
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ» 

(«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») 

СВО «Магістр» та СВО «Бакалавр» 

 
 

Згідно із Наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 № 1580 «Про 

проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 навчальному році» Київський 

національний торговельно-економічний університет визначений як базовий  заклад  вищої освіти з 

проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«МЕНЕДЖМЕНТ» («Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»). 

Олімпіада відбудеться 1516 квітня 2020 року.  

Для участі у II етапі від закладу вищої освіти запрошуються переможці 1-го етапу 

олімпіади (не більше 3 осіб), які навчаються за спеціальністю «МЕНЕДЖМЕНТ», (спеціалізація 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»): 2 особи СВО «Бакалавр» та 1 СВО «Магістр». 

Програмою олімпіади передбачено:  

15 квітня  заїзд; реєстрація та поселення учасників олімпіади з 8.30 до 18.00 у холі  

корпусу А  (вул. Кіото, 19); консультація. 

16 квітня  9.0017.30 відкриття олімпіади;  виконання конкурсних завдань та оголошення 

результатів; від’їзд 
Олімпіада проводиться у два етапи: 1) тестування учасників; 2) вирішення 

розрахунково-аналітичних завдань.  

Конкурсні завдання охоплюють такі дисципліни: 

СВО «Бакалавр» - зовнішньоекономічна діяльність підприємства, світовий ринок товарів 

та послуг, міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції, менеджмент, організація 

зовнішньоторговельних операцій, міжнародні перевезення. 

СВО «Магістр» - міжнародний менеджмент, управління міжнародною 

конкурентоспроможністю підприємства, міжнародний маркетинг, інвестиційний менеджмент, 

митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності (митна справа), менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Студентам обов'язково мати при собі паспорт, студентський квиток. За відсутності цих 

документів участь в олімпіаді неможлива.  Організаційний комітет забезпечує розміщення 

учасників олімпіади у гуртожитках за попереднім замовленням (дод. 2, 3). Проживання та 

харчування учасники сплачують самостійно. Бронювання готелю учасники олімпіади здійснюють 

самостійно. Про квитки на зворотну дорогу учасники олімпіади мають потурбуватися особисто. 

Програмою культурних заходів передбачено екскурсію на одне з провідних підприємств м. Києва 15 квітня 

2020 року (за рахунок учасників). Попередній запис охочих обов’язковий. 

Проїзд від залізничного вокзалу метро (червона гілка)  до зупинки «Лісова», вул. Кіото, 19. 

Повідомлення закладу освіти про участь в олімпіаді, а також анкети студентів-учасників 

олімпіади (дод. 1) просимо надіслати до 20 березня 2020 р. на електронну адресу: 

l.lisova@knute.edu.ua та поштою на адресу: 02156, Україна, м. Київ, вул. Кіото, 19, відділ 

організації наукової роботи студентів та викладачів.  Крім того зареєструватися за 

посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflhGPs3YQHdkdI2A_r8qW4dSoBLlWmKxF6

xmo5ipj6STuoXg/viewform?usp=sf_link 

Побажання оргкомітету олімпіади: вказати контактну особу від закладу освіти та телефони 

для співпраці.  

Анкети, надіслані пізніше вказаного терміну , розглядатися не будуть.  
Довідки за телефонами:   

(044) 531 49 73 – відділ організації наукової роботи студентів та викладачів (Лісова Людмила 

Петрівна).       

(050) 737-99-81 – к.е.н., старший викладач кафедри зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства Воробей Юлія Миколаївна. 

                         



 

Додаток 1 
         

          А Н К Е Т А 

учасника II  етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») 
 

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

______________________________________________________________________ 

Дата народження _______________________________________________________ 

Домашня адреса, телефон _____________________________________ 

Електронна пошта _____________________________________ 

Заклад вищої освіти (повне найменування та місце знаходження) _______________ 

______________________________________________________________________ 

Факультет, курс, СВО____________________________________________________ 

 

Рішенням оргкомітету ___________________________________________________ 

                 (назва 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 

закладу вищої освіти                        ____________     ____________________ 
           (підпис)                            (прізвище, ініціали) 

М.П. 

 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 

 

Дата заповнення  _________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

 

Заявка на поселення учасників  

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «МЕНЕДЖМЕНТ»  

(«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)  

15-16 квітня 2020 року у студмістечку КНТЕУ  

та участь в екскурсійних заходах 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Назва ЗВО  

Факультет, курс, спеціальність  

Ступінь вищої освіти  

Контактний телефон (мобільний):  

Е-mail:   

Адреса:  

Інформація про приїзд:  

Дата приїзду  

Дата від’їзду   

Потреба у гуртожитку (так, ні)  

Участь в екскурсійних заходах (так, ні)  

 

Додаток 3 

 

Анкета особи, яка супроводжує учасників  

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 

«МЕНЕДЖМЕНТ»  

(«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)  

15-16 квітня 2020 року 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

Назва ЗВО, кафедра  

Посада, науковий ступінь, вчене звання  

Контактний телефон (мобільний):  

Е-mail:  

Інформація про приїзд:  

Дата приїзду  

Дата від’їзду   

Потреба у гуртожитку (так, ні)  

Участь в екскурсійних заходах (так, ні)  

 

 


