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ЗАТВЕРЖДЕНО 

Президент Української асоціації 
досконалості та якості,  

голова Національного оргкомітету та 
Національного журі VI Української 

олімпіади з менеджменту серед молоді 
 

П.Я. Калита 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО VI УКРАЇНСЬКУ ОЛІМПІАДУ З МЕНЕДЖМЕНТУ  

СЕРЕД МОЛОДІ  

(2019 РІК) 

1. Загальні положення 

1.1. В межах Глобального проекту «Молодіжний творчий рух 
«Естафета якості» за рішенням Міжнародної гільдії професіоналів якості 
(МГПЯ) та Клубу лідерів якості країн Центральної і Східної Європи (КЛЯ 
ЦСЄ) оголошено VI Міжнародну олімпіаду з менеджменту. Передбачено, 
що VI Міжнародна олімпіада з менеджменту проводиться на різних 
рівнях, зокрема – національному. 

1.2. В Україні в межах VI Міжнародної олімпіади з менеджменту 
проводиться VI Українська олімпіада з менеджменту серед молоді (далі - 
Олімпіада). Її основним організатором виступили Українська асоціація 
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досконалості та якості (УАДЯ), яка є базовою організацією МГПЯ та КЛЯ 
ЦСЄ, Національний університет біоресурсів і природокористування, 
Тернопільський національний економічний університет.  

З 2018 року Олімпіада для ВУЗів проводитися в рамках 
Всеукраїнської студентської олімпіади, яка організована Міністерством 
освіти і науки України.  

2. Мета і завдання Олімпіади 

2.1. Метою Олімпіади є залучення молоді до руху за ділову 
досконалість і якість. 

2.2. Основні завдання Олімпіади: 

- підготовка, виявлення та заохочення молодих фахівців, що мають 
знання і кваліфікацію, які дозволяють їм сприяти сталому розвитку своїх 
країн та підвищенню рівня якості життя людей;  

- мотивація до підвищення рівня знань молодих фахівців у галузі 
менеджменту, зокрема, знань і розуміння вимог міжнародних стандартів 
ISO серії 9000, інших стандартів, концепцій, моделей і методів 
менеджменту;  

- розвиток здатності у молоді застосовувати знання в сфері ділової 
досконалості і якості на практиці, а також передавати їх своїм колегам в 
середовищі молодого покоління фахівців в сфері менеджменту;  

- розвиток співпраці між молодими фахівцями в сфері якості та 
менеджменту як всередині країн, так і на міжнародному рівні; 

- виховання молодих людей у дусі демократії, партнерства, здатності 
до командної роботи і етичного ставлення до суспільства та 
навколишнього середовища; 

- підготовка до іспиту на підтвердження кваліфікації «Менеджер / 
Молодший менеджер систем управління якістю» Органу сертифікації 
персоналу Української асоціації якості;  

- виявлення зразків для наслідування. 

3. Номінації Олімпіади 

3.1. Олімпіада проводиться у ряді номінацій, у тому числі в розрізі:  

- особливостей систем менеджменту;  
- видів змагань;  
- віку учасників. 

3.2. Встановлено такі основні номінації Олімпіади. 

3.2.1. У розрізі особливостей систем менеджменту:  

- за практиками і методами менеджменту;  
- за цільовими системами менеджменту на базі стандартів:  

 система менеджменту якості (ISO 9000);  
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 система екологічного менеджменту (ISO 14000);  

 система менеджменту здоров'я та професійної безпеки (ISO 
45000);  

 система енергетичного менеджменту (ISO 50000);  

 інтегрована система менеджменту (ISO 9000, ISO 14000, ISO 
45000 та ін.);  

- за системами менеджменту на основі концепцій и моделей 
досконалість (насамперед, Моделі EFQM). 

3.2.2. У розрізі видів змагань:  

- індивідуальні (письмові та усні);  
- командні (типу Клубу веселих і кмітливих, КВК). 

3.2.3. У розрізі віку учасників:  

- до 18 років;  
- понад 18 років до 35 років. 

4. Рівні і терміни проведення Олімпіади 

4.1. Олімпіада проводиться на двох рівнях:  

- ВНЗ (організацій);  
- національному;  

4.2. На рівні ВНЗ (організацій) підсумки Олімпіади підводяться до 10 
березня поточного року.  

4.3. На національному рівні підсумки Олімпіади підводяться до 30 
квітня поточного року.  

5. Організація Олімпіади 

5.1. Підготовку та проведення Олімпіади на місцях забезпечують 
відповідні Оргкомітети, які створюються у ВНЗ (організаціях). 

5.2. Підготовку і проведення Олімпіади на національному рівні 
здійснює Національний оргкомітет (додаток 1). 

5.3. Про намір проведення Олімпіади на рівні ВНЗ (організації) в 
Україні інформація направляється в Національний оргкомітет для 
реєстрації та отримання методичних матеріалів.  

5.4. VI Українська олімпіада з менеджменту серед молоді в номінації 
«Практики і методи менеджменту» для ВНЗ буде проведено на базі 
Тернопільського національного економічного університету в рамах 
Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) », яка 
організована Міністерством освіти і науки України.  
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5.5. VI Українська олімпіада з менеджменту серед молоді для ВНЗ з 
інших номінацій буде проведена 16-19 квітня 2019 р. на базі 
Національного університету біоресурсів і природокористування в рамах 
Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Якість, 
стандартизація та сертифікація», яка організована Міністерством освіти і 
науки України. 
5.6. VI Українська олімпіада з менеджменту серед молоді для організацій 
у всіх номінаціях буде проводитися спільно з відповідними олімпіадами 
для ВНЗ у вищезгадані строки. В разі необхідності, для організацій може 
бути організовано додаткову сесію Олімпіади в проміжок часу від 
20.03.2019 до 27.04.2019. 

Примітка. Адреса Національного оргкомітету: 02002, Україна, м. Київ, 
вул. Микільсько-Слобідська, 6-д, e-mail: osp@uaq.org.ua 

6. Визначення призерів та переможців Олімпіади. 

6.1. Підведення підсумків Олімпіади (визначення призерів та 
переможців) здійснюють журі з числа найбільш відомих і визнаних 
учених і фахівців у сфері сучасного системного менеджменту.  

6.2. Журі створюються при кожному ВНЗ (організації). 

6.3. Підведення підсумків Олімпіади на національному рівні здійснює 
Національне журі (додаток 2). 

6.4. Для підготовки питань та безпосереднього оцінювання 
результатів учасників Олімпіади при кожному журі створюється 
Експертна рада з числа підготовлених фахівців, що мають досвід 
розробки (впровадження, застосування, вдосконалення) систем 
менеджменту. 

6.5. Керівники Експертних рад є членами відповідних журі. 

6.6. Призери VI Української олімпіади з менеджменту серед молоді 
визначаються за правилами Всеукраїнської студентської олімпіади, яка 
організована Міністерством освіти і науки України.  

7. Учасники Олімпіади 

7.1. Учасниками Олімпіади можуть бути школярі, студенти, випускники 
ВНЗ, фахівці та аспіранти віком до 35 років. 

7.2. Для участі в Олімпіаді на національному рівні претенденти 
подають заяву до Національного оргкомітету за формою, наведеною в 
додатку 3, в строк не пізніше 10 квітня поточного року.  

7.3. До заяви додається клопотання журі Олімпіади ВНЗ (організації), 
яку представляє претендент. 

7.4. Учасники Всеукраїнської студентської олімпіади МОН за 
спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами 

mailto:osp@uaq.org.ua
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економічної діяльності)» та «Якість, стандартизація та сертифікація» 
вважаються учасниками VI Української олімпіади з менеджменту серед 
молоді. 

Примітка 1. Якщо Олімпіада на рівні ВНЗ (організації) не проводилася, 
може бути додана рекомендація керівництва ВНЗ (організації). 

8. Нагородження переможців та призерів Олімпіади  

8.1. Нагородження переможців та призерів Олімпіади здійснюють 
відповідні журі. 

8.2. Переможці та призери Олімпіади на рівні ВНЗ (організації) 
нагороджуються Дипломами ВНЗ (організації). 

8.3 Переможці та призери Олімпіади на національному рівні 
нагороджуються Дипломами Української асоціації досконалості та якості. 

Примітка. За підсумками Олімпіади національного рівня Національне 
журі направляє листи з інформацією про переможців та призерів 
Олімпіади до відповідних ВНЗ (організацій). 

8.4. Переможці і призери Олімпіади національного рівня 
рекомендуються для участі у Міжнародній Олімпіаді з менеджменту 
серед молоді.  

Додатки. 1. Національний оргкомітет VI Української Олімпіади з 
менеджменту серед молоді.  
2. Національне Журі VI Української Олімпіади з 
менеджменту серед молоді.  
3. Заявка на участь в VI Українській Олімпіаді з 
менеджменту серед молоді. 
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Додаток 1 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГКОМІТЕТ  
VI УКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МЕНЕДЖМЕНТУ СЕРЕД МОЛОДІ 

 
Калита П.Я., к.т.н., академік РАПЯ, УАН і МАС, президент Клуба 

лідерів якості ЦСЄ, почесний президент МГПЯ, президент УАДЯ, голова 
оргкомітету (Київ, Україна). 

Сафонов Ю.М., д.е.н., професор, заступник директора Інституту 
модернізації змісту освіти при МОН України. 

Баль-Прилипко Л.Б., д.т.н., професор, декан факультету харчових 
технологій та управління якістю продукції АПК Національного 
університету біоресурсів і природокористування. 

Антонюк Л.Л., д.е.н, професор, проректор з наукової роботи 
Київського національного економічного університету імені Вадима 
Гетьмана. 

Демків І. О. - к.е.н., доцент кафедри менеджменту та публічного 
управління Тернопільського національного економічного університету. 

Найда І.В., директор з персоналу Міжнародної спеціалізованої 
фармацевтичної корпорації «ЮРІЯ ФАРМ». 

Кабаков Ю.Б., к.т.н., директор Органу сертифікації персоналу УАЯ, 
дійсний член МГПЯ, керівник експертної ради при Українському 
національному журі, (Київ, Україна). 

Зенцева А.А, відповідальний секретар УАДЯ, секретар оргкомітету 
(Київ, Україна). 
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Додаток 2 

 
НАЦІОНАЛЬНЕ ЖУРІ  

VI УКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З МЕНЕДЖМЕНТУ СЕРЕД МОЛОДІ 
 

Калита П.Я., к.т.н., академік РАПЯ, УАН і МАС, президент Клуба 
лідерів якості ЦСЄ, почесний президент МГПЯ, президент УАДЯ, голова 
журі (Київ, Україна). 

Сафонов Ю.М., д.е.н., професор, заступник директора Інституту 
модернізації змісту освіти при МОН України. 

Баль-Прилипко Л.Б., д.т.н., професор, декан факультету харчових 
технологій та управління якістю продукції АПК Національного 
університету біоресурсів і природокористування. 

Бай С. І., д.є.н., професор, завідувач кафедри менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету. 

Сухенко В.Ю., д.т.н., завідувач кафедри стандартизації та 
сертифікації сільськогосподарської продукції Національного університету 
біоресурсів і природокористування. 

Августин Р. Р. - к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та 
публічного управління Тернопільського національного економічного 
університету 

Слива Ю.В., к.т.н., доцент кафедри стандартизації та сертифікації 
сільськогосподарської продукції Національного університету біоресурсів і 
природокористування. 

Кабаков Ю.Б., к.т.н., директор Органу сертифікації персоналу УАЯ, 
дійсний член МГПЯ, керівник експертної ради при Українському 
національному журі, (Київ, Україна). 
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Додаток 3 

 
ЗАЯВКА  

на участь в VI Українській Олімпіаді з менеджменту серед молоді 
 

Прошу допустити мене до участі в VI Українській Олімпіаді з 

менеджменту серед молоді у номінації _______________________ 
 
________________________________________________________ 
 

ПІБ: __________________________________________________ 
 
_______________________________________________________ 
 
Поштова адреса, тел., e-mail: ______________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Організація: ____________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
Статус: _________________________________________________ 

(студент, молодий спеціаліст, ін.) 

 
Вік: ___________________________________________________ 
 
Результат в Олімпіаді на рівні ВНЗ (організації) _______________ 
 
________________________________________________________ 
 
 
 
 
Підпис        Дата 


