
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ  

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ» 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 року № 1580 Вищий 

навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» призначено 

базовим щодо проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади «Управління персоналом та 

економіка праці» для студентів закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації. 

Олімпіада відбудеться 21-23 квітня 2020 року. 

21 квітня – заїзд, реєстрація та поселення учасників олімпіади, консультація (початок о 

15.00), екскурсія; 

22 квітня – II етап олімпіади (виконання конкурсних завдань); 

23 квітня – закриття олімпіади, нагородження переможців (завершення орієнтовно о 14.00), 

від’їзд учасників олімпіади. 

Cтудентам будуть запропоновані конкурсні завдання з таких навчальних дисциплін: 

для освітнього рівня «Бакалавр»: економіка праці та соціально-трудові відносини, 

управління трудовим потенціалом, фізіологія і психологія праці, організація та нормування праці, 

ринок праці, управління конфліктами, управління персоналом, мотивація персоналу. 

для освітнього рівня «Магістр»: менеджмент персоналу, менеджмент продуктивності, 

мотиваційний менеджмент, соціальна політика, HR-аналітика, управління зайнятістю, аудит 

персоналу, розвиток персоналу. 

Для участі в олімпіаді від кожного закладу вищої освіти запрошуються не більше двох 

студентів за кожним із освітніх рівнів «Бакалавр» та «Магістр» (разом не більше чотирьох 

студентів від ЗВО), що навчаються за спеціальністю, або освітньою програмою «Управління 

персоналом та економіка праці» - переможці I етапу олімпіади. 

Олімпіада проходитиме у два тура. I  тур – тестування на платформі Moodle  з теоретичних 

основ фахових дисциплін, II тур – письмова робота, що включатиме аналітичні та творчі завдання, 

розрахункові задачі. 

Реєстрація учасників олімпіади буде проводитися 21 квітня з 9.00 до 18.00 на кафедрі 

управління персоналом, економіки праці та економічної теорії Полтавського університету 

економіки і торгівлі (м. Полтава, вул. Коваля, 3, кімн. 538). Проїзд трол. 1, 4 до зуп. «Університет». 

Учасники олімпіади обов’язково повинні мати при собі паспорт, студентський квиток (або 

довідку з місця навчання), оформлене відрядження. За відсутності цих документів студенти до 

участі в олімпіаді не допускаються. Витрати на відрядження студентів здійснюються закладами 

вищої освіти, у яких вони навчаються.  

Анкети студентів-учасників олімпіади, оформлені за встановленим зразком (Додаток 1) 

просимо надсилати до 01 березня 2020 р електронною поштою за адресою tkost2017@gmail.com 

(Тема: Олімпіада) та/або за адресою: кафедра управління персоналом, економіки праці та 

економічної теорії Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки 

і торгівлі», вул. Коваля 3, кімн. 538, м. Полтава, 36003. 

Анкети надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. 

Довідки за телефонами: Костишина Тетяна Адамівна, завідувач кафедри управління 

персоналом, економіки праці та економічної теорії   (тел. 050 531 00 86). 

Рудич Леся Василівна, доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та 

економічної теорії (тел. 066 13 10 400). 

 

Голова оргкомітету,  

ректор                                                                                                           проф. Нестуля О.О. 

  

mailto:tkost2017@gmail.com


Додаток 1 

АНКЕТА 

учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 

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

________________________________________________________________ 

Дата народження_________________________________________________ 

Заклад вищої освіти (повна назва та адреса)___________________________ 

________________________________________________________________ 

Факультет_______________________________________________________ 

Ступінь освіти, курс______________________________________________ 

Контактний телефон______________________________________________ 

Електронна адреса________________________________________________ 

Рішенням оргкомітету_____________________________________________ 

                                                                                  (Назва вищого навчального закладу) 

студент (ка) _____________________________________________________ 

                                  (Прізвище, ініціали) 

 

який (яка) у I етапі олімпіади_______________________________________ 

                                                            (Назва олімпіади з навчальної дисципліни) 

_________________________________________________________________________________________ 

спеціальності (напряму) 

посів (ла) _________________ місце, рекомендується до участі у II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади. 

 

Голова оргкомітету  

закладу вищої освіти                            ________________            ______________ 

                                                                                                  (Підпис)                                     (Прізвище, ініціали) 

М.П. 

Підпис учасника олімпіади ____________________________ 

Дата заповнення _____________________________________ 


