
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ 
 

НАКАЗ 

 
03.12.2018                                              м. Харків                                                      № 275 

 

 
Про проведення Всеукраїнської 

студентської олімпіади 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення 

Всеукраїнської студентської олімпіади у 2018/2019 навчальному році» від 

28.11.2018 р. № 1313 з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих 

фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої 

праці 

 

НАКАЗУЮ: 

§ 1 

 

1.1. ПРОВЕСТИ у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнську 

студентську олімпіаду (далі Олімпіада) у два етапи: 

І етап – у січні 2019 року з навчальних дисциплін, за галузями знань та 

спеціальностями (згідно з додатком А); 

ІІ етап – у квітні-травні 2019 року переможців І етапу Олімпіади 

НАПРАВИТИ до базових закладів вищої освіти (згідно з додатком А). 

1.2. НАДІСЛАТИ до 26 січня 2018 року до відповідних базових закладів 

вищої освіти анкети студентів-переможців І етапу Олімпіади для участі у  

ІІ етапі Олімпіади.  

1.3. ПОДАТИ звіти про проведення І етапу Олімпіади до 25 січня 2018 

року до навчального відділу (сектору розвитку освітніх програм) ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця. 

1.4. ВІДРЯДИТИ студентів-переможців І етапу Олімпіади та науково-

педагогічних працівників, які є членами журі, до базових закладів вищої освіти 

для участі у ІІ етапі Олімпіади.  

1.5. ЗДІЙСНИТИ оплату відряджень учасників Олімпіади за рахунок 

коштів спеціального фонду. 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 



 

Додаток А до наказу Харківського 

національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця 

03.12.2018 р. № 275 
 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, БАЗОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2018/2019 Н.Р. 
 

№ 

з/п 

Назва навчальної 

дисципліни, з якої 

проводиться олімпіада 

Назва типів закладів вищої 

освіти, студенти яких беруть 

участь в олімпіаді 

Назва базового закладів вищої освіти з 

проведення олімпіади 

Терміни проведення 

олімпіади 

1 2 3 4 5 

ІНТЕГРАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

1 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Усі заклади вищої освіти 

 

Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

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

18-19 квітня 

3 Педагогіка 
Заклади вищої освіти 

непедагогічного профілю 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

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

16-18-квітня 

4 Політологія Усі заклади вищої освіти 

Національний університет «Одеська юридична 

академія» 

(048) 719-62-14 

15-17 травня 

5 Соціологія 
Усі заклади вищої освіти 

 

Національний університет «Одеська юридична 

академія» (048) 719-62-14 
17-19 квітня 

6 Психологія 
Усі заклади вищої освіти 

 

Державний заклад «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет 

імені К.Д.Ушинського» 

(048) 705-46-69 (70) 

18-20 квітня 

7 
Історія України 

 
Усі заклади вищої освіти 

Житомирський державний університет імені 

Івана Франка 

(0412) 43-14-17 

27-29 березня 

8 Англійська мова 

Усі заклади вищої освіти, де 

англійська мова не є 

спеціальністю 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

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

І тур (заочний) - 27 

березня, ІІ тур 

(очний) –15-16 травня 



 

1 2 3 4 5 

9 Німецька мова 

Усі заклади вищої освіти, де 

німецька мова не є 

спеціальністю 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

(044) 527-80-83 

10-12 квітня 

10 Французька мова 

Усі заклади вищої освіти, де 

французька мова не є 

спеціальністю 

Запорізький національний університет 

(061) 787-51-85 
10-12 квітня 

ЗАГАЛЬНІ  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

11 
Математика 

 

Технічні, економічні заклади 

вищої освіти 

Сумський державний університет 

(0542) 68-77-61, (58) 
14-17 травня 

12 Інформатика Усі заклади вищої освіти 

Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут»» (057) 788-43-04 

17-19 квітня 

13 
Статистика 

 
Усі заклади вищої освіти 

Національна академія статистики, обліку та 

аудиту (044) 489-42-56 
16-18 квітня 

14 Фізика 

Усі ЗВО, окрім класичних та 

педагогічних університетів, 

фізико-технічних інститутів 

(факультетів) 

Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 

(057) 707-32-28 

3-5 квітня 

15 Державні фінанси Усі заклади вищої освіти 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

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

2-5 квітня 

16 Загальна екологія Усі заклади вищої освіти 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

(044) 258-41-22 

17-19 квітня 

17 Екологічна безпека Усі заклади вищої освіти 

Кременчуцький національний університет імені 

Михайла Остроградського 

(05366) 3-10-19 

3-5 квітня 

18 
Економіка 

природокористуван-ня 
Усі заклади вищої освіти 

Львівський національний аграрний університет 

(032) 22-42-335, 42-903, 42-936 
17-19 квітня 

СПЕЦІАЛЬНІ  (ФАХОВІ,  ПРЕДМЕТНІ)  КОМПЕТЕНТНОСТІ 

19 
Опір матеріалів 

 
Усі заклади вищої освіти 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури 

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

14-16 травня 



 

1 2 3 4 5 

20 
Інтегровані 

транспортні системи 
Усі заклади вищої освіти 

Харківський національний автомобільно-

дорожній університет 

(057) 707-37-83 

4-5 квітня 

21 

Нарисна геометрія 

та геометричне 

моделювання на 

ПЕОМ 

Усі заклади вищої освіти 

Національний аерокосмічний університет імені 

М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний 

інститут» 

(057) 788-44-06 

3-5 квітня 

22 Інвестування Усі заклади вищої освіти 

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури 

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

11-12 квітня 

23 

Податкова система 

України 

 

Класичні, економічні 

університети, заклади вищої 

освіти управління 

Тернопільський національний економічний 

університет 

(0352) 47-50-77 

10-12 квітня 

24 Економічна теорія Усі заклади вищої освіти 
Одеський національний університет імені 

І.І.Мечникова (048) 723-54-18 
22-24 квітня 

25 

Економіка 

підприємства 

 

Усі заклади вищої освіти 

Державний вищий навчальний заклад 

«Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури» 

(0562) 47-08-22 

3-5 квітня 

26 Фінанси Усі заклади вищої освіти 

Державний вищий навчальний заклад 

«Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури» 

(0562) 47-08-22 

10-12 квітня 

27 Регіональна економіка 

Класичні, економічні 

університети, заклади вищої 

освіти 

управління 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» 

(044) 371-61-67 

17-19 квітня 

28 
Міжнародна  

економіка 
Усі заклади вищої освіти 

Національний університет 

«Львівська політехніка» 

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

27-29 березня 

29 
Міжнародне право 

(публічне, приватне) 
Усі заклади вищої освіти 

Вищий навчальний заклад Університет 

економіки та права «Крок» 

(044) 455-56-56 

15-17 травня 



 

1 2 3 4 5 

30 Кримінальне право Усі заклади вищої освіти 

Донецький юридичний інститут МВС України 

(м. Кривий Ріг) 

(0564) 94-70-21 

10-11 квітня 

31 
Страхова справа 

 
Усі заклади вищої освіти 

Тернопільський національний економічний 

університет 

(0352) 47-50-77 

22-24 квітня 

32 
Фінансовий 

менеджмент 
Усі заклади вищої освіти 

Луцький національний технічний університет 

(0332) 78-55-66 
18-19 квітня 

33 Фінансова безпека Усі заклади вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

(м. Черкаси) 

(0472) 64-41-66 

3-5 квітня 

34 
Стратегічне 

управління 
Усі заклади вищої освіти 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

(044) 236-42-52 

15-17 травня 

35 Управлінський облік Усі заклади вищої освіти 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

(057) 707-60-74 

15-17 травня 

36 
Облік у банках 

 
Усі заклади вищої освіти 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

(м. Київ) (044) 462-53-05 
10-12 квітня 

37 
Організація і методика  

аудиту 
Усі заклади вищої освіти 

Миколаївський національний аграрний 

університет    (0512) 58-05-94 
8-10 квітня 

38 

Програмування й 

управління ІТ 

проектами (Internet 

олімпіада) 

Усі заклади вищої освіти 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка 

(066) 430-54-32 

24 квітня - 

12 травня 

39 
Розробка мобільних 

додатків 

Усі заклади вищої освіти 

 

Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького 

(096) 613-01-28 

18-19 квітня 

40 

Програмування 

обробки на верстатах з 

числовим програмним 

керуванням 

Усі заклади вищої освіти 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» 

(044) 204-81-06 

27-29 березня 



 

1 2 3 4 5 

41 
Безпека 

життєдіяльності 

Усі заклади вищої освіти 

 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

(032) 233-14-77 

12-15 травня 

42 Основи охорони праці 
Усі заклади вищої освіти 

 

Луцький національний технічний університет 

(0332) 74-61-35 
16-18 травня 

43 Цивільний захист 
Усі заклади вищої освіти 

 

Національний авіаційний університет 

(044) 406-78-91 
21-22 березня 

44 

Організація і 

технологія проведення 

пошуково-

рятувальних робіт 

Усі заклади вищої освіти 

 

Льотна академія Національного авіаційного 

університету 

(0522) 39-44-22 (11) 

23-24 квітня 

45 Пожежна безпека 
Усі заклади вищої освіти 

 

Національний університет цивільного захисту 

України 

(057) 700-31-71 

10-11 квітня 

 



ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, БАЗОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ  

СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2018/2019 Н.Р. 
 

Шифр і 

найменування 

галузі знань 

Назва 

спеціальності 
Назва олімпіади 

Назва типів 

закладів вищої 

освіти, 

студенти яких 

беруть участь 

в олімпіаді 

Назва базового закладу вищої освіти з 

проведення олімпіади 

Терміни 

проведення 

олімпіади 

 

1 2 3 4 5 6 

03 

Гуманітарні 

науки 

Історія Історія 
Усі заклади 

вищої освіти 

Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини 

(04744) 3-40-44 

18-20 квітня 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Соціологія Соціологія 
Усі заклади 

вищої освіти 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

(044) 456-81-81, 204-92-18 

3-5 квітня 

Економіка 

 

Економічна 

кібернетика 

 

 

Класичні 

університети, 

університети 

економічного 

профілю 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

(м. Львів) 

(032) 297-72-49 (гудок) 3500, (3501), 

(3112) 

24-26 квітня 

Економіка 

підприємства (за 

видами економічної 

діяльності) 

Усі заклади 

вищої освіти 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 259-01-47 

17-19 квітня 

 

Економічна 

аналітика та 

статистика 

Усі заклади 

вищої освіти 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 521-35-05 

24-26 квітня 

05 

Соціальні та 

поведінкові науки 

 

Економіка 

 

Міжнародна 

економіка 

 

Усі заклади 

вищої освіти 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

(044) 531-49-73, 48-74 

17-18 квітня 

Управління 

персоналом та 

економіка праці 

Усі заклади 

вищої освіти 

Донецький національний університет 

імені Василя Стуса (м. Вінниця) 

(050) 268-01-70 

17-19 квітня 



 

1 2 3 4 5 6 

06 

Журналістика 

Соціальні 

комунікації 

 

Видавнича справа 

та  редагування 

Усі заклади 

вищої освіти 

Українська академія друкарства 

(032) 242-23-81 
3-5 квітня 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

Фінанси і кредит 
Усі заклади 

вищої освіти 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

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

2-5 квітня 

Банківська справа 
Усі заклади 

вищої освіти 

Університет державної фіскальної 

служби України (04597) 62-825 
17-19 квітня 

Облік і 

оподаткування 

 

Облік і        

оподаткування 

Усі заклади 

вищої освіти 

Дніпретровський університет імені 

Альфреда Нобеля (056) 370-36-26 
17-19 квітня 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Усі заклади 

вищої освіти 

Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

(044) 456-81-81, 204-92-18 

15-17 травня 

07 

Управління та 

адміністрування 

Менеджмент 

 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

Усі заклади 

вищої освіти 

Тернопільський національний 

економічний університет 

(0352) 47-50-74 

17-19 квітня 

07 

Управління та 

адміністрування 

Менеджмент 

 

Менеджмент 

зовнішньоеконо-

мічної діяльності 

Усі заклади 

вищої освіти 

Київський національний торговельно-

економічний університет 

(044) 531-49-73, 48-74 

20-21 березня 

Менеджмент 

інноваційної 

діяльності 

Класичні, 

економічні, 

технічні 

університети 

Одеський національний економічний 

університет 

(048) 723-02-80 

15-17 травня 

Логістика 
Усі заклади 

вищої освіти 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. 

Бекетова 

(057) 707-32-61 

16-18 квітня 

Маркетинг Маркетинг 
Усі заклади 

вищої освіти 

Одеський національний політехнічний 

університет 

(048) 705-84-43 

4-5 квітня 



1 2 3 4 5 6 

07 

Управління та 

адміністрування 

Інтелектуальна 

власність 

Інтелектуальна 

власність 

Класичні, 

економічні 

заклади вищої 

освіти 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут» 

(057) 707-68-56 

10-13 квітня 

11 

Математика 

та статистика 

Математика Математика 

Класичні уні-

верситети, 

фізико-техні-

чні інститути 

Львівський національний університет 

імені Івана Франка 

(032) 239-41-74, 47-43 

14-17 травня 

12 

Інформаційні 

технології 

 

Інформаційні 

системи та 

технології 

Управління 

проектами 

Усі заклади 

вищої освіти 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О.М. 

Бекетова (057) 707-31-32 

21-22 березня 

 

13 

Механічна 

інженерія 

Галузеве 

машинобудування 

Обладнання 

переробних і 

харчових 

виробництв 

Економічні, 

технічні,  

аграрні універ-

ситети, ЗВО 

управління 

Таврійський державний 

агротехнологічний університет 

(0619) 42-13-06 

16-17 травня 

15 

Автоматизація та 

приладобудування 

Метрологія та 

інформаційно-

вимірювальна 

техніка 

Якість, 

стандартизація та 

сертифікація 

Усі заклади 

вищої освіти 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України   (044) 

527-89-50 

17-19 квітня 

23 

Соціальна робота 
Соціальна робота Соціальна робота 

ЗВО, які здій-

снюють підго-

товку за спеціа-

льністю «Со-

ціальна робота» 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

(044) 526-22-76 

11-12 квітня 

24 

Сфера 

обслуговування 

Туризм Туризмознавство 

Класичні, 

економічні, 

технічні, 

технологічні, 

ЗВО 

управління 

Національний університет харчових 

технологій 

(044) 289-60-00 

14-16 травня 

27 

Транспорт 

 

Транспортні 

технології 

(за видами) 

 

Транспортні 

системи 

Усі заклади 

вищої освіти 

Харківська національна академія 

міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

(057) 707-32-61 

17-19 квітня 
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Склад організаційного комітету   

I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
 

Афанасьєв М.В. 
проректор з навчально-педагогічної роботи, 

професор, голова оргкомітету 

з галузі знань ОСВІТА/ПЕДАГОГІКА 

Борова Т.А. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри педагогіки, 

іноземної філології та переводу 

Черемська О.С. 
к.ф.н., проф., завідувач кафедри українознавства 

та мовної підготовки іноземних громадян 

з галузі знань СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ 

Шиян Д.В. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки 

підприємства та менеджменту 

Назарова Г.В. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри управління 

персоналом та економіки праці 

Шталь Т.В. 

д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародної 

економіки та менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності 

Сергієнко В.В. 
к.ю.н., проф., завідувач кафедри правового 

регулювання економіки 

Малярець 
д.е.н., проф., завідувач кафедри вищої 

математики та економіко-математичних методів 

Раєвнєва О.В. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної 

теорії, статистики та прогнозування 

Гурьянова Л.С. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри економічної 

кібернетики 

Буц Ю.В. 

к.геогр.н., доц., завідувач кафедри 

природоохоронних технологій, екології та 

безпеки життєдіяльності 

Кузь О.М. 
д.філ.н., проф., завідувач кафедри філософії та 

політології 

з галузі знань ЖУРНАЛІСТИКА 

Яресько Є.В. 
к.е.н., доц., завідувач кафедри управління 

соціальними комунікаціями 

з галузі знань УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Пилипенко А.А. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри бухгалтерського 

обліку 

Журавльова І.В. д.е.н., проф., завідувач кафедри фінансів 

Ястремська О.М. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки, 

управління підприємствами та логістики 



Лепейко Т.І. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту та 

бізнесу 

Внукова Н.М. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри управління 

фінансовими послугами 

Колодізєв О.М. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри банківської 

справи 

Орлов П.А. 
д.е.н., проф. завідувач кафедри економіки і 

маркетингу 

Тищенко В.Ф. д.е.н., доц. завідувач кафедри оподаткування 

Гонтарева І.В. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри підприємницької 

діяльності 

з галузі знань ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Руденко О.Г. 
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформаційних 

систем 

Євсєєв С.П. 
д.т.н., доц., завідувач кафедри кібербезпеки та 

інформаційних технологій 

Удовенко С.Г. 
д.т.н., проф., завідувач кафедри інформатики  та 

комп`ютерної техніки 

з галузі знань СФЕРА ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Сущенко О.А. д.е.н., проф., завідувач кафедри туризму 

з галузі знань ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

Гавкалова Н.Л. 

д.е.н., проф., завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та 

регіональної економіки 

з галузі знань ВИДАВНИЦТВО ТА ПОЛІГРАФІЯ 

Пушкарь О.І. 
д.т.н., проф., завідувач кафедри комп`ютерних 

систем та технологій 

з галузі знань МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ 

Отенко І.П. 
д.е.н., проф., завідувач кафедри міжнародного 

бізнесу та  економічного аналізу 
 


