
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ 

(за видами економічної діяльності)» 

 

 

 

 

 

 

м. Тернопіль 

25-27 квітня 2018 р.  

 

 

  



 

ПРОГРАМА 

ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальності  

«Менеджмент організацій і адміністрування 

(за видами економічної діяльності)» 

 

 

25 квітня 2018 р.  

День заїзду учасників 

9
00  зустріч, реєстрація та поселення учасників Олімпіади 

(м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, ауд. 3104; 3-й корпус ТНЕУ) 

17
00

– 18
00

 консультація щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської Олімпіади зі спеціальності «Менеджмент 

організацій та адміністрування (за видами економічної 

діяльності)» (м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, ауд. 3405; 3-й 

корпус ТНЕУ) 

 

 

26 квітня 2018 р.  

День проведення Олімпіади 

8
00  

- 9
30 зустріч, реєстрація та поселення учасників Олімпіади 

(м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3, ауд. 3104; 3-й корпус ТНЕУ) 

9
30  

- 10
00

 відкриття Олімпіади  

10
30

 Початок Олімпіади 

«БАКАЛАВР» «МАГІСТР» 

10
30

-11
30

 Теоретичний тур: тестові 

завдання  

10
30

-13
00

 Практичний тур: 

вирішення 

розрахунково-

аналітичних завдань  

11
45

-12
45

 Перерва на обід (кафе 

«Галичанка») 

13
00

-14
00

 Перерва на обід (кафе 

«Галичанка») 

13
00

-15
30

 Практичний тур: 

вирішення розрахунково-

аналітичних завдань   

14
00

-15
00

 Теоретичний тур: тестові 

завдання  

16
00

 Проведення екскурсії учасникам Олімпіади, супроводжуючим 

особам (збір біля корпусу № 3 ТНЕУ). Екскурсійна програма: 

визначні місця м. Тернополя. 

 

  



 

27 квітня 2018 р.  

Підведення підсумків Олімпіади 

9
00 

– 10
00  Ознайомлення з результатами Олімпіади.  

Робота апеляційної комісії  

10
00

– 11
00

 Екскурсія до музею історії Тернопільського національного 

економічного університету (корпус № 1, ТНЕУ) 

11
00

– 12
00

 Урочисте закриття Олімпіади. Підведення підсумків та 

нагородження переможців. 

з 12
00

 Від’їзд учасників Олімпіади 

 

Примітка: номера університетських корпусів та аудиторій для проведення  

                    Олімпіадних заходів  будуть  визначені  найближчим часом. 

 

 

 

 

 

 

  



 

СКЛАД ЖУРІ 

II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

зі спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування»  

1. Шкільняк Михайло Михайлович – доктор економічних наук,професор, 

завідувач кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету, голова журі 

2. Жилінська Оксана Іванівна – доктор економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник 

голови НМК 073 «Менеджмент» Науково-методичної ради Міністерства освіти 

і науки України, заступник голови журі 

3. Крисько Жанна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету, відповідальний секретар журі 

4. Бутко Микола Петрович – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту та державної служби Чернігівського 

національного технологічногоуніверситету 

5. Васіна Алла Юріївна – кандидат економічних наук,доцент, доцент 

кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету 

6. Дудкіна Олена Павлівна – кандидат економічних наук,доцент, доцент 

кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету 

7. Желюк Тетяна Леонтіївна – доктор економічних наук,професор 

кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету 

8. Карий Олег Ігорович – доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедри менеджменту організацій Навчально-наукового інституту економіки і 

менеджменту національного університету «Львівська політехніка» 

9. Карлова Олена Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, 

професоркафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії 

10. Карчева Ганна Тимофіївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедриекономіки та менеджменту Інституту магістерської та 

післядипломної освіти Університету банківської справи 

11. Кнейслер Ольга Володимирівна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування 

Тернопільського національного економічного університету 



12. Кузнецова Інна Олексіївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної 

діяльності Одеського національного економічного університету 

13. Маркіна Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту  Полтавської державної аграрної академії, 

член НМК 073 «Менеджмент» Науково-методичної ради Міністерства освіти і 

науки України 

14. Мельник Алла Федорівна – доктор економічних наук,професор, 

професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету 

15. Микитюк Петро Петрович – доктор економічних наук,професор, 

професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету 

16. Овсянюк-БердадінаОлександраФедорівна – кандидат економічних 

наук,доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління 

Тернопільського національного економічного університету 

17.Тарасюк Галина Миколаївна – доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту організацій і адміністрування Житомирського 

державного технологічного університету 

18.Ткач Олег Володимирович – доктор економічних наук,  професор, 

завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника 

 

Апеляційна комісія 

1. Монастирський Григорій Леонардович – доктор економічних 

наук,професор, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна 

діяльність) Тернопільського національного економічного університету, голова 

комісії 

2. Попович Тамара Миколаївна – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету, секретар комісії 

3. Августин Руслан Ростиславович – кандидат економічних наук, доцент 

кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету 

4. Павліха Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та управління 

проектами Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки 

5. Омельченко Володимир Якович  –  доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри менеджменту Маріупольського державного університету 



 

Мандатна комісія 

1. Толуб`як Віталій Семенович –  доктор наук з державного управління, 

доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського 

національного економічного університету, голова комісії 

2. Корж Наталія Володимирівна – доктор економічних наук, доцент, 

професор кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-

економічного університету КНТЕУ, секретар комісії. 

3. Скочиляс Світлана Мирославівна – кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного управління 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

Довідкова інформація 

 

майдан  

Перемо 

1. Місце реєстрації – 3-й корпус ТНЕУ, факультет економіки та управління, 

майдан Перемоги, 3, ауд. 3104 

2. Місце проведення – 3-й корпус ТНЕУ. 

3. Місця проживання: а) готель ТНЕУ – корпус 11, вул. Львівська 11а;  

б) готель «Глобус» – вул. Степана Будного 18; в) готель «Рута» – вул. Медова 2; 

г) готель «Версаль» - вул. Львівська, 34; д) готель «Монако» – 

вул. Тернопільська, 8а. 

4. Залізничний вокзал: тролейбус 11, автобус 3, 16, 27, 30 до зупинки 

«вул. Гетьмана Мазепи». 

5. Автовокзал: автобуси 5, 12, 28, 28А від зупинки «Видавництво «Збруч» до 

зупинки «вул. Гетьмана Мазепи» 


