
 

 

 

 

 

Підсумки VI Української олімпіади з менеджменту для молоді 
 

18 - 19 квітня 2019 року відбулася VI Українська олімпіада з менеджменту 

серед молоді.  

Ця олімпіада була проведена в рамках ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади, яка організована Міністерством освіти і науки України, в 

Національному університеті біоресурсів і природокористування в номінаціях, 

пов'язаних з цільовими системами менеджменту (спеціалізація «Якість, 

стандартизація та сертифікація» (https://nubip.edu.ua/node/59817) і в 

Тернопільському національному економічному університеті в номінації 

«Практики і методи менеджменту» (спеціалізація «Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами економічної діяльності). 

 

https://nubip.edu.ua/node/59817


 
Призерами VI Українська олімпіада з менеджменту серед молоді стали: 

 

Номінація «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» 

 

Переможці 

 Гижа Наталія Миколаївна - Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 Зінченко Роман Сергійович – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 Слегіна Анастасія Ігорівна – Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 

Лауреат 

 Невструєв Андрій Андрійович - Миколаївський Національний 

університет ім. В.О. Сухомлинського 

 

Фіналісти 

 Гавриш Олена Богданівна - НУ «Львівська політехніка» 

 Корчинська Ольга-Соломія Іванівна - НУ «Львівська 

політехніка» 

 Логінова Анна Олегівна - Національний університет харчових 

технологій 

 Міняйло Богдана Олександрівна - НУ «Львівська політехніка» 

 



Номінація «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ» 

 

Переможець 

 Калмазан Вікторія Борисівна - Національний університет харчових 

технологій 

 

Лауреат 

 Гижа Наталія Миколаївна - Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 

Номінація «СИСТЕМА ЕОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Фіналісти 

 Мацагорова Даріна Андріївна - Національний фармацевтичний 

університет 

 Юрко Поліна Сергіївна - Національний фармацевтичний 

університет 

 

Номінація «ПРАКТИКИ І МЕТОДИ МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Переможці 

 Вусата Яна Олександрівна - Тернопільський національний 

економічний університет 

 Мацагорова Даріна Андріївна - Національний фармацевтичний 

університет 

 Чорна Наталія Андріївна - Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 Юрко Поліна Сергіївна - Національний фармацевтичний 

університет 

 

Лауреати 

 Волкова Каріна Василівна - Сумський національний аграрний 

університет 

 Губар Дар’я Вадимівна - Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

 Лупинос Анастасія Віталіївна - Національний університет 

біоресурсів і природокористування України 

 Тенянко Анжела Олександрівна - Полтавська державна аграрна 

академія 



 Тищенко Світлана Володимирівна - Київський національний 

університет технологій та дизайну 

 Яцишин Олександра Михайлівна - ДВНЗ «Університет 

банківської справи» 

 

Фіналісти 

 Василенко Надія Василівна - Житомирський державний 

технологічний університет 

 Данг В’єт Тунг - Одеський національний економічний університет 

 Дейкун Людмила Вікторівна - Чернігівський національний 

технологічний університет 

 Іваcечко Олена Іванівна - Тернопільський національний 

економічний університет, м. Тернопіль 

 Коваленко Тетяна Володимирівна - Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка 

 Матяш Олександр Миколайович - ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» 

 Набокова Тетяна Сергіївна - ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана 

 Савенкова Тетяна Андріївна - Харківський національний 

університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

 Сарака Оксана Дмитрівна - Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

 Чепенко Єлизавета Сергіївна - ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

 Шостак Марина Павлівна - Маріупольський державний 

університет 

  



Всі вище перелічені призери VI Української 

олімпіади з менеджменту серед молоді отримали 

право приймати участь у VI Міжнародній 

олімпіада з менеджменту серед молоді, яка 

відбудеться у травні 2018. І, що не менш 

важливе, всі вони мають можливість додатково 

здати усний іспит і одержати Сертифікат ОСП 

УАЯ Молодшого спеціаліста у відповідній 

системі менеджменту. Це стало можливим 

завдяки тому, що питання на Олімпіаді були 

аналогічними питанням усного іспиту на 

одержання відповідної 

кваліфікації. Такий сертифікат є вагомим 

інструментом підвищення конкурентоздатності 

молоді на ринку праці. Адже сертифікати ОСП УАЯ, 

акредитовані в Національному агентстві з 

акредитації України (НААУ) мають міжнародне 

визнання завдяки угодам НААУ з Європейською 

кооперацією з акредитації (EA) та Міжнародному 

форумі з акредитації (IAF), знак IAF присутній на 

акредитованих сертифікатах ОСП УАЯ. 

Всі учасники Олімпіади залишилися задоволеними і 

планують брати в ній участь і у наступні роки! 

 


