицій;     в) поточних трансфертів; 

г) резервних активів;                 д) портфельних інвестицій. 

6.  Теорію конкурентних переваг вперше сформулював: 

а) Томас Мальтус;     б) Альфред Маршал;     в) Давид Рікардо;     г) Майкл Портер;     д) Пол Самуельсон. 

7.  Теорії абсолютних і порівняльних переваг оперували такими факторами виробництва: 

а) капітал;     б) праця;     в) праця і капітал;     г) праця і земля;     д) капітал і земля. 

8.  Форми протекціонізму: 

а) селективний, галузевий, колективний, прихований;        б) тарифний та нетарифний; 

в) односторонній, двосторонній, багатосторонній;               г) селективний, колективний, тарифний, спорадичний;  

д) прямий, прихований, галузевий. 

9.  До фінансових методів торгової політики належать: 

а) субсидії, кредитування, демпінг;                           б) торгові угоди, правові режими, технічні бар’єри, субсидії;  

в) субсидії, кредитування, ліцензування;                  г) демпінг, кредитування, квотування, ліцензування; 

д) квотування, ліцензування, добровільні обмеження. 

10.  За способом стягнення мита бувають: 

а) специфічні та адвалерні;     б) специфічні, адвалерні, преференційні;     в) специфічні, адвалерні, комбіновані; 

г) преференційні, адвалерні, комбіновані;                                                       д) імпортні, експортні, транзитні. 

11.  Види демпінгу: 

а) постійний, локальний, розрахунковий, ефективний;     б) взаємний, зворотній, локальний, постійний; 

в) зворотній, навмисний, постійний;                     г) взаємний, зворотній, навмисний, постійний, спорадичний; 

д) повної відповіді немає. 

12.  Ефект доходів при застосуванні тарифів полягає: 

а) у збільшенні обсягів доходів внутрішніх виробників;       б) у збільшенні обсягів доходів бюджету; 

в) у збільшенні обсягів доходів споживачів;                           г) у збільшенні доходів споживачів і виробників; 

д) правильні відповіді б) та в). 

13.  Мита, які пов’язані з оподаткуванням субсидованого товару: 

а) антидемпінгові;     б) компенсаційні;     в) специфічні;     г) преференційні;     д) автономні. 

14.  Імпортний тариф малої країни: 

а) не впливає на світову ціну;           б) збільшує еластичність пропозиції;     в) зменшує еластичність пропозиції; 

г) збільшує еластичність попиту;     д) зменшує еластичність попиту. 

15.  Ставка оптимального митного тарифу: 

а) обернена до еластичності імпорту;                             б) обернена до еластичності експорту; 

в) прямо залежить від еластичності імпорту;                 г) прямо залежить від еластичності експорту; 

д) не залежить від еластичності експорту чи імпорту. 

16.  Якщо замінити імпортну квоту на «добровільне» обмеження експорту: 

а) експортери зможуть підвищити ціну;     б) збільшаться доходи імпортерів;     в) зростуть доходи бюджету; 

г) зростуть доходи місцевих виробників;   д) зменшаться витрати споживачів. 

17.  Під впливом внутрішніх субсидій: 

а) зростає внутрішнє виробництво і споживання;     б) внутрішнє виробництво зростає, а імпорт скорочується; 

в) зростає внутрішнє виробництво та імпорт;            г) внутрішнє виробництво скорочується, а імпорт зростає; 

д) внутрішнє виробництво скорочується, а споживання зростає. 

18.  Рівень субсидування внутрішніх виробників обмежується: 

а) вимогами ринку; б) рівнем попиту; в) рівнем пропозиції; г) державним бюджетом; д) міжнародними угодами. 



19.  В основі демпінгу переважно лежить ринкова ситуація, при якій: 

а) еластичність пропозиції на внутрішньому ринку нижча, ніж на зовнішньому; 

б) еластичність пропозиції на внутрішньому ринку вища, ніж на зовнішньому; 

в) еластичність попиту по ціні на внутрішньому ринку нижча, ніж на зовнішньому; 

г) еластичність попиту по ціні на внутрішньому ринку вища, ніж на зовнішньому; 

д) еластичність попиту по ціні однакова на внутрішньому і зовнішньому ринку. 

20.  Комп’ютерні та інформаційні послуги вимагають: 

а) нерухомості виробника та споживача;                            б) мобільності виробника та нерухомості споживача;  

в) мобільності споживача та нерухомості виробника;       г) мобільності виробника та споживача; 

д) немає правильної відповіді. 

21.  Транспортні витрати приводять до: 

а) збільшення обсягів торгівлі;                             б) повного вирівнювання вартості факторів виробництва; 

в) зсувів у територіальному розподілі праці;      г) зростання рівня зайнятості в експортних галузях; 

д) правильні відповіді а) та б). 

22.  Якщо особа провела за кордоном менше доби, то вона вважаться: 

а) туристом;     б) нерезидентом;     в) мандрівником;     г) екскурсантом;     д) візитером. 

23.  З точки зору теорії порівняльних переваг рух факторів виробництва приводить до: 

а) зростання сукупного попиту на факторонасичені товари, торгівля якими здійснюється на світовому ринку; 

б) меншого порівняно з міжнародною торгівлею зростання сукупного виробництва у торгуючих країнах; 

в) більшого росту сукупного виробництва у торгуючих країнах порівняно з міжнародною торгівлею; 

г) скорочення сукупного попиту на факторонасичені товари та збільшення ціни на фактори виробництва; 

д) немає правильної відповіді. 

24.  Яке з тверджень вірне? 

а) міжнародна торгівля жорсткіше регламентується державою, ніж міжнародний рух факторів виробництва; 

б) міжнародний рух факторів виробництва жорсткіше регламентується державою, ніж міжнародна торгівля; 

в) міжнародний рух факторів виробництва і міжнародна торгівля регламентуються державою в однаковій мірі; 

г) свобода міжнародного руху факторів виробництва спричиняє жорстке регулювання торгівлі товарами; 

д) свобода торгівлі товарами спричиняє жорстке регулювання міжнародного руху факторів виробництва. 

25.  За характером використання капітал буває: 

а) державний, недержавний, підприємницький;                          б) державний і підприємницький; 

в) короткостроковий, середньостроковий, довгостроковий;      г) підприємницький і позиковий; 

д) структурний, відтворюваний, граничний. 

26.  Основні причини закордонних інвестицій: 

а) збільшення доходів на вкладений капітал та зменшення ризиків; 

б) залучення дешевших ресурсів, збільшення обсягів виробництва та продаж; 

в) розміщення капіталу з більшою вигодою, зменшення оподаткування, диверсифікація ризиків; 

г) правильні відповіді б) та в).                                                        д) всі відповіді правильні.  

27.  ТНК – це міжнародна корпорація: 

а) головна компанія якої належить капіталу кількох країн, а філії знаходяться у багатьох країнах світу; 

б) головна компанія якої належить капіталу однієї країни, а філії розкидані по багатьох країнах світу; 

в) обсяг прямих іноземних інвестицій якої перевищує обсяг внутрішніх капіталовкладень; 

г) обсяг прямих інвестицій якої перевищує її власний капітал; д) всі відповіді частково правильні. 

28.  Трансфертні ціни – це: 

а) занижені ціни, які використовуються у внутрішньокорпоративній торгівлі; 

б) засіб зменшення економічних та політичних ризиків; 

в) ціни, відмінні від ринкових, за якими внутрішні підрозділи ТНК торгують між собою з метою зменшення 

оподаткування в приймаючих країнах; 

г) ціни, що використовуються для переведення грошей у країни, де розміщені філії корпорації; 

д) правильні відповіді а) та в) 

29.  Переваги портфельних інвестицій порівняно з прямими: 

а) вищі доходи, полегшений правовий режим, кращі умови страхування; 

б) вища ліквідність, менший ризик, кращий захист від інфляції; 

в) вища доходність, сприяння з боку держави, менші податки; 

г) менший ризик, довгострокові надходження, сприяння з боку уряду;                                     д) всі відповіді вірні. 

30.  Уряду найвигідніше залучення інвестицій у вигляді: 

а) прямих інвестицій;        б) портфельних інвестицій;         в) інших інвестицій; 

г) всіх перерахованих інвестицій в однаковому ступені;     д) немає правильної відповіді. 



31.  Транснаціональна компанія вирішила збільшити частку свого капіталу в закордонному підприємстві з 45 до 

55 %. Дане підприємство відносно ТНК буде називатися: 

а) філія;     б) дочірнє підприємство;     в) асоційована компанія;    г) підрозділ;     д) холдингова компанія. 

32.  Причини еміграції діляться на: 

а) економічні та неекономічні;     б) економічні та соціальні;     в) економічні та політичні; 

г) соціальні та політичні;              д) економічні та виробничі. 

33.  Еміграція приводить до: 

а) збільшення доходів працюючих і доходів власників капіталу; 

б) збільшення доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу; 

в) зменшення доходів працюючих і доходів власників капіталу; 

г) незмінності доходів працюючих і зменшення доходів власників капіталу; 

д) незмінності доходів працюючих і збільшення доходів власників капіталу. 

34.  Імміграція приводить до: 

а) збільшення обсягів виробництва і розміру земельної ренти; 

б) зменшення обсягів виробництва і розміру земельної ренти; 

в) збільшення обсягів виробництва і зменшення розміру земельної ренти; 

г) зменшення обсягів виробництва і збільшення земельної ренти;                                д) правильної відповіді немає. 

35.  Основні механізми контролю міграції: 

а) візовий режим, боротьба з нелегалами; 

б) збільшення оподаткування нерезидентів, соціальне страхування резидентів; 

в) стимулювання рееміграції;                г) правильні відповіді а) та б);                      д) правильні відповіді а) та в). 

36.  Як в моделі специфічних факторів виробництва впливає імміграція в малу країну на рівень середньої 

зарплати? 

а) середня зарплата зросте;     б) середня зарплата зменшиться;     в) середня зарплата залишиться незмінною; 

г) середня зарплата збільшиться, якщо одночасно зростає інфляція; 

д) середня зарплата збільшиться, якщо одночасно зменшуються ціни. 

37.  Технологія порівняно з іншими факторами виробництва: 

а) має більшу міжнародну мобільність ніж капітал і праця; 

б) має меншу міжнародну мобільність ніж капітал і праця; 

в) має меншу міжнародну мобільність ніж капітал, але більшу ніж праця; 

г) має більшу міжнародну мобільність ніж капітал, але меншу ніж праця; 

д) має однакову міжнародну мобільність. 

38.  Правовими формами захисту технологій є: 

а) патенти і ліцензії;                              б) копірайт і товарні марки;              в) інжиніринг і ноу-хау; 

г) правильні відповіді а) та б);             д) правильні відповіді а) та в). 

39.  Зацікавлена сторона, що купує технологію за ліцензією, називається: 

а) ліцензіар;     б) ліцензер;     в) ліцензент;     г) ліцензор;     д) ліцензіат. 

40.  Патентна ліцензія - це: 

а) домовленість про використання ліцензії на незапатентований винахід; 

б) передача права використання патенту з відповідним ноу-хау; 

в) дозвіл на продаж винаходу третім особам без передачі патенту; 

г) передача права використання патенту без відповідного ноу-хау; 

д) документ, що свідчить про права на винахід. 

41.  Види ліцензійних платежів: 

а) роялті, участь у прибутках, періодичні платежі, паушальний платіж; 

б) роялті, паушальний платіж, участь у прибутках, участь у власності; 

в) одноразові платежі, відтерміновані платежі, рознесені в часі платежі; 

г) періодичні платежі, комісійні, ліцензійні платежі, плата за патенти; 

д) роялті, комісійні, ліцензійні платежі, участь у власності. 

42.  Європейський союз - це: 

а) політичний союз;      б) економічний союз;     в) спільний ринок;    г) митний союз;     д) глобальний союз. 

43.  Статичні ефекти митного союзу проявляються: 

а) під час створення митного союзу;                         б) наприкінці першого року після створення митного союзу; 

в) негайно після створення митного союзу;              г) у довгостроковій перспективі; 

д) після укладення відповідних угод по торгівлі. 



44.  Якщо спостерігається ефект створення торгівлі, то: 

а) члени митного союзу виграють, а інші країни – програють;             б) виграють тільки члени митного союзу; 

в) виграють всі країни, навіть ті, що не ввійшли до митного союзу; 

г) члени митного союзу програють, а інші країни – виграють; 

д) виграш чи програш країн залежить від обсягу їх торгівлі. 

45.  Валютне котирування буває: 

а) пряме, непряме, внутрішнє, зовнішнє;б) зовнішнє, внутрішнє; 

в) пряме, непряме;г) поточне, форвардне;д) пряме, непряме, крос. 

46.  Золотий паритет існував при такій системі валютних відносин: 

а) Ямайська валютна система; б) Паризька валютна система;в) Бреттон-Вудська валютна система;  

г) Генуезька валютна система;д) Лондонська валютна система. 

47.  При системі золотодевізного стандарту: 

а) тільки долар розмінювався на золото;б) в якості девізів виступали резервні валюти; 

в) національна валюта не була забезпечена золотом;г) країни досягли найвищого прогресу у світовій торгівлі; 

д) усі відповіді невірні. 

48.  Падіння курсу національної валюти спричиняє: 

а) зниження ціни експорту і імпорту;б) збільшення ціни експорту і імпорту; 

в) зниження ціни експорту і збільшення ціни імпорту;г) збільшення ціни експорту і зменшення ціни імпорту; 

д) чіткої залежності немає. 

49.  Законодавче зниження курсу валюти або центрального паритету при режимі фіксованого валютного курсу 

– це: 

а) деномінація;б) девальвація;в) делькредере;г) ревальвація;д) знецінення. 

50.  Реальний ефективний валютний курс характеризує: 

а) конкурентоспроможність товарів на світовому ринку; 

б) конкурентоспроможність товарів на внутрішньому ринку;в) експорт країни;г) імпорт країни; 

д) платіжний баланс країни. 

51.  Різке зростання пропозиції валюти на ринку в період послаблення її курсу: 

а) девальвація;б) ревальвація;в) спекулятивна атака;г) знецінення;д) подорожчання. 

52.  Тимчасове погіршення торгового балансу в результаті зниження реального курсу національної валюти, що 

призводить до його наступного покращання: 

а) умова Маршалла-Лернена;б) джей-крива;в) девальвація;г) рекуперація;д) ефект Джонса. 

53.  Такий рівень процентних ставок всередині країни і за кордоном, при якому рівні за розміром депозити в 

кожній із них дають однаковий дохід при перерахунку в одну валюту: 

а) підхід з погляду активів;б) правило іноземних інвестицій;в) паритет процентних ставок; 

г) ефект Фішера;д) грошовий нейтралітет. 

54.  Сальдо витрат та доходів у платіжному балансі має: 

а) дорівнювати нулю;б) дорівнювати одиниці;в) бути додатнім; 

г) бути від’ємним;д) однозначної відповіді не існує. 

55.  Ринок своп принципово відрізняється від ринку спот тим, що: 

а) валютний ризик заміщається кредитним ризиком;б) кредитний ризик заміщається валютним ризиком; 

в) кредитний і валютний ризики компенсують один одного;г) валютний ризик перевищує кредитний ризик; 

д) кредитний ризик цілком відсутній. 

56.  За обсягом операцій найбільшим ринком є: 

а) ринок цінних паперів;б) ринок депозитарних розписок;в) ринок відсоткових свопів; 

г) валютний ринок;д) ринок реального товару. 

57.  Опціон на відсоткову ставку понад один рік дає: 

а) відсотковий своп;б) відсотковий спред;в) відсотковий коллар; 

г) відсотковий свопціон;д) відсотковий варрант. 

58.  Гранична схильність до заощаджень визначається відношенням: 

а) приросту заощаджень до доходу базового року;б) приросту заощаджень до приросту доходу; 

в) приросту доходу до приросту заощаджень;г) приросту доходу до заощаджень базового року; 

д) заощаджень базового року до приросту доходу. 

59.  У малій відкритій економіці умова рівноважного національного доходу виглядає так: 

а) I + M = S + X;б) C + X = S + M;в) I + X = C + M;г) I + X = S + M;д) I + M = C + X. 

60.  Модель подвійної рівноваги IS-LM запропонував: 

а) П. Самуельсон;б) Дж.М. Кейнс;в) Дж. Хікс;г) Т. Свон;д) Я. Тінберген. 
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ІНСТРУКЦІЇ: 

1. Кількість сторінок –2 разом з титульною; для оформлення відповіді видається 3 

чистих аркуша, які необхідно здати. 

2. Кожне завдання містить кілька взаємопов’язаних елементів та необхідну вихідну 

інформацію із зазначенням кількості балів, які можуть бути набрані за кожен з 

елементів. 

3. Якщо учасник Олімпіади свідомо отримує або надає допомогу іншим учасникам 

чи користується несанкціонованими джерелами інформації, він автоматично 

усувається від участі, його відповіді не розглядаються і не зараховуються. 
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Львів, 30 березня 2017 р. 
  



Задача «Імпортне мито» (16 балів) 

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості у 2015 р. Україна спожила 

приблизно 7 млн. т нафтопродуктів, причому власного виробництва з них було тільки 2 млн. т. 

Середня вартість 500 $/т (без врахування мита). Якщо ввести середнє ввізне мито 10%, то обсяги 

внутрішнього виробництва і споживання нафтопродуктів зміняться (коефіцієнт еластичності 

внутрішнього попиту за ціною ED = -2, а коефіцієнт еластичності внутрішньої пропозиції ES = 1). 

За цих умов виконати такі завдання: 

1. Розрахувати ціну і обсяг імпорту нафтопродуктів після введення ввізного мита (2 бали). 

2. Розрахувати грошовий ефект для всіх учасників процесу введення мита (внутрішні 

виробники, економіка галузі, бюджет, споживачі) (4 бали). 

3. Вивести рівняння внутрішньої пропозиції і внутрішнього попиту на нафтопродукти і 

розрахувати внутрішню ціну, обсяг споживання і виробництва за умови повного припинення імпорту 

(3 бали). 

4. Розрахувати рівень ввізного мита, який максимізує надходження до бюджету (4 бали). 

5. Навести графічну інтерпретацію задачі та дати економічне тлумачення результату (3 бали). 

 

Задача «Міграція трудових ресурсів, середня заробітна плата і ВВП»(10 балів) 

Ринок праці України характеризується рівняннями: 

4W-03Q     W;20Q Укр

D

Укр

S  , 

де QS, QD – пропозиція і попит робочої сили, млн. осіб; W – середня заробітна плата, дол./год. 

Для Чехії відповідні функції мають вигляд: 

6W-54Q     W;426Q Чех

D

Чех

S   

Виходячи з цих умов виконати такі завдання: 

1. Визначити рівноважну заробітну плату на ринках обох країн та напрям трудової міграції (2 

бали). 

2. Навести графічну інтерпретацію задачі (без збереження масштабу) (2 бали). 

3. Розрахувати кількість мігрантів, які мають виїхати з країни-донора, щоб рівень рівноважної 

заробітної зарплати у цій країні зріс на 25% (2 бали). 

4. Розрахувати новий рівень рівноважної заробітної плати у приймаючій країні (2 бали). 

5. Розрахувати відносні зміни ВВП в обох країнах внаслідок міграції (2 бали). 

 

 

Задача «Регулювання валютного курсу» (6 балів) 

Попит на долари США на валютному ринку України описує функція QD = 120 – 2P, а 

пропозицію – QS = –30 + P, де Р – ціна одного долара в гривнях, а QD і QS вимірюються у млн. дол. 

Виходячи з цього визначити: 

1. Валютний курс і обсяги купівлі-продажу валюти за умови невтручання НБУ (2 бали). 

2. Як зміниться валютний курс, якщо НБУ здійснить інтервенцію обсягом 25 млн. дол. за 

умови незмінності інших параметрів ринку (2 бали). 

3. Як зреагує валютний курс таку інтервенцію, якщо попит на валюту зросте на 10 млн. дол. (2 

бали) 

 

Задача «Заощадження та інвестиції у закритій економіці» (8 балів) 

Економічна система характеризується такими даними: 

− рівноважний рівень доходу нижчий рівня доходу при повній зайнятості (Y*) на 100 одиниць; 

− С = 0,6Y + 80; I = 0,1Y + 40; G=T;  t(Y) = 0,25. 

Визначити: 

1) дохід Y* при повній зайнятості (2 бали); 

2) на скільки потрібно змінити обсяг заощаджень, щоб при G=T забезпечити рівність Y = Y*(2 

бали); 

3) як мають змінитися інвестиції, щоб забезпечити рівність Y = Y*(2 бали); 

4) якою має бути ставка подоходного податку t(Y), щоб забезпечити повну зайнятість при 

наявних державних видатках G(2 бали). 

  



Додаток И 
 

 

Ректору Дніпропетровського національного  

університету імені Олеся Гончара 

проф. Полякову М.В. 

 

 

Шановний Миколо Вікторовичу! 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016 р. 

«Про проведення Всеукраїнської студентської Олімпіади у 2016/2017 навчальному році» у 

Національному університеті «Львівська політехніка» з 30 березня по 1 квітня 2017 року було 

проведено ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Міжнародна 

економіка». 

Загальна кількість учасників Олімпіади першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

– 65 студентів з 31 вищого навчального закладу, другого (магістерського) рівня вищої освіти 

– 20 студентів з 13 вищих навчальних закладів та за ОКР «Спеціаліст» – 12 студентів з 4 

вищих навчальних закладів. 

Від Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара в Олімпіаді 

брало участь двоє студентів, які вибороли: 

 

- Васильченко Анастасія Максимівна (магістерський ОР) – 3 місце; 

- Акопян Кристине Вачаганівна (бакалаврський ОР) – 2 місце. 

 

Студентку Васильченко Анастасію Максимівну нагороджено дипломом ІІІ-го 

ступеня. Студентку Акопян Кристине Вачаганівну нагороджено дипломом ІІ-го ступеня. 

Дякуємо за участь студентів університету в Олімпіаді та проявлений ними високий 

рівень знань з дисципліни «Міжнародна економіка». 

 

 

 

З повагою 

Голова оргкомітету                                                        О. Р. Давидчак 

  



Додаток І 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

освіти і науки, молоді  

та спорту України  

13.12.2012  № 1410 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади 

 

І. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та 

спеціальностей (далі - Олімпіада) серед студентів вищих навчальних закладів 

ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування (далі 

- Учасники). 

1.2. Олімпіада - це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих 

знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. 

1.3. Олімпіада проводиться щороку з метою: 

підвищення якості підготовки фахівців; 

системного вдосконалення навчального процесу, активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів. 

1.4. Основними завданнями Олімпіади є: 

виявлення та розвиток обдарованої студентської молоді, сприяння реалізації 

її творчих здібностей; 

стимулювання творчої праці студентів, педагогічних та науково-

педагогічних працівників; 

формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, 

адміністративної і підприємницької діяльності; 

відбір студентів для участі в міжнародних олімпіадах. 

1.5. Керівником Олімпіади є Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 

України (далі - МОНмолодьспорт України). 

1.6. Олімпіада проводиться з навчальних дисциплін, напрямів та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в 

Україні. 

1.7. Організатором та координатором Олімпіади є Інститут інноваційних 

технологій і змісту освіти (далі - ІІТЗО), на який покладається організаційно-

методичне забезпечення проведення Олімпіади. 

1.8. Олімпіада з навчальної дисципліни - це творче змагання з дисциплін 

циклів гуманітарної, соціально-економічної та природничо-технічної 

підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або 

закінчили її вивчати в минулому році. 



1.9. Олімпіада з напряму, спеціальності - це творче змагання з професійної 

та практичної підготовки студентів старших курсів згідно з напрямами і 

спеціальностями, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 

навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. 

1.10. Перелік навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, базові 

вищі навчальні заклади з проведення ІІ етапу Олімпіади затверджуються 

наказом МОНмолодьспорту України строком на три роки. 

1.11. Під час проведення Олімпіади обробка персональних даних учасників 

Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про захист 

персональних даних". 

 

ІІ. Робочі органи Олімпіади 

 

2.1. Для організації та проведення Олімпіади створюється Всеукраїнський 

організаційний комітет, персональний склад якого затверджується наказом 

МОНмолодьспорту України. 

Очолює Всеукраїнський організаційний комітет заступник Міністра 

МОНмолодьспорту України. 

Відповідальним секретарем Всеукраїнського організаційного комітету 

призначається представник ІІТЗО. 

2.2. До складу Всеукраїнського організаційного комітету включаються 

представники МОНмолодьспорту України, міністерств та інших центральних 

органів виконавчої влади, що мають у своєму підпорядкуванні вищі навчальні 

заклади, вищих навчальних закладів (за згодою). 

2.3. Всеукраїнський організаційний комітет: 

розробляє положення, методичні рекомендації щодо організації та 

проведення Олімпіади; 

формує план проведення Олімпіади на наступний навчальний рік 

відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів; 

визначає порядок, аналізує і контролює хід проведення Олімпіади на всіх її 

етапах; 

надає практичну допомогу вищим навчальним закладам в організації 

Олімпіади та забезпечує їх необхідними інформаційними матеріалами; 

за поданням журі визначає переможців Олімпіади; 

сприяє висвітленню результатів Олімпіади у засобах масової інформації та 

пресі; 

підводить остаточні підсумки та складає звіт про проведення Олімпіади. 

2.4. Для організації та проведення І і ІІ етапів Олімпіади у вищих 

навчальних закладах створюються організаційні комітети (далі - оргкомітети), 

журі, апеляційні комісії. 

2.5. До складу оргкомітету І етапу Олімпіади входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники, аспіранти, представники органів студентського 

самоврядування тощо (за згодою). Головою оргкомітету призначається ректор 

або один із проректорів вищого навчального закладу, де проводиться 

Олімпіада. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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2.6. До складу оргкомітету ІІ етапу Олімпіади входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники, представники підприємств, установ тощо (за згодою). 

Головою оргкомітету призначається ректор або один із проректорів базового 

вищого навчального закладу і затверджується наказом МОНмолодьспорту 

України. Голова має заступників та секретаря оргкомітету. 

2.7. Оргкомітет базового вищого навчального закладу: 

проводить організаційну роботу з підготовки і проведення Олімпіади; 

розробляє порядок проведення відповідного етапу Олімпіади; 

готує документацію для проведення Олімпіади (програму, методичні 

рекомендації, листи, бланки протоколів тощо); 

проводить реєстрацію Учасників Олімпіади; 

здійснює шифрування та дешифрування письмових робіт Учасників; 

надсилає вищим навчальним закладам результати участі кожного студента 

(додаток 1); 

складає звіт про проведення Олімпіади. 

2.8. До складу журі I етапу Олімпіади входять педагогічні, науково-

педагогічні працівники вищого навчального закладу (за згодою). 

2.9. До складу журі II етапу Олімпіади входять науково-педагогічні 

працівники базового вищого навчального закладу, члени відповідних комісій 

Науково-методичної ради МОНмолодьспорту України, вчені наукових установ 

Національної академії наук України та національних галузевих академій 

України, представники інших вищих навчальних закладів тощо (за згодою). 

2.10. До складу журі не можуть входити особи, що є близькими особами 

Учасників Олімпіади. 

2.11. Журі Олімпіади очолює голова. Голова має заступників та секретаря 

журі. Голова журі організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, 

бере участь у визначенні переможців, затверджує список переможців. 

2.12. Кількість членів журі не повинна перевищувати третини від кількості 

студентів, які беруть участь в Олімпіаді. 

2.13. Кількість представників базового вищого навчального закладу в журі 

ІІ етапу Олімпіади не повинна перевищувати 50% від загальної кількості членів 

журі. 

2.14. Журі: 

розробляє та затверджує структуру, зміст завдань та оцінює їх виконання; 

перевіряє роботи Учасників і визначає переможців Олімпіади; 

аналізує якість виконання студентами завдань, виявляє характерні помилки 

та оцінює рівень підготовки студентів; 

готує рекомендації щодо вдосконалення навчального процесу з відповідних 

дисциплін, напрямів, спеціальностей. 

2.15. Для забезпечення об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади у 

базовому вищому навчальному закладі створюється апеляційна комісія, 

чисельність і склад якої затверджуються наказом ректора базового вищого 

навчального закладу. До складу апеляційних комісій входять члени відповідних 

комісій Науково-методичної ради МОНмолодьспорту України, представники 
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базового та інших вищих навчальних закладів, наукових установ (за згодою). 

Члени апеляційної комісії не входять до складу журі. 

2.16. Апеляційна комісія розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 

вирішення питань, пов’язаних з оцінюванням завдань. Під час розгляду 

апеляцій апеляційна комісія має право як підвищити оцінку з апеляційного 

питання (або залишити її без змін), так і понизити її у разі виявлення помилок, 

не помічених при початковій перевірці. Рішення апеляційної комісії 

враховується журі при визначенні загальної суми балів та підведенні підсумків 

Олімпіади. 

 

ІІІ. Порядок організації та проведення Олімпіади 

 

3.1. Олімпіада проводиться у два етапи. 

I етап - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації; 

II етап - у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, які 

визначаються МОНмолодьспортом України для проведення ІІ етапу олімпіади 

(базові вищі навчальні заклади). 

3.2. Інформація про проведення і підсумки Олімпіади розміщується на 

сайтах МОНмолодьспорту України, ІІТЗО. 

3.3. Для проведення Олімпіади вищий навчальний заклад направляє заявку 

до ІІТЗО щодо визначення його базовим. Вищий навчальний заклад має право 

бути базовим не більше як з п’яти Олімпіад. ІІТЗО готує проект наказу про 

проведення Олімпіади у поточному навчальному році, який затверджується 

МОНмолодьспортом України. 

3.4. I та II етапи Олімпіади складаються з турів. Кількість турів 

(теоретичний, практичний, експериментальний тощо), форми їх проведення 

(письмові роботи, співбесіди, тестування тощо) на кожному етапі визначають 

оргкомітети. 

3.5. І етап Олімпіади проводиться у січні - лютому поточного року з 

навчальних дисциплін (які вивчались не менше семестру), напрямів та 

спеціальностей. 

3.6. Склад оргкомітету, журі та строки проведення І етапу Олімпіади у 

кожному вищому навчальному закладі затверджуються наказом ректора. 

3.7. Оргкомітет підводить підсумки І етапу Олімпіади та рекомендує 

переможців І етапу для участі в ІІ етапі Олімпіади. Рекомендацією вважається 

заповнена оргкомітетом Анкета учасника ІІ етапу Олімпіади, яка заповнюється 

на кожного Учасника окремо (додаток 2). 

3.8. Анкети переможців І етапу надсилаються базовому вищому 

навчальному закладу до 1 березня поточного року. 

3.9. Ректори вищих навчальних закладів, студенти яких беруть участь в 

Олімпіаді, забезпечують участь переможців І етапу у ІІ етапі Олімпіади. 

3.10. ІІ етап Олімпіади проводиться в квітні - травні поточного року. Строк 

проведення ІІ етапу Олімпіади визначається оргкомітетами базових вищих 

навчальних закладів і затверджується наказом МОНмолодьспорту України. 
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3.11. Умови і порядок проведення, склад оргкомітету, журі та апеляційної 

комісії II етапу Олімпіади затверджуються наказом ректора базового вищого 

навчального закладу. 

3.12. Базовий вищий навчальний заклад надсилає листи-запрошення з 

інформацією про умови проведення ІІ етапу Олімпіади, тематику олімпіадних 

завдань з відповідної навчальної дисципліни, напряму, спеціальності вищим 

навчальним закладам, студенти яких можуть брати участь у II етапі Олімпіади. 

Кількісний склад учасників II етапу Олімпіади визначає оргкомітет базового 

вищого навчального закладу у рівній кількості від кожного вищого навчального 

закладу. 

3.13. Оргкомітети ІІ етапу Олімпіади для заохочення студентів видають їм 

сертифікат учасника Олімпіади, а також нагороджують дипломами базового 

вищого навчального закладу. 

3.14. Олімпіада з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності, у якій 

протягом трьох років щороку брали участь менше 15 студентів та менше ніж 5 

вищих навчальних закладів, вилучається з переліку. 

3.15. Звіт про проведення ІІ етапу Олімпіади (додаток 3), затверджений 

головою оргкомітету ІІ етапу Олімпіади, подається на адресу ІІТЗО у 10- 

денний строк після її завершення. Якщо звіт подається невчасно або не 

відповідає вимогам додатка 3 до цього Положення, результати проведення 

відповідної Олімпіади не розглядаються. 

 

ІV. Учасники Олімпіади 

 

4.1. У І етапі Олімпіади беруть участь всі бажаючі студенти вищих 

навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та 

підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих вищих 

навчальних закладах. 

4.2. Учасники мають право ознайомитися з оцінкою їх роботи та письмово 

звернутися до апеляційної комісії з приводу об’єктивності оцінки виконаних 

ними завдань. 

4.3. Учасники ІІ етапу Олімпіади повинні мати при собі студентський 

квиток та паспорт для підтвердження їх особи. 

 

V. Підведення підсумків Олімпіади 

 

5.1. Учасники, які посіли перше, друге, третє місця в особистому заліку, є 

переможцями кожного з етапів Олімпіади та учасниками наступного етапу і 

нагороджуються дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів відповідно. 

5.2. Переможці І етапу визначаються оргкомітетом вищого навчального 

закладу, на підставі рекомендацій журі, є Учасниками ІІ етапу Олімпіади, 

список яких затверджується наказом ректора. 

5.3. Переможці кожного з етапів Олімпіади визначаються за сумарною 

кількістю балів, набраних на всіх обов`язкових турах Олімпіади. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z2207-12#n111


5.4. Дипломом І ступеня нагороджується Учасник, який набрав не менше 

80%, ІІ ступеня - 70%, ІІІ ступеня - 60% від максимально можливої сумарної 

кількості балів, що дорівнює 100%. При цьому кількість переможців не може 

перевищувати 10% від загальної кількості Учасників. У разі перевищення 

кількості переможців Оргкомітет залишає за собою право корегування їх 

кількості при підведенні остаточних підсумків Олімпіади. 

5.5. Дипломом I ступеня нагороджується один Учасник. Якщо рівну 

кількість балів набрали декілька Учасників, які претендують на нагородження 

дипломом І ступеня, між ними призначається додатковий тур. 

5.6. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються журі базового вищого 

навчального закладу та затверджуються наказом МОНмолодьспорту України. 

5.7. Переможці ІІ етапу Олімпіади нагороджуються дипломами 

МОНмолодьспорту України. Дипломи видаються після виходу наказу 

МОНмолодьспорту України про затвердження підсумків проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади до кінця поточного року. У разі втрати 

диплом не поновлюється. 

5.8. Переможці І та ІІ етапів Олімпіади нагороджуються подарунками, 

спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, 

благодійних фондів, спонсорів тощо. 

5.9. Учасники, які посіли ІV-VІ місця, а також за оригінальний, 

нестандартний розв`язок завдань Олімпіади нагороджуються грамотами 

оргкомітету базового вищого навчального закладу. 

5.10. За клопотанням оргкомітету Олімпіади ректор базового вищого 

навчального закладу нагороджує грамотами, грошовими преміями, цінними 

подарунками активних організаторів Олімпіади із коштів вищого навчального 

закладу. 

 

VІ. Фінансування Олімпіади 

 

6.1. Витрати на організацію та проведення Олімпіади здійснюються за 

рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством України. 

6.2. Витрати на відрядження студентів та науково-педагогічних працівників 

до базових вищих навчальних закладів для участі у II етапі Олімпіади 

здійснюються за рахунок вищих навчальних закладів, в яких вони навчаються 

або працюють. 

 

 

Директор департаменту  

вищої освіти 

 

Ю.М. Коровайченко 

 

 
 

  



 

 Додаток 1 

до Положення 

про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

 

 

 

 

 

 

 Ректору 

______________________________ 

(найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

Оргкомітет II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  з 

______________________________________ повідомляє, що студент(ка) 

Вашого навчального закладу _______________________ посів(ла) ____ місце
                          (прізвище, ініціали) 

 

з ______ можливих, а по групі __________________ вищих навчальних 

закладів  
 

_________ місце з ______ можливих. 

 

Голова оргкомітету  

базового вищого 

навчального закладу 

 

 

_________ 

(підпис) 

 

 

_________________________  

(прізвище, ініціали) 

М.П.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2  

до Положення 

про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

 
АНКЕТА 

учасника II етапу Олімпіади 

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) ____________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Дата народження _______________________________________________ 

 

Вищий навчальний заклад (повне найменування та місцезнаходження) ___ 

________________________________________________________________ 

 

Факультет, курс ________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету 

________________________________________________________________ 
(найменування вищого навчального закладу) 

 

студент(ка) ________________________________________________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

який(яка) у I етапі Олімпіади _________________________________________ 
        (назва олімпіади з навчальної дисципліни,  

________________________________________________________________ 

 напряму, спеціальності) 

 

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 

 

Голова оргкомітету 

вищого навчального закладу        ____________         _______________ 
                                       (підпис)                                  (прізвище, ініціали) 

 

М.П. 
 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 

 
 



Додаток 3  

до Положення 

про проведення Всеукраїнської 

                                                       студентської олімпіади 

 

ЗВІТ  

про проведення II етапу Олімпіади  

__________________________________________________,  
(назва олімпіади з навчальної дисципліни, напряму або спеціальності)  

проведеної ________ в ___________________________________  
                               (дата)                              (найменування вищого навчального закладу) 

1. Наказ ректора базового вищого навчального закладу про проведення II етапу Олімпіади. 

2. Організація II етапу Олімпіади (таблиця 1). 

3. Результати проведення II етапу Олімпіади (таблиця 2). 

4. Список та результати участі в Олімпіаді студентів від кожного вищого навчального 

закладу (таблиця 3). 

5. Результати переможців ІІ етапу Олімпіади у 2 примірниках (таблиця 4). 

6. Конкурсні завдання. 

7. Допоміжний та ілюстративний матеріали з проведення Олімпіади (запрошення, програми, 

методичні рекомендації, фотокартки, матеріали преси, радіо, телебачення тощо). 

М.П. 

Таблиця 1 

Організація ІІ етапу Олімпіади  

з _________________________________________________________,  
(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 

проведеної ________ на базі __________________________________  
                            (дата)                          (найменування вищого навчального закладу) 

Хід проведення 

Олімпіади 
Перелік заходів Олімпіади Форми проведення Олімпіади (організаційні 

аспекти) 

  

Склад журі № 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування вищого навчального 

закладу, посада та науковий ступінь 

   
Склад апеляційної 

комісії 
№ 

з/п 
Прізвище, ім’я та по батькові Повне найменування вищого навчального 

закладу, посада та науковий ступінь 

   

Зауваження по роботі 

журі 
 

Робота апеляційної 

комісії 
 

Новації в організації 

та проведенні 
 

Пропозиції щодо 

поліпшення 

організації та 

проведення Олімпіади 

 

Голова оргкомітету 
_______  

(підпис) 
_______________________________  

(прізвище, ініціали, звання)  

Голова журі 
_______  

(підпис) 
_______________________________  

(прізвище, ініціали, звання) М.П. 

 

  



Таблиця 2 

Результати проведення ІІ етапу Олімпіади  

з _____________________________________________________________,  
(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 

проведеної _____________ на базі _________________________________  
                                  (дата)                                  (найменування вищого навчального закладу) 

Конкурсні завдання Олімпіади Розділ, тема  
(з якого взято 

завдання) 

Кількість студентів Аналіз типових помилок 

студентів, перелік розділів, 

тем, недостатньо засвоєних 

студентами 

всього  
(що 

виконували 

завдання) 

з них зробили 

помилки 
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Аналіз підготовки студентів, які 

брали участь в Олімпіаді 
 

 

Голова оргкомітету 
_______  

(підпис) 
_______________________________  

(прізвище, ініціали, звання)  

Голова журі 
_______  

(підпис) 
_______________________________  

(прізвище, ініціали, звання) М.П. 

Таблиця 3 

Список та результати участі в Олімпіаді студентів  

від кожного вищого навчального закладу  

з ___________________________________________________________,  
(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 

проведеній ___________ на базі _________________________________  
                              (дата)                             (найменування вищого навчального закладу) 

Повне 

найменування 

вищого навчального 

закладу 

Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Курс Факультет, 

спеціальність 
Кількість балів Місце 

1 1.     
2.     

 

 
Всього студентів:     

2 1.     
2.     

 

 
Всього студентів:     

Всього вищих навчальних закладів, що брали участь в Олімпіаді:  

 
Загальна кількість студентів, що брали участь в Олімпіаді:  

 

Голова оргкомітету 
_______  
(підпис) 

_______________________________  
(прізвище, ініціали, звання) 

Голова журі 
_______  
(підпис) 

_______________________________  
(прізвище, ініціали, звання) 

 

  



Таблиця 4 

Результати переможців ІІ етапу Олімпіади  

з ________________________________________________________________,  
(назва навчальної дисципліни, напряму або спеціальності) 

проведеної ________________ на базі _________________________________  
                                    (дата)                            (найменування вищого навчального закладу) 

Місце Прізвище, ім’я та по 

батькові студента 
Повна назва вищого навчального закладу Бали % від 

максимуму 

балів 

Місце в 

груповому 

заліку 

Перше 1.     

Друге 1.     
2.     

 

 
    

Третє 1.     

2.     
 

 
    

Голова оргкомітету 
_______  
(підпис) 

_______________________________  
(прізвище, ініціали, звання) 

Голова журі 
_______  
(підпис) 

_______________________________  
(прізвище, ініціали, звання) 

М.П. 

 



Додаток Й 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  
 

 

Н  А  К  А  З 
 

м. Київ 

    _09___    __12______  2016 р.      №  _1495_ 

 

 

Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади  

у 2016/2017 навчальному році 

 

 

 

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку 

обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої  

праці та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської 

олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді  

та спорту України від 13 грудня 2012 року № 1410 та зареєстрованим у  

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за № 2207/ 22519  

(далі – Положення), 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести у 2016/2017 навчальному році Всеукраїнську студентську 

олімпіаду (далі - Олімпіада)  у  два  етапи: 

І етап – у січні-лютому 2017 року у вищих навчальних закладах  

(за згодою);  

ІІ етап – у квітні-травні 2017 року у вищих навчальних закладах, 

визначених як базові. 

2. Утворити Всеукраїнський організаційний комітет Всеукраїнської 

студентської олімпіади у складі згідно з додатком 1. 

3. Затвердити: 

1) перелік навчальних дисциплін, базових вищих навчальних  

закладів, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади, що 

додається; 

2) перелік напрямів і спеціальностей, базових вищих навчальних закладів, 

голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади, що додається. 



4. Базовим вищим навчальним закладам до 27 лютого 2017 року 

надіслати до всіх вищих навчальних закладів листи-запрошення з умовами та 

строком проведення змагань. 

5. Керівникам вищих навчальних закладів: 

1) надіслати до базових вищих навчальних закладів до 01 березня           

2017 року анкети переможців І етапу Олімпіади; 

2) відрядити студентів та науково-педагогічних працівників, які є 

членами журі, до відповідних базових вищих навчальних закладів для участі у 

ІІ етапі Олімпіади. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок 

навчальних закладів, у яких вони навчаються  або працюють;  

3) компенсувати робочий час, витрачений на науково-методичне 

забезпечення та підготовку завдань для ІІ етапу Олімпіади науково-

педагогічними працівникам, відповідно до законодавства України. 

6. Оргкомітетам базових вищих навчальних закладів: 
1) забезпечити організацію ІІ етапу Олімпіади відповідно до 

розробленого порядку проведення цього етапу та Положення; 

2) подати звіт про підсумки ІІ етапу Олімпіади у 10-ти денний  

строк після її завершення до Інституту модернізації змісту освіти, а також на 

електронну адресу olimpstud@ukr.net, за встановленою формою. 

7. Всеукраїнському організаційному комітету підвести підсумки 

проведення Олімпіади та довести їх до відома всіх вищих навчальних закладів.    

8. Взяти до відома, що розміщення учасників ІІ етапу Олімпіади 

організовують базові вищі навчальні заклади.  
9. Інституту модернізації змісту освіти (Ткаченко В. В.) здійснити 

організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади. 

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Міністра Ковтунця В.В. 

 
 

 

 
 

Міністр 

  

 

 

Л.М. Гриневич 

 

 

 
 

 

  



Додаток 1                                        

до наказу Міністерства освіти і 

науки України 

_09.12.2016_____     №   _1495_____   

 

Склад  
Всеукраїнського організаційного комітету  

Всеукраїнської студентської олімпіади 

 
Ковтунець Володимир 

Віталійович 

перший заступник Міністра освіти і науки України, голова 

оргкомітету; 

Ткаченко Володимир 

Володимирович 

в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти, заступник 

голови оргкомітету; 

Рябич Наталія Іванівна методист відділу організації конкурсів і подій Інституту 

модернізації змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету; 

Вернидуб Оксана 

Михайлівна 

завідувач відділу організації конкурсів і подій Інституту 

модернізації змісту освіти; 

Михайленко Наталія 

Петрівна 

методист відділу організації конкурсів і подій Інституту 

модернізації змісту освіти; 

Іщенко Тетяна 

Дем’янівна 

в. о. директора Державної установи «Науково- методичний центр 

інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих 

навчальних закладів «Агроосвіта» Міністерства аграрної політики 

та продовольства України (за згодою); 

Мельник Ірина 

Володимирівна 

директор Державної установи «Центральний методичний кабінет з 

вищої медичної освіти» Міністерства охорони здоров’я України 

(за згодою); 

Спіцин Євген 

Сергійович 

професор Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (за згодою); 

Солошич Ірина 

Олександрівна 

доцент Кременчуцького національного університету  імені  

Михайла  Остроградського (за згодою); 

 

Юдіна Світлана 

Павлівна 

завідувач сектору відділу організації конкурсів і подій Інституту 

модернізації змісту освіти 

 

В. о. директора Інституту 

модернізації змісту освіти 

  

 

 

В. В. Ткаченко 

 

 

 

Директор департаменту 

вищої освіти 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО                                         

наказ Міністерства освіти і 

науки України 

  09.12.2016__ р.    № _1495__________   

 

 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, БАЗОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016-2019 РОКАХ 

 

№ 

з/п 

Назва навчальної дисципліни, з 

якої проводиться олімпіада 

Назва групи вищих 

навчальних закладів, 

студенти яких беруть участь 

в олімпіаді 

Назва базового вищого навчального закладу з проведення 

олімпіади 

Терміни 

проведення 

олімпіади 

Прізвище та ініціали, 

посада голови оргкомітету 

ГУМАНІТАРНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1 Українська мова Усі вищі навчальні заклади  

 

Вінницький державний педагогічний університет імені 

Михайла Коцюбинського  

(0432) 27-55-89, 26-33-02, (52-20) 

16-17 березня Проректор Коломієць 

А.М. 

(0432) 27-68-82 

2 Педагогіка Класичні, педагогічні 

університети  

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка (0544) 42-33-06, 42-34-74  

16-19 травня Ректор Курок О.І. 

(0544) 42-34-27 

3 Педагогіка Вищі навчальні заклади 

непедагогічного профілю 

Національний університет 

«Львівська політехніка»   

(032) 258-25-20, 22-19  

3-6  

квітня 

Проректор 

Давидчак О.Р. 

(032) 258-20-51 

4 Політологія Усі вищі навчальні заклади, 

де політологія не є 

спеціальністю 

Уманський державний педагогічний університет імені 

Павла Тичини  

(04744) 3-40-44    

19-21 квітня Проректор 

Сокирська В.В. 

(04744) 4-02-81 

5 Психологія Класичні, педагогічні 

університети 

Державний заклад «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет  

імені К.Д.Ушинського» 

(048) 705-46-69 (70) 

20-22 

квітня 

Проректор 

Койчева Т.І. 

(048) 715-56-81, 732-41-

99 

6 Історія України   Усі вищі навчальні заклади  Житомирський державний університет імені Івана 

Франка 

(0412) 34-04-38 

25-27 квітня Проректор  

Сейко Н.А. 

(0412) 43-11-95 

7 Англійська мова Усі вищі навчальні заклади, 

де англійська мова не є 

спеціальністю 

Національний університет 

«Львівська політехніка»   

(032) 258-25-20, 22-19     

19-21 квітня Проректор 

Давидчак О.Р. 

(032) 258-20-51 

8 Німецька мова Усі вищі навчальні заклади, 

де німецька мова не є 

спеціальністю 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

(057) 707-64-32      

24-29 квітня Проректор  

Мигущенко Р.П. 

(057) 706-32-13 



9 Французька мова  Усі вищі навчальні заклади, 

де французька мова не є 

спеціальністю 

Запорізький національний університет 

(061) 289-12-56 

5-7 

квітня 

Проректор 

Васильчук Г.М.  

(061) 289-12-04 

ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІ  (ФУНДАМЕНТАЛЬНІ)  ДИСЦИПЛІНИ 

10 Математика 

 

Технічні вищі навчальні 

заклади 

Сумський державний університет    

(0542) 64-04-99     

16-19 травня Перший проректор 

Карпуша В.Д. 

(0542) 68-77-55 

11 Математика  

 

Класичні університети, 

фізико-технічні інститути 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка    

(032) 239-47-43 

25-28 квітня Проректор  

Гладишевський Р.Є.  

(032) 255-41-00 

12 Математика Педагогічні університети Державний заклад «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К.Д.Ушинського» 

(048) 733-02-20, 732-10-10  

5-8 

квітня 

Проректор 

Койчева Т.І. 

(048) 715-56-81, 732-41-

99 

13 Інформатика Усі вищі навчальні заклади Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»"     

(057) 788-43-04 

18-22 квітня Проректор 

Павленко В.М. 

(057) 788-40-10 

14 Статистика 

 

Усі вищі навчальні заклади Національна академія статистики, обліку та аудиту  

(044) 489-42-56 

12-14 квітня Проректор  

Момотюк Л.Є. 

(044) 486-31-05 

15 Фізика Класичні, педагогічні 

університети 

Національний педагогічний університет  

імені М.П.Драгоманова 

(044) 239-30-92 

14-17 березня Ректор 

Андрущенко В.П. 

(044) 234-11-08 

16 Фізика Технічні, аграрні, медичні, 

економічні університети 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

(057) 707-32-28      

5-7  

квітня 

Проректор  

Сухонос М.К. 

(057) 707-33-37 

17 Державні фінанси Усі вищі навчальні заклади Харківський національний економічний університет 

імені Семена Кузнеця 

(057) 702-03-04, 07-17, 18-36  

4-7 

квітня 

Ректор  

Пономаренко В.С. 

(057) 702-03-04 

18 Грунтознавство Аграрні, класичні, екологічні 

університети 

 

Харківський національний аграрний університет імені 

В.В. Докучаєва   

(057)-299-76-28               

17-19 травня Проректор 

Петров В.М. 

(057)-299-76-28 

19 Геологія Класичні, педагогічні, 

технічні університети 

Львівський національний університет імені Івана 

Франка   

(032) 239-14-56, 261-60-59 

16-18  

травня 

Проректор  

Гладишевський Р.Є.  

(032) 255-41-00 

20 Хімія    Технологічні, інженерно-

будівельні, транспортні, 

екологічні, медичні, аграрні, 

ветеринарні вищі навчальні 

заклади 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

(044) 527-82-13 

 

16-18 травня Проректор 

Кваша С.М. 

(044) 258-34-87 



21 Хімія  Класичні, педагогічні 

університети 

Чернігівський національний педагогічний університет 

імені Т.Г.Шевченка  

(04622) 3-21-06 

25-27 квітня Перший проректор 

Дятлов В.О. 

(04622) 3-40-16 

22 Біологія  

 

Аграрні, екологічні, технічні 

університети 

Миколаївський національний аграрний університет   

 (0512) 34-30-57, (61-60) 

12-14 квітня Перший проректор 

Бабенко Д. В. 

(0512) 34-31-94 

23 Агроекологія Аграрні, екологічні 

університети 

Львівський національний аграрний університет   

(032) 22-42-335, 22-42-948    

25-27 квітня Перший проректор 

Боярчук В.М. 

(032) 22-42-502 

24 Земельний кадастр   Аграрні, класичні, технічні 

університети 

Харківський національний аграрний університет імені 

В.В. Докучаєва  

(0572) 99-76-28  

19-21 квітня Проректор  

Петров В.М. 

(0572) 99-76-28 

25 Загальна екологія Усі вищі навчальні заклади Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

(044) 527-80-89 

25-27 квітня Проректор 

Кваша С.М. 

(044) 258-34-87 

26 Екологічна безпека Усі вищі навчальні заклади Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

(05366) 3-10-19    

5-7  

квітня 

Перший проректор 

Никифоров В.В. 

(05366) 3-51-41 

27 Економіка 

природокористування 

Усі вищі навчальні заклади Львівський національний аграрний університет  

(032) 22-42-947, 22-42-948    

19-21 квітня Перший проректор 

Боярчук В.М. 

(032) 22-42-502 

28 Астрономія та астрофізика  

(І тур - Internet, 

ІІ тур - очний, 

ІІІ тур - фінальний)   

Класичні, педагогічні, 

університети 

 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

(044) 526-45-07  

І тур - лютий; 

ІІ тур -, 15.03; 

ІІІ тур-10-

15.04 

Проректор 

Мартинюк В.С. 

(044) 239-32-40  

 ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНІ ДИСЦИПЛІНИ 

29 Опір матеріалів  

 

Усі вищі навчальні заклади  Одеська державна академія будівництва та архітектури      

(048) 729-85-86, 733-37-53 

16-18 травня Ректор 

Ковров А.В. 

(048) 723-33-42 

30 Гідравліка Технічні університети Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

(057) 788-41-01   

18-22 квітня Проректор 

Павленко В.М. 

(057) 788-40-10 

31 Теоретична механіка 

 

Класичні та технічні 

університети 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського  

(05366) 3-11-13   

12-14 квітня Перший проректор  

Никифоров В.В. 

(05366) 3-51-41 

32 Ремонт машин  

 

 

Технічні, аграрні 

університети 

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка     

(057) 700-38-88       

4-7  

квітня 

Проректор  

Войтов В. А. 

(057) 732-79-22 

33 Теорія машин і механізмів Технічні, аграрні 

університети 

Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

(057) 788-42-02  

26-29 квітня Проректор 

Павленко В.М. 

(057) 788-40-10 



34 Експлуатація машин і 

обладнання 

Аграрні університети Таврійський державний агротехнологічний університет 

(0619) 42-13-06  

10-12 травня Проректор 

Надикто В.Т. 

(0619) 42-13-06 

35 Технічна експлуатація 

автомобілів 

Транспортні вищі навчальні 

заклади 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

(057) 700-38-56 (79) 

20-21 квітня Проректор  

Ходирєв С.Я. 

(057) 700-38-56 

36 Деталі машин та основи 

конструювання 

Технічні, аграрні 

університети 

Національний університет 

«Львівська політехніка»  

(032) 258-25-20    

26-28 квітня Проректор 

Давидчак О.Р. 

(032) 258-20-51 

37 Мости і споруди на дорогах Будівельні і транспортні 

вищі навчальні заклади 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

(057) 700-38-63 

20-21 квітня Проректор  

Гладкий І.П. 

(057) 700-38-54 

38 Інтегровані транспортні 

системи 

Усі вищі навчальні заклади Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

(057) 700-38-63 

6-7  

квітня 

Проректор  

Богомолов В.О. 

(057) 700-38-63 

39 Нарисна геометрія та 

геометричне моделювання на 

ПЕОМ 

Технічні, аграрні 

університети 

Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут» 

(057) 788-44-06 

5-8  

квітня 

Проректор 

Павленко В.М. 

(057) 788-40-10 

40 Інвестування Усі вищі навчальні заклади Одеська державна академія будівництва та архітектури      

(048) 729-85-86, 733-37-53 

13-14 квітня Ректор Ковров А.В. 

(048) 723-33-42 

41 Податкова система України 

 

Класичні, економічні уні-

верситети, вищі навчальні 

заклади управління 

Тернопільський національний економічний університет 

(0352) 47-50-77 

26-28 квітня Ректор  

Крисоватий А.І. 

(0352) 47-50-51 

42 Економічна теорія Усі вищі навчальні заклади Одеський національний університет імені 

І.І.Мечникова 

(048) 731-71-51 

5-7  

квітня 

Проректор 

Іваниця В.О. 

(048) 731-71-51 

43 Економіка підприємства Усі вищі навчальні заклади Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» 

(0562) 47-08-22 

29-31 березня Проректор 

Верхоглядова Н.І. 

(056) 372-06-95 

44 Фінанси Усі вищі навчальні заклади Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська 

державна академія будівництва та архітектури» 

(0562) 47-08-22 

5-7 

квітня 

Проректор 

Верхоглядова Н.І. 

(056) 372-06-95 

45 Регіональна економіка Класичні, економічні 

університети, вищі 

навчальні заклади  

Державний вищий навчальний заклад «Київський 

національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» (044) 489-09-33,  483-54-98, 371-61-74   

27-28 квітня Перший проректор 

Лук’яненко Д.Г. 

(044) 456-50-57 

46 Міжнародна  економіка Усі вищі навчальні заклади Національний університет 

«Львівська політехніка»     

(032) 258-25-20, 258-22-19 

30 березня 1 

квітня 

Проректор 

Давидчак О.Р. 

(032) 258-20-51 

47 Міжнародне право (публічне, 

приватне) 

Усі вищі навчальні заклади Вищий навчальний заклад «Університет економіки та 

права «Крок»   

(044) 455-56-56  

19-20 травня Проректор 

Сідак В.С. 

(044) 455-56-65  



48 Кримінальне право  Класичні, юридичні 

університети, ВНЗ системи 

МВС 

Донецький юридичний інститут МВС України 

(м.Кривий Ріг)  

(0564) 95-09-69 

11-14 квітня Проректор 

Мозуляка О.О. 

(0564) 95-09-69 

49 Страхова справа 

 

Усі вищі навчальні заклади Тернопільський національний економічний університет 

(0352) 47-50-77 

19-20 квітня Ректор  

Крисоватий А.І. 

(0352) 47-50-51 

50 Фінансовий менеджмент Усі вищі навчальні заклади Луцький національний технічний університет 

(0332) 74-61-03, 78-55-66   

 

6-7 

 квітня 

Ректор 

Савчук  П.П. 

(0332) 74-61-03 

51 Стратегічне управління Усі вищі навчальні заклади Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (044) 204-82-00, 92-18 

26-28 квітня Проректор 

Киричок П.О. 

(044) 204-82-00 

52 Інформаційні системи і 

технології в обліку та аудиті 

Усі вищі навчальні заклади Миколаївський національний аграрний університет     

 (0512) 58-05-94      

10-12 

травня 

Перший проректор  

Бабенко Д.В. 

(0512) 34-31-94 

53 Електротехніка Технічні, класичні 

університети  

 

Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

(057) 707-64-27, 68-16     

18-20 квітня Проректор  

Мигущенко Р.П. (057) 

706-32-13 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 

54 Технічна діагностика 

обчислювальних пристроїв та 

систем 

Технічні університети та 

інститути   

Одеський національний політехнічний університет  

(048) 705-83-03 

11-13 квітня Проректор Нестеренко 

С.А. 

(048) 234-40-25 

55 Робототехніка   Технічні університети та 

інститути   

Одеський національний політехнічний університет  

(048) 705-83-03   

23-26 травня Проректор Нестеренко 

С.А. 

(048) 234-40-25 

56 Комп’ютерні системи 

штучного інтелекту 

Технічні, класичні 

університети    
Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

(057) 707-61-65   

18-21 квітня Проректор 

Мигущенко Р.П. 

(057) 706-32-13 

57 Програмування й управління 

ІТ проектами  

(Internet олімпіада) 

Усі вищі навчальні заклади Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

(066) 430-54-32 

15-17  

травня 

Перший проректор 

Закусило О.К. 

(044) 239-32-70  

58 Проектування видавничо-

поліграфічного виробництва 

Технічні університети Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» (044) 204-84-26 (22), 99-16 

16-18 травня Ректор 

Згуровський М.З. (044) 

204-83-61 

59 Системи автоматизованого 

проектування та комп’ютер-

ного моделювання в 

машинобудуванні 

(Internet олімпіада)    

Класичні, технічні 

університети    

Хмельницький національний університет 

(067) 673-20-36, (050) 376-42-12 

 

14-16  

січня 

Перший проректор 

Войнаренко М.П. (0382) 

72-64-35 



60 Системи автоматизованого 

проектування та комп’ютер-

ного моделювання в 

машинобудуванні 

Технічні університети    Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

(044) 406-82-55, (050) 234-58-39        

3-7  

квітня 

Проректор  

Киричок П.О. 

(044) 236-42-52 

61 Програмування обробки на 

верстатах з числовим 

програмним керуванням 

Усі вищі навчальні заклади 

 

Сумський державний університет 

(0542) 64-04-99  

 

21-24 березня Проректор 

Картуша В.Д. 

(0542) 68-77-55 

62 Програмування мікропро-

грамних автоматів та мікро-

контролерних систем (І тур - 

Internet, ІІ тур - очний)   

Класичні, технічні 

університети    
Хмельницький національний університет 

(067) 673-20-36, (050) 376-42-12 

 

І тур - Inter-

net, 24-25.03; 

ІІ тур - очний, 

21-23 квітня 

Перший проректор 

Войнаренко М.П. (0382) 

72-64-35 

63 Взаємозамінність, 

стандартизація та технічні 

вимірювання 

Класичні, технічні, аграрні 

університети 

Миколаївський національний аграрний університет    

 (0512) 34-01-91  

4-7 

квітня 

Перший проректор  

Бабенко Д.В. 

(0512) 34-31-94 

64 Безпека життєдіяльності  Усі вищі навчальні заклади 

 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності  

(032) 233-14-77 

25-28 квітня Проректор  

Коваль М.С. 

(032) 233-20-72 

65 Основи охорони праці Усі вищі навчальні заклади 

 

Луцький національний технічний університет 

(0332) 74-61-03, (095) 835-71-79   

 

27-28 квітня Ректор 

Савчук  П.П. 

(0332) 74-61-03 

66 Цивільний захист  Усі вищі навчальні заклади 

 

Національний авіаційний університет 

(044) 406-78-91 

23-24 березня Проректор  

Іванова Г.В. 

(044)-406-76-03 

67 Організація і технологія 

проведення пошуково-

рятувальних робіт 

Всі вищі навчальні заклади 

 

Кіровоградська льотна академія Національного 

авіаційного університету 

(0522) 39-44-22 (11) 

26-27 квітня Заступник начальника 

академії Обідін Д.М. 

(0522) 34-13-35,  

39-47-25 

68 Пожежна безпека Всі вищі навчальні заклади 

 

Національний університет цивільного захисту України 

(057) 700-31-71   

29-30 березня Проректор  

Назаров О.О. 

(057) 704-14-34 

69 Психіатрія та наркологія. 

Медична психологія 

  

Медичні, класичні 

університети 

Харківський національний медичний університет   

(057) 705-07-09  

24-26 квітня Ректор 

Лісовий В.М. 

(057) 705-07-11  

70 Латинська мова та медична 

термінологія 

Медичні університети, 

медичні інститути 

 

Львівський національний медичний університет імені 

Данила Галицького  

(032) 275-58-66  

27-28 квітня Ректор  

Зіменковський Б.С. 

(032) 260-30-66 

71 Педіатрія  Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Національний медичний університет   

імені О.О. Богомольця   

(067) 230-84-24, (044) 234-99-92 

30-31 березня Проректор 

Черенько Т.М. 

(044) 234-69-75 



72 Терапія 

(внутрішня медицина) 

Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Національний медичний університет   

імені О.О. Богомольця   

(067) 763-97-41,(044) 234-99-92 

23-24 березня Проректор 

Черенько Т.М. 

(044) 234-69-75 

73 Гігієна Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Національний медичний університет   

імені О.О. Богомольця   

(067) 444-65-59, (044) 483-83-45 

2-3 

березня 

Проректор 

Черенько Т.М. 

(044) 234-69-75 

74 Медична генетика Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Харківський національний медичний університет  

(057) 705-07-09  

19-21 квітня Ректор 

Лісовий В.М. 

(057) 705-07-11  

75 Медична біологія 

 

Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Вищий державний навчальний заклад «Буковинський 

державний медичний університет»  

(0372) 53-30-21   

26-28 квітня Ректор  

Бойчук Т.М. 

(0372) 55-37-54 

76 Медична хімія Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Національний медичний університет   

імені О.О. Богомольця   

(044) 454-39-20, 454-49-19 

6-7 

квітня 

Проректор 

Черенько Т.М. 

(044) 234-69-75 

77 Інфекційні хвороби Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Одеський національний медичний університет 

(048) 723-74-24 

4-6  

травня 

Проректор 

Бажора Ю.І. 

(048) 723-54-58 

78 Фармакологія 

 

Медичні, класичні 

університети 

медичні інститути 

Національний фармацевтичний університет  

(057) 706-30-69 

 

22-24 березня Ректор  

Черних В.П. 

(057) 706-35-81 

79 Соціальна медицина та 

організація охорони здоров'я 

Медичні, класичні 

університети 

медичні інститути 

Сумський державний університет 

(0542) 64-04-99 

12-13 квітня Перший проректор 

Картуша В.Д. 

(0542) 68-77-55 

80 Гістологія, цитологія та 

ембріологія 

Медичні університети, 

медичні інститути 

 

Вищий державний навчальний заклад України 

«Українська медична стоматологічна академія»    

(0532) 60-20-51, 27-17-69   

18-21 квітня Перший проректор 

Бобирьов В.М 

(053) 227-17-69 

81 Анатомія людини Медичні, класичні 

університети 

медичні інститути 

 

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 

державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України»   (0352) 52-44-92 

20-21 квітня Проректор 

Шульгай А.Г. 

(0352) 52-55-88 

82 Патоморфологія Медичні, класичні 

університети 

медичні інститути 

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 

державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України»   (0352) 52-44-92 

30-31 березня Ректор 

Корда М.М. 

(0352) 52-44-92 

83 Патологічна фізіологія Медичні університети 

медичні інститути 

 

Запорізький державний медичний університет 

(061) 233-60-07 

20-22 квітня Ректор  

Колесник Ю.М. 

(061) 224-64-69 

84 Офтальмологія Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Одеський національний медичний  

університет     

(048) 723-74-24 

11-13 травня Проректор 

Бажора Ю.І. 

(048) 723-54-58 



85 Оперативна хірургія та 

топографічна анатомія 

Медичні університети, 

медичні інститути 

 

Вищий державний навчальний заклад «Буковинський 

державний медичний університет»   

(0372) 55-55-61 

6-7  

квітня 

Ректор  

Бойчук Т.М. 

(0372) 55-37-54 

86 Фізіологія Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Одеський національний медичний університет 

(048) 723-74-24 

18-20 травня Проректор 

Бажора Ю.І. 

(048) 723-54-58 

87 Ендокринологія  Медичні університети, 

медичні інститути 

  

Вінницький національний медичний університет імені 

М.І.Пирогова 

(0432) 53-17-35       

11-12 квітня Ректор  

Мороз В.М. 

(0432) 57-03-60 

88 Онкологія Медичні класичні, 

університети, медичні 

інститути 

 

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський 

державний медичний університет імені 

І.Я.Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 

України»   (0352) 52-44-92 

4-5 

травня 

Ректор 

Корда М.М. 

(0352) 52-44-92 

89 Клінічна імунологія та 

алергологія 

Медичні, класичні 

університети, медичні 

інститути 

Харківський національний медичний університет    

(057) 705-07-09        

26-28 квітня Ректор 

Лісовий В.М. 

(057) 705-07-11 

90 Хірургія Медичні університети, 

медичні інститути 

 

Національний медичний університет   

імені О.О. Богомольця   

(096) 994-55-56, (044) 234-99-92 

16-17 березня Проректор 

Черенько Т.М. 

(044) 234-69-75 

 

 

 

В. о. директора Інституту 

модернізації змісту освіти  

 

 

        В. В. Ткаченко 

 

 

 

 

Директор департаменту  

вищої освіти 

 

 
  

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                         

наказ Міністерства освіти і 

науки України 

  09.12.2016__ р.    № _1495__________   

 

 

ПЕРЕЛІК  НАПРЯМІВ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, БАЗОВИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ У 2016-2019 РОКАХ 

 

Шифр і найменування 

галузі знань 

Назва 

напряму 

Назва спеціальності, 

з якої проводиться 

олімпіада 

Назва групи вищих 

навчальних закладів, 

студенти яких беруть 

участь в олімпіаді 

Назва базового вищого навчального 

закладу з проведення олімпіади 

Терміни 

проведення 

олімпіади 

 

Прізвище та 

ініціали, посада 

голови оргкомітету 
 

ОСВІТА 

0101  

Педагогічна освіта 

Дошкільна освіта 

 

Дошкільна освіта 

 

Класичні, педагогічні 

Університети 

Харківський  національний  

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 

(057) 702-66-15, 701-04-64 

18-19 

травня 

Проректор 

Андрущенко О.А. 

(057) 717-10-36 

Початкова 

освіта 

 

Початкова 

освіта 

 

Класичні, педагогічні 

університети 

Кам’янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка 

(038) 493-88-43 

5-6  

квітня 

Проректор Конет 

І.М. 

(038) 493-33-61 

Технологічна 

освіта 

 

Технологічна освіта 

 

Класичні, педагогічні, 

технічні 

Університети 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

(04744) 3-40-44   

10-12 квітня Ректор  

Безлюдний О.І. 

(04744) 3-45-82 

Корекційна освіта 

 

Корекційна освіта 

(за нозологіями) 

 

Класичні, педагогічні 

Університети 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка 

(0542) 68-59-43 

22-25 

березня 

Ректор  

Лянной Ю.О. 

(0542) 68-59-14 

Соціальна 

педагогіка 

 

Соціальна 

педагогіка 

 

Класичні, педагогічні 

університети  

Харківський  національний  

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 

(057) 702-66-15, 701-04-64 

13-14 квітня Проректор 

Андрущенко О.А. 

(057) 717-10-36 

0101  

Педагогічна освіта 

Професійна освіта Професійна освіта Педагогічні, технічні 

Університети 

Українська інженерно-педагогічна 

академія    

(057) 733-78-00, (78-75) 

11-13 квітня Ректор 

Коваленко О.Е. 

(057) 733-79-44 

0102  

Фізичне виховання,  

спорт і здоров’я 

Фізичне 

виховання 

 

 

Фізичне виховання 

 

Університети 

фізичної культури, 

класичні, педагогічні  

Університети 

Національний університет фізичного 

виховання і спорту України   

(044) 287-64-05 

4-7  

квітня 

Перший проректор  

Дутчак М. В. 

(044) 287-64-49 



людини  

 

Спорт 

 

 

 

 

Здоров’я людини 

Спорт (за видами)  

 

Університети 

фізичної культури, 

класичні, педагогічні 

Національний університет фізичного 

виховання і спорту України   

(044) 287-31-52 

15-17 

березня 

Перший проректор  

Дутчак М. В. 

(044) 287-64-49 

Фізична реабілітація 

 

Університети 

фізичної культури, 

класичні, педагогічні, 

медичні 

Сумський державний педагогічний 

університет імені А.С.Макаренка 

(0542) 68-59-18 

19-21 квітня Ректор  

Лянной Ю.О. 

(0542) 68-59-18 

Фітнес та рекреація 

 

 

Університети 

фізичної культури, 

класичні, педагогічні 

університети 

Львівський державний університет 

фізичної культури  

(032) 255-32-15 

29-31 

березня 

Проректор 

Вовканич А.С. 

(032) 255-32-15 

ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ТА МИСТЕЦТВО 

0201  

Культура 

Документознавст-

во та інформацій-

на діяльність 

Документознавство 

та інформаційна 

діяльність 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Одеський національний політехнічний 

університет  

(048) 705-83-02   

20-21 квітня Ректор  

Оборський Г.О. 

(048) 705-84-05 

0202  

Мистецтво 

 

 

0202  

Мистецтво 

 

Музичне 

мистецтво 

 

Музичне мистецтво  

    

Педагогічні 

університети, вищі 

навчальні заклади 

культури 

Кіровоградський державний 

педагогічний університет імені 

Володимира Винниченка 

(0522) 22-47-78 

26-28 квітня Проректор Михида 

С.П. 

(0522) 22-56-74 

Хореографія Хореографія Педагогічні уні-

верситети 

Державний заклад «Південно-

український національний 

педагогічний університет імені 

К.Д.Ушинського» (048) 705-46-64 

3-6  

квітня 

Проректор 

Койчева Т.І. 

(048) 715-56-81, 

732-41-99 

0203  

Гуманітарні 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філософія 

 

Філософія. 

Релігієзнавство 

 

Класичні, педагогічні 

університети 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 239-31-94 

 

11-12 квітня Проректор 

Мартинюк В.С. 

(044) 239-32-40 

Історія 

 

Історія 

 

Класичні, педагогічні 

Університети 

Херсонський державний університет 

(0552) 326-708 

12-15 квітня Проректор 

Омельчук С.А.  

(0552) 326-708 

Філологія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Українська мова і 

література  

Класичні, педагогічні 

університети 

Національний педагогічний 

університет  

імені М.П.Драгоманова 

(044) 482-31-12 

11-14 квітня Ректор 

Андрущенко В.П. 

(044) 234-11-08 

Англійська мова і 

література   

Класичні, 

педагогічні 

університети 

Національний університет «Острозька 

академія» 

(03654) 2-29-49 

10-12 квітня Ректор 

Пасічник І.Д. 

(03654) 2-29-49 

Німецька мова і  

література  

Класичні, педагогічні 

університети 

Київський національний 

лінгвістичний університет   

(044) 521-61-57 

5-7 

 квітня 

Проректор  

Матвієнко О.В. 

(044) 287-40-52   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0203  

Гуманітарні 

науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Філологія 

 

Іспанська мова і 

література 

 

Класичні, педагогічні 

університети 

Київський національний 

лінгвістичний університет   

(044) 529-93-06  

3-5  

квітня 

Проректор  

Матвієнко О.В. 

(044) 287-40-52   

Французька мова і 

література 

 

Класичні, педагогічні 

університети 

Запорізький національний університет 

 (061) 228-75-00, 264-45-46 

5-7  

квітня 

Проректор 

Васильчук Г.М.  

(061) 289-12-04 

Новогрецька мова і 

література 

 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Маріупольський державний 

університет      

(0629) 34-45-74, 52-89-47   

 

19-21 квітня Ректор  

Балабанов К.В.  

(0629) 53-22-70 

Італійська мова   Класичні, педагогічні 

університети 

Київський національний 

лінгвістичний університет  

(044)  529-93-06 

 

19-21 квітня Проректор  

Матвієнко О.В. 

(044) 287-40-52 

Східні мови: 

китайська, 

корейська, турецька 

Усі вищі навчальні 

заклади, де готують 

фахівців за цими спе-

ціальностями 

Київський національний 

лінгвістичний університет  

(044) 521-61-57    

4-6 

квітня 

Проректор  

Матвієнко О.В. 

(044) 287-40-52 

Переклад: 

англійська, 

німецька, 

французька мови 

Класичні, педагогічні 

університети 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 239-33-02 

18-19 квітня Проректор 

Мартинюк В.С. 

(044) 239-32-40 

Переклад: арабська, 

перська мови 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 239-33-02 

11-12 квітня Проректор 

Мартинюк В.С. 

(044) 239-32-40 

Прикладна 

лінгвістика 

Класичні, педагогічні 

університети 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки 

(0332) 24-73-58, 24-84-47 

5-7  

квітня 

Проректор 

Бояр А.О. 

(033) 272-01-25 

СОЦІАЛЬНІ НАУКИ, БІЗНЕС І ПРАВО 

0301  

Соціально-політичні 

науки 

Соціологія  

 

Соціологія  

 

Класичні, 

педагогічні 

університети 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

(044) 204-85-26, 94-03 

5-7  

квітня 

Проректор 

Киричок П.О. (044) 

236-42-52, 454-93-

75 

Психологія Теоретична та 

прикладна 

психологія 

Класичні, 

педагогічні 

університети 

Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди» 

(04567) 5-63-89, 5-46-44 

4-7  

квітня 

Ректор  

Коцур В.П. 

(04567) 5-63-89,  

5-46-44 

 

0302  

Міжнародні 

відносини 

Міжнародні 

відносини 

Міжнародні 

відносини  

Класичні  

Університети 

Національний університет «Острозька 

академія» 

(03654) 2-29-49 

3-5 

квітня 

Ректор 

Пасічник І.Д. 

(03654) 2-29-49 



0303 Журналістика 

та інформація 

Журналістика.  

Реклама і зв'язки з 

громадськістю 

Журналістика. 

Реклама і зв'язки з 

громадськістю  

Класичні, педагогічні 

Університети 

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

(056) 374-98-23 

5-6 

квітня 

Проректор  

Карплюк В.І. 

(056) 373-12-41 

 Видавнича справа 

та  редагування 

Видавнича справа 

та  редагування  

Усі вищі навчальні 

заклади 

Українська академія друкарства 

(0322) 242-23-61(81)   

28-30 березня Ректор Дурняк Б.В. 

(0322) 242-23-40 

0304  

Право 

Правознавство Правознавство  Класичні, педагогічні 

університети 

Запорізький національний університет 

(061) 787-51-85  

12-15 квітня Проректор 

Васильчук Г.М.  

(061) 289-12-04 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

Економічна 

кібернетика 

 

Економічна 

кібернетика  

 

Класичні універси-

тети, університети 

економічного 

профілю 

Львівський навчально-науковий 

інститут ДВНЗ «Університет 

банківської справи»  

(032) 297-72-35 

 

24-26 квітня Ректор 

Смовженко Т.С. 

(032) 240-32-85 (84) 

 

Міжнародна 

економіка 

 

Міжнародна 

економіка  

 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Київський національний торговельно-

економічний університет      

(044) 531-49-73    

6-7  

квітня 

Ректор  

Мазаракі А.А. 

(044) 531-48-74 

Економіка 

підприємства 

 

Економіка підпри-

ємства (за видами 

економічної 

діяльності) 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 259-01-47, 71-82 

18-21 квітня Декан Базилевич 

В.Д. 

(044) 521-35-78 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Управління 

персоналом та 

економіка праці  

Усі вищі навчальні 

заклади 

Донецький національний університет 

імені Василя Стуса (м. Вінниця)   

(050) 268-01-70  

19-21 квітня Проректор 

Хаджинов І.В. 

(0432) 50-89-37 

Прикладна 

статистика 

 

Прикладна 

статистика  

Усі вищі навчальні 

заклади 

Національна академія статистики, 

обліку та аудиту  

(044) 489-42-56 

26-28 квітня Проректор  

Момотюк Л.Є. 

(044) 486-31-05 

Маркетинг Маркетинг  Усі вищі навчальні 

заклади 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економіч-

ний університет імені Вадима 

Гетьмана» (044) 456-98-73  

6-8  

квітня 

Перший проректор 

Лук’яненко Д.Г. 

(044) 456-50-57 

Фінанси і кредит Фінанси і кредит  Усі вищі навчальні 

заклади 

Харківський національний 

економічний університет імені Семена 

Кузнеця (057) 702-03-04, 07-17, 18-36  

4-7  

квітня 

Ректор  

Пономаренко В.С. 

(057) 702-03-04 

Банківська справа  Усі вищі навчальні 

заклади 

Університет державної фіскальної 

служби України  

 

12-14 квітня Проректор 

Шевчук О.А. 

(04597) 499-93-52 

Облік і аудит  

 

Облік і аудит  

 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Дніпретровський університет імені 

Альфреда Нобеля 

 (056) 370-36-26 

12-14 квітня Проректор 

Кузьмінов С.В. 

(056) 370-36-26 



0306  

Менеджмент і 

адміністрування 

 

 

 

Менеджмент 

 

 

 

 

 

 

 

 

Менеджмент органі-

зацій і адміністру-

вання (за видами 

економічної 

діяльності) 

Усі вищі навчальні 

заклади    

Тернопільський національний 

економічний університет 

(0352) 47-50-74 

4-5  

травня 

Ректор  

Крисоватий А.І. 

(0352) 47-50-51 

Менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності  

Усі вищі навчальні 

заклади    

Київський національний торговельно-

економічний університет      

(044) 531-49-73    

25-26 квітня Ректор  

Мазаракі А.А. 

(044) 531-48-74 

Менеджмент 

інноваційної 

діяльності  

Класичні, економічні, 

технічні університети 

Одеський національний економічний 

університет  

(048) 723-02-82 

20-22 квітня Проректор  

Ковальов А. І. 

(048) 723-64-89 

Логістика Усі вищі навчальні 

заклади  

 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова (057) 707-32-61 

18-20 квітня Проректор 

Сухонос М.К. 

(057) 707-33-37 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ  

0401 

Природничі науки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401 

Природничі науки 

 

Хімія  

 

Хімія  

 

Класичні, педагогічні 

університети 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка   

(032) 260-03-91, 239-45-10  

5-8  

квітня 

Проректор  

Гладишевсь- 

кий Р.Є.  

(032) 255-41-00 

Біологія  Біологія  Класичні, педагогічні 

університети 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені 

Богдана Хмельницького 

(0619) 44-03-63 

27-28 квітня Проректор  

Прийма С.М.  

(0619) 44-03-63 

Геологія  Геологія  Класичні, педагогічні, 

технічні університети  

Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу  

(0342) 24-22-64 

24-28 квітня Проректор 

Мандрик О.М. 

(0342) 72-71-53 (80) 

Географія  Географія  Класичні, педагогічні 

університети 

Київський національний університет 

імені Тараса  

Шевченка 

(044) 521-32-70 

4-7  

квітня 

Проректор 

Мартинюк В.С. 

(044) 239-32-40 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористу-

вання 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване при-

родокористування 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Одеський державний екологічний 

університет 

(048) 785-27-16, 242-57-18   

 

24-26 квітня Проректор 

Тучковенко Ю.С. 

(0482) 35-73-71 

 

0402  

Фізико–

математичні 

науки 

Математика   

 

Математика  

 

 

Класичні 

університети, фізико-

технічні інститути 

 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка    

(032) 239-47-43 

25-28 квітня Проректор  

Гладишевсь- 

кий Р.Є.  

(032) 255-41-00 



Фізика  Фізика  Класичні, педагогічні 

університети, фізико-

технічні інститути     

Дрогобицький державний 

педагогічний університет імені Івана 

Франка      

(0324) 43-54-65, 43-38-77 

10-12 квітня Ректор 

Скотна Н.В. 

(0324) 41-04-74 

0403  

Системні науки та 

кібернетика 

Інформатика 

 

Інформатика Класичні, педагогічні, 

технічні університети 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

(057) 707-66-54         

 

24-27 квітня Проректор 

Мигущенко Р.П. 

(057) 706-32-13 

ІНЖЕНЕРІЯ 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

 

 

 

 

 

 

 

 

0501 Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

Комп’ютерні 

науки 

 

Всі спеціальності за 

напрямом  

Технічні, класичні 

університети 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

(057) 702-13- 97   

21-23 

березня 

Перший проректор  

Ключник І.І. 

(057) 702-10-16 

 

 

 

Комп’ютерні 

науки  

 

Веб-технології та 

веб-дизайн   

Технічні, класичні  

університети 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-

технологічний університет» 

(0562) 47-38-95 

28-30 

березня 

Перший проректор  

Голеус В.І.  

(0562) 46-21-21 

Комп’ютерна 

інженерія 

 

 

Комп’ютерна 

інженерія 

Системне 

програмування  

Технічні, класичні 

університети  

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут” 

(057) 707-61-65   

4-7 

квітня 

Проректор 

Мигущенко Р.П. 

(057) 706-32-13 

Комп’ютерні 

системи та мережі 

 

Технічні університети  

 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського   (05366) 3-01-45 

10-14 квітня Перший проректор 

Никифоров В.В. 

(0536) 63-51-41 

0502  

Автоматика та 

управління 

Системна 

інженерія 
Комп’ютеризовані 

системи управління 

та  автоматика  

Технічні, 

класичні  

університети  

Кіровоградський національний 

технічний університет  

(0522) 55-10-49 

19-21 квітня Проректор 

Левченко О.М. 

(0522) 55-97-22 

Автоматизація і 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

Всі спеціальності за 

напрямом 

Технічні, технологіч-

ні, класичні універси-

тети та військові 

університети 

Вінницький національний технічний 

університет    

(0432) 598-473 

 

12-14 квітня Проректор  

Павлов С.В. (0432) 

598-473 

0503  

Розробка корисних 

копалин 

Гірництво 

 

Розробка родовищ 

та видобування 

корисних копалин  

Технічні університети  

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Криворізький національний 

університет»      (056) 409-61-47   

18-21 квітня Проректор 

Моркун В.С. 

(056) 409-61-50 

0504  

Металургія та  

матеріалознавство 

 

Металургія Металургія чорних 

металів  

Технічні університети  

 

Національна металургійна академія 

України 

(056) 374-84-25   

26-28 квітня Проректор Пройдак 

Ю.С. 

(056) 247-45-10, 

247-42-65 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0505  

Машинобудування 

та матеріало- 

обробка 

 

Обробка металів 

тиском 

 

Технічні університети  

 

Дніпродзержинський державний 

технічний університет  

(067) 630-18-78, (099) 779-56-26 

3-5  

травня 

Проректор 

Садовой О.В. 

(0569) 50-65-05 

Інженерне 

матеріалознавство 

Прикладне 

матеріалознавство  

Технічні університети  

 

Національна металургійна академія 

України (056) 247-43-42   

12-14 квітня Проректор Пройдак 

Ю.С. (056) 247-45-

10, 247-42-65 

Ливарне 

виробництво 

Ливарне виробни-

цтво чорних та 

кольорових металів 

і сплавів 

 

 

Технічні університети  

 

Національна металургійна академія 

України 

(067) 613-35-36 

23-24 

травня 

Проректор Пройдак 

Ю.С. 

(056) 247-45-10, 

247-42-65 

Інженерна 

механіка 

 

 

 

Інженерна 

механіка 

Обладнання та 

технологія 

ливарного 

виробництва 

Технологія 

машинобудування  

Технічні, класичні, 

аграрні університети 

Одеський національний політехнічний 

університет  

(048) 705-86-23 (82), 83-44   

16-19 

травня 

Ректор  

Оборський Г.О. 

(048) 705-86-29, 

705-83-82 

Гідравлічні та пнев-

матичні машини 

(Гідравлічні маши-

ни, гідроприводи та 

гідропневмо-

автоматика) 

Класичні, технічні 

університети 

Сумський державний університет 

(0542) 64-04-99    

4-6  

квітня 

Перший проректор 

Карпуша В.Д. 

(0542) 68-77-55 

Інженерна 

механіка 

Обладнання та тех-

нології пластичного 

формування 

конструкцій 

машинобудування  

Технічні університети Дніпродзержинський державний 

технічний університет 

(067) 630-18-78, (099) 779-56-26 

3-5  

травня 

Проректор 

Садовой О.В. 

(0569) 50-65-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машинобудування Металорізальні 

верстати та системи  

Технічні університети Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського   (0536) 674-12-67 

19-21 квітня Перший проректор 

Никифоров В.В. 

(0536) 63-51-41 

Обладнання 

лісового 

комплексу 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання 

лісового комплексу 

та деревооброблю-

вальні технології 

Технічні, 

технологічні, аграрні, 

лісотехнічні 

Університети 

Харківський національний технічний 

університет сільського господарства 

імені Петра Василенка 

(057) 700-38-88    

19-21 квітня В.о.ректора 

Жила В.І. 

(057) 700-38-88 

Підйомно-транс-

портні, дорожні, 

будівельні, 

меліоративні 

машини і 

обладнання  

Технічні університети 

та інститути 

 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

(0532) 562-937, 270-623 

26-27 квітня Ректор 

Онищенко В.О. 

(05322) 733-27 



 

 

 

 

 

 

 

0505  

Машинобудування 

та матеріало- 

обробка 

 

 

 

 

 

 

 

Обладнання 

лісового 

комплексу 

 

 

Машини та 

обладнання сіль-

ськогосподарського 

виробництва  

Технічні, аграрні 

Університети 

Кіровоградський національний 

технічний університет  

(0522) 55-10-49 

 

19-21 квітня Проректор 

Левченко О.М. 

(0522) 55-97-22 

 

Обладнання 

переробних і 

харчових 

виробництв  

Економічні, 

технічні,  аграрні 

університети, ВНЗ 

управління  

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

(0619) 42-13-06 

  

16-19 

травня 

В.о.ректора  

Кюрчев В.М. 

(0619) 42-13-06 

 

Обладнання легкої 

промисловості та 

побутового 

обслуговування 

Усі вищі навчальні 

заклади 

Хмельницький національний 

університет 

(098) 792-82-10 

26-28 квітня Перший проректор 

Войнаренко М.П.  

(038) 72-64-35 

 Зварювання 

 

Відновлення та під-

вищення 

зносостійкості 

деталей і 

конструкцій  

Технічні, аграрні   

університети 

Кіровоградський національний 

технічний університет  

(0522) 55-10-49 

19-21 квітня Проректор 

Левченко О.М. 

(0522) 55-97-22 

 

0506  

Енергетика та 

енергетичне 

машинобудуван-ня 

Енергомаши-

нобудування 

Холодильні машини 

і установки 

Технічні, класичні, 

аграрні університети 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

(048) 712-40-19, 720-91-89 

 

26-28 квітня Проректор  

Трішин Ф.А. 

(048) 712-41-47 

Теплоенергетика Енергетичний 

менеджмент  

Технічні, класичні 

університети 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського»      

(044) 204-82-37 (50) 

24-27 квітня Проректор 

Киричок П.О. (044) 

236-42-52, 454-93-

75 

0507 Електротехніка 

та електромеханіка 

Електротехніка та 

електротехнології 

Електротехнічні 

системи електро-

споживання  

Технічні університети 

та інститути 

Запорізький національний технічний 

університет 

(061) 769-84-93         

25-27 квітня Ректор  

Бєліков С.Б. 

(061) 764-25-06 

Електромеханіка 

 

Електричні машини 

та апарати  

Технічні, технологіч-

ні, класичні, аграрні 

університети 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського      (0536) 74-32-45  

13-16 

березня 

Перший проректор 

Никифоров В.В. 

(0536) 63-51-41 

Електромеханічні 

системи 

автоматизації та 

електропривод  

Технічні, класичні 

університети  

Кременчуцький національний  

університет імені Михайла 

Остроградського     (0536) 63-11-47  

22-24 

березня 

Перший проректор 

Никифоров В.В. 

(0536) 63-51-41 

0509  

Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв’язок 

Радіотехніка Радіотехніка  Класичні, технічні, 

технологічні, 

військові 

університети 

Вінницький національний технічний 

університет    

(0432) 598-481   

4-7 

квітня 

Проректор  

Павлов С.В. (0432) 

598-473 



 

0509  

Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв’язок 

Радіоелектронні 

апарати 

Всі спеціальності за 

напрямом  

Технічні  

Університети 

Харківський національний 

університет радіоелектроніки  

(057) 702-13-97   

21-23 

березня 

Перший проректор 

Ключний І.І. 

(057) 702-10-16 

 

 

Телекомунікації 

 

 

 

Телекомунікаційні 

системи та мережі. 

Інформаційні 

мережі зв’язку 

Технічні  

Університети 

Одеська національна академія зв’язку 

імені О.С. Попова  

(048) 705-04-64 

 

26-28 квітня Проректор  

Каптур В.А. 

(048) 705-04-60, 

705-04-64 

0510  

Метрологія, 

вимірювальна 

техніка та 

інформаційно-

вимірювальні 

технології 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальні 

технології 

Всі спеціальності за 

напрямом  

Технічні  

університети  

Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

(057) 702-13-97       

21-23 

березня 

Перший проректор 

Ключний І.І. 

(057) 702-10-16 

Метрологія, 

стандартизація та 

сертифікація 

Метрологія, 

стандартизація та 

сертифікація 

Технічні  

університети  

Національний університет «Львівська 

політехніка» 

(032) 258-25-20 

22-27 

травня 

 

Проректор 

Давидчак О.Р. 

(032) 258-20-51 

0511  

Авіаційна та 

ракетно-космічна 

техніка 

Авіа- та 

ракетобудування. 

Двигуни та 

енергетичні уста-

новки літальних 

апаратів. Авіоніка 

Всі спеціальності за 

напрямом 

Технічні  

Університети 

Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

(057) 788-40-20    

10-14 квітня Проректор 

Павленко В.М. (057) 

788-40-10 

0513  

Хімічна технологія 

та інженерія 

Хімічна 

технологія 

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин 

Технічні університети Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-

технологічний університет» 

(0562) 47-38-95 

26-28 квітня Ректор  

Півоваров О.А. 

(0562) 47-46-70 

0514 

Біотехнологія 

Біотехнологія Промислова  

біотехнологія  

Технічні, аграрні, 

класичні університети 

Національний університет харчових 

технологій 

(044) 287-92-18, (050) 381-04-08 

16-18 

травня 

Ректор 

Українець А.І. 

(044) 289-95-55 

0516  

Текстильна та легка 

промисловість 

Технологія 

виробів легкої 

промисловості 

Конструювання та 

технології швейних 

виробів.  

Проектування 

взуття та галанте-

рейних виробів  

Технічні, 

технологічні, 

педагогічні, класичні  

університети 

Київський національний університет 

технологій та дизайну    

(044) 256-84-27   

4-5  

квітня 

Проректор 

Гаркавенко С.С. 

(044) 280-42-54 

 

0517  

Харчова про  

мисловість  

та переробка  

сільськогоподар-  

ської продукції 

 

Харчові технології 

та інженерія 

 

 

 

Всі спеціальності за 

напрямом 

Технічні, 

технологічні, аграрні 

університети 

Харківський державний університет 

харчування та торгівлі 

(057) 345-45-87, 349-45-40 (76) 

4-6 

квітня 

Ректор  

Черевко О.І. 

(057) 336-89-79 

Технології питної 

води та водопідго-

товки харчових 

виробництв  

Технічні, класичні, 

аграрні університети 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

(048) 712-40-19, (42-59) 

 

17-19 

травня 

Проректор  

Трішин Ф.А. 

(048) 712-41-47 



БУДІВНИЦТВО ТА АРХІТЕКТУРА 

0601  

Будівництво та 

архітектура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будівництво Міське будівництво 

та господарство 

Технічні, будівельні 

університети 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(0362) 63-30-48 

25-27 

квітня 

Ректор 

Мошинський В.С. 

(0362) 63-30-48 

Автомобільні 

дороги та 

аеродроми   

Усі вищі навчальні 

заклади 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

(05322) 705-78       

 

 

 

5-6  

квітня 

Ректор 

Онищенко В.О. 

(05322) 733-27 

Теплогазопостачан-

ня та вентиляція  

Технічні  

Університети 

Київський національний університет 

будівництва і архітектури 

(044) 245-48-33, 241-54-50    

3-5  

квітня 

Проректор 

Плоский В.О. 

(044) 248-30-31 

Водопостачання і 

водовідведення  

Будівельні, технічні  

університети  

Харківський національний 

університет будівництва і архітектури   

(057) 700-06-51 

25-28 квітня Проректор 

Гончаренко Д.Ф.  

(057) 700-02-40 

 Гідротехніка  

(водні ресурси) 

 

 

Гідромеліорація  Технічні, аграрні 

університети 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(0362) 63-30-48 

16-18 

травня 

Ректор 

Мошинський В.С  

(0362) 63-30-48 

0601  

Будівництво та 

архітектура 

 

Гідротехніка  

(водні ресурси) 

 

Раціональне 

використання і 

охорона водних 

ресурсів 

Технічні університети Харківський національний 

університет будівництва і архітектури    

(057) 700-06-51 

25-28 квітня Проректор 

Гончаренко Д.Ф.  

(057) 700-02-40 

ТРАНСПОРТ 

0701  

Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура 

 

Транспортні 

технології 

 

 

 

Транспортні 

системи  

Технічні університети Харківська національна академія 

міського господарства імені О.М. 

Бекетова (057) 707-32-61     

19-21 квітня Проректор  

Сухонос М.К. 

(057) 707-33-37 

Організація 

перевезень і 

управління на 

транспорті (за 

видами транспорту) 

Технічні  

університети  

Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 

(056) 371-51-04   

11-14 квітня 

 

Проректор  

Мямлін С.В. 

(056) 776-84-98 

 

Автомобільний 

транспорт 

Автомобілі та 

автомобільне 

господарство  

Технічні  

університети  

Національний транспортний 

університет      

(044) 280-79-40, 280-20-77    

11-13 квітня Ректор Дмитричен- 

ко М.Ф. 

(044) 280-82-03 

ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ 

0801 

  Геодезія та   

  землеустрій 

Геодезія, 

картографія та 

землеустрій 

Землеустрій та 

кадастр  

Аграрні, технічні 

університети 

Одеський державний аграрний 

університет 

(048) 709-69-65 

 

19-21 квітня Декан  

Фоменко В.А. 

(048) 709-69-65 



СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ І РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ПЕРЕРОБКА ЇХ ПРОДУКЦІЇ 

0901  

Сільське 

господарство і 

лісництво 

 

 

 

 

 

 

 

0901  

Сільське 

господарство і 

лісництво 

Агрономія Агрономія 

 

Аграрні, технічні 

університети 

 

Миколаївський національний 

аграрний університет      

(0512) 34-61-60     

17-19 

травня 

Перший проректор 

Бабенко Д.В. 

(0512) 34-31-94 

Плодоовочівництво 

і виноградарство  

Аграрні університети Уманський національний університет 

садівництва    

(04744) 3-40-77 

 

11-13 квітня Проректор 

Мальований М.І.  

(04744) 3-25-65 

Лісове і садово-

паркове 

господарство 

Лісове  

господарство 

Аграрні університети Житомирський національний 

агроекологічний університет 

(067) 273-94-72 

24-26 

травня 

Ректор 

Скидан О.В. 

(0412) 22-85-97 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

Аграрні  університети 

 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України  

(044) 527-82-58 

16-18 

травня 

Проректор 

Кваша С.М. 

(044) 258-34-87 

Захист рослин Захист рослин Аграрні університети Харківський національний аграрний 

університет імені В.В. Докучаєва   

(057)-299-73-50       

24-26 квітня Проректор 

Сафронська  І.М 

(057)-299-73-50 

0902  

Рибне господарство 

та аквакультура 

Водні біоресурси 

та аквакультура 

 

Водні біоресурси  Аграрні університети Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України (044) 527-82-58 

25-27 квітня Проректор 

Кваша С.М. 

(044) 258-34-87 

ТЕХНІКА ТА ЕНЕРГЕТИКА АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА 

1001  

Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва 

Процеси, машини 

та обладнання 

агропромислового 

комплексу  

Усі спеціальності за 

напрямом 

Технічні, аграрні 

університети 

Кіровоградський національний 

технічний університет  

(0522) 55-10-49 

19-21 квітня Проректор 

Левченко О.М. 

(0522) 55-97-22 

 

Енергетика та 

електротехнічні 

системи в АПК 

Енергетика 

сільськогосподарсь-

кого виробництва 

Технічні, аграрні, 

екологічні 

університети 

Львівський національний аграрний 

університет 

(032) 22-42-904   

17-19 

травня 

Перший проректор 

Боярчук В.М. 

(032) 22-42-502 

ВЕТЕРИНАРІЯ 

1101 Ветеринарія Ветеринарна 

медицина 

Ветеринарна 

медицина 

Аграрні університети 

 

Подільський державний аграрно-

технічний університет  

(03849) 2-52-18 

25-27 квітня Ректор  

Іванишин В.В. 

(03849) 2-52-18 

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 

1201  

Медицина 

 Акушерство і 

гінекологія  

 

Медичні університети Державний вищий навчальний заклад 

«Івано-Франківський національний 

медичний університет» 

(0342) 22-42-95   

26-28 квітня Ректор   

Рожко М.М. 

(0342) 22-42-95 



 Стоматологія 

 

Медичні університети Вищий державний навчальний заклад 

України «Українська медична 

стоматологічна академія» 

(0532) 60-20-51, 27-17-69    

5-7  

квітня 

Перший проректор 

Бобирьов В.М 

(053) 227-17-69 

1202  

Фармація 

Фармація Усі спеціальності за 

напрямом  

Медичні університети Національний фармацевтичний 

університет (0572) 65-72-00 

28-30 

березня 

Ректор  

Черних В.П. 

(057) 706-35-81 

СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1301  

  Соціальне 

забезпечення 

 

 

Соціальне 

забезпечення 

Соціальна робота  Усі вищі навчальні 

заклади  

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 526-22-76 

5-7 

Квітня 

Декан  

Данилюк І.В. 

(044) 521-35-09 

Соціальна допомога  Класичні, педагогічні 

університети 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова 

(050) 972-65-20 

18-20 квітня Ректор 

Андрущенко В.П. 

(044) 234-11-08 

СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

1401  

  Сфера 

обслуговування 

Готельна і 

ресторанна справа 

Готельно-

ресторанна справа  

Класичні, економіч-

ні,технічні, техноло-

чні, аграрні універ-

ситети, ВНЗ 

управління 

Одеська національна академія 

харчових технологій 

(048) 712-40-19, 712-42-59 

    

19-21 квітня Проректор  

Трішин Ф.А. 

(048) 712-41-47 

Туризм 

 

Туризмознавство 

 

Класичні, економічні, 

технічні, технолог-

гічні, ВНЗ управління 

Національний університет харчових 

технологій 

(044) 289-60-00 

22-24 

травня 

Ректор 

Українець А.І. 

(044) 289-95-55 

БЕЗПЕКА 

1701 Інформаційна 

безпека 

Безпека  

інформаційних і 

комуніка-ційних 

систем 

Безпека  

інформаційних і 

комунікаційних 

систем 

Технічні 

Університети 

Дніпропетровський національний 

університет залізничного транспорту 

імені академіка  

В. Лазаряна 

(056) 247-18-72 

     

25-28 

Квітня 

Проректор  

Мямлін С.В. 

(056) 776-84-98 

 

 Системи технічно-

го захисту інфор-

мації, автоматиза-

ція її обробки 

Системи технічного 

захисту інформації, 

автоматизація її 

обробки 

Управління 

інформаційною 

безпекою 

Управління 

інформаційною 

безпекою 

СПЕЦИФІЧНІ КАТЕГОРІЇ 

1801 Специфічні 

категорії 

 

 Управління 

проектами  

Усі вищі навчальні 

заклади 

Харківський національний 

університет міського господарства 

імені О.М. Бекетова (057) 707-31-32    

14-15 

березня 

Ректор  

Бабаєв В.М. 

(057) 707-33-55 



  Інтелектуальна 

власність  

Класичні, технічні, 

економічні, юридичні 

вищі навчальні 

заклади 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

(057) 707-68-56   

      

27-28 квітня Проректор 

Мигущенко Р.П. 

(057) 706-32-13 

 

 

В. о. директора Інституту 

модернізації змісту освіти 

 

 

 

        В. В. Ткаченко 

 

 

 

 

Директор департаменту  

вищої освіти 

 

 

 
 

 



 

 


