Український національний проект
«Молодіжний творчий рух «Естафета якості»

Українська Олімпіада з менеджменту
серед молоді
__________________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦІЇ
з підготовки та проведення
Олімпіади з менеджменту
на рівні ВНЗ (організації)
1. Українська Олімпіада з менеджменту серед молоді (надалі –
Олімпіада) як на національному рівні, так і на рівні ВНЗ проводиться у
відповідності до методичних матеріалів Міжнародної Олімпіади з
менеджменту.
2. Після прийняття рішення про проведення Олімпіади відповідний
ВНЗ (організація) інформує Національний оргкомітет Української
олімпіади з менеджменту серед молоді (Національний оргкомітет).
3. Національний оргкомітет реєструє ВНЗ (організацію) як учасника
Олімпіади на першому рівні.
4. Керівник ВНЗ (організації) видає організаційно-розпорядчий
документ (наказ чи розпорядження) про проведення Олімпіади з
менеджменту у відповідній організації. Приклад такого документу
наведено в додатку 2.
5. Для підготовки та проведення Олімпіади у ВНЗ (організації)
створюється Оргкомітет.
6. Для підведення підсумків Олімпіади (визначення призерів та
переможців) у ВНЗ (організації) створюється журі з числа провідних
учених і фахівців ВНЗ (організації) у сфері сучасного менеджменту.
7. Оргкомітет визначає види змагань Олімпіади в розрізі
особливостей систем менеджменту та видів змагань (індивідуальні
та/або командні).

Довідка.
Рекомендується
керуватися
переліком
номінацій,
наведеним у Положенні про Міжнародну олімпіаду з менеджменту
серед молоді.
8. Оргкомітет і Журі розробляють конкретні питання та конкурси для
обраних видів змагань.
Довідка. Приклади питань наведені у методичних матеріалах
міжнародної Олімпіади з менеджменту серед молоді.
9. Оргкомітет і Журі ВНЗ (організації) можуть розробляти інші види
змагань та питання, повідомляючи про це в Національний оргкомітет.
10. Кожен студент або співробітник ВНЗ (організації) може приймати
участь у декількох змаганнях (за різними системами менеджменту), а
також в індивідуальних та/або командних змаганнях.
11. Критерії для переможців та призерів Олімпіади визначаються
відповідним Журі ВНЗ (організації). Такими критеріями можуть бути
кількість балів, набраних під час письмових змагань, або експертна
оцінка Журі, тощо.
12. Рекомендується всім учасникам Олімпіади видавати свідоцтво
про участь у Олімпіаді, а призерів та переможців – нагороджувати
відповідними Дипломами ВНЗ (організації).
Приклади Свідоцтва та Диплому наведені у додатках 3, 4.
13. Претенденти на участь в Українській Олімпіаді з менеджменту
для молоді подають до Центрального оргкомітету заявку за формою,
що наведена у додатку 5.
14.
Керівництво
ВНЗ
(організації)
рекомендує
студентів
(співробітників), які отримали статус Переможця або Призера
Олімпіади на рівні ВНЗ (організації), для участі в Українській Олімпіаді
з менеджменту серед молоді.
Примітка. Рекомендація для участі студентів (співробітників) в
Українській Олімпіаді з менеджменту серед молоді може бути надана
керівництвом ВНЗ (організації) і в тому разі, коли Олімпіада на рівні
ВНЗ (організації) не проводилася.
Керівник експертної групи
Центрального оргкомітету Української
Олімпіади з менеджменту серед молоді

Ю.Б. Кабаков
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Додаток 1
В Центральний оргкомітет
Української олімпіади з менеджменту
для молоді
________________________________________
Україна 02002, м. Київ, вул. Микільсько-Слобідська, 6 д

ЗАЯВКА ВНЗ (організації)
на участь в Українській Олімпіаді з менеджменту серед молоді

Прошу зареєструвати ____________________________________
назва ВНЗ (організації)

в якості учасника Української Олімпіади з менеджменту серед
молоді на першому рівні
Керівник ВНЗ (організації): ________________________________
_______________________________________________________
Поштова адреса, тел., E-mail: ______________________________
________________________________________________________
Контактна особа: _________________________________________
________________________________________________________

Підпис

Дата
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Додаток 2
НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)
_______________________________________ прийняв рішення
взяти участь в Українській Олімпіаді з менеджменту серед молоді в
рамках Глобального проекту «Молодіжний творчій рух «ЕСТАФЕТА
ЯКОСТІ».
Це має сприяти підвищенню рівня кваліфікації студентів
(працівників) в сфері сучасного менеджменту, престижу ВНЗ
(організації),
а
також
конкурентоспроможності
української
промисловості і рівня життя в країни.
Наказую:
1. Для підготовки та проведення Олімпіади у ВНЗ (організації) до
_______ створити Оргкомітет.
2. Для підведення підсумків Олімпіади (визначення призерів та
переможців) у ВНЗ (організації) до ______ створити Журі з числа
провідних учених і фахівців у сфері сучасного менеджменту.
3. Оргкомітету визначити види змагань Олімпіади в розрізі
особливостей систем менеджменту та видів змагань (індивідуальні
та/або командних).
4. Оргкомітету і Журі розробити конкретні питання та конкурси для
вибраних видів змагань.
5. В термін з _______ по _______ провести
менеджменту серед молоді нашого ВНЗ (організації).

змагання

6. Журі підвести підсумки Олімпіади з менеджменту
(організації) і визначити Призерів та Переможців.

з

ВНЗ

7. Відмітити всіх учасників Олімпіади свідоцтвами учасника.
8. Нагородити Переможців та Призерів Олімпіади відповідними
Дипломами.
9. Оргкомітету Олімпіади рекомендувати Призерів та Переможців
до участі в Українській Олімпіаді з менеджменту серед молоді.
Керівник ВНЗ (організації)

______________
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Додаток 3

СВІДОЦТВО
видане

_____________
_________________
в тому, що він (вона) приймав (ла) участь
в Олімпіаді з менеджменту серед молоді в
назва ВНЗ (організації)

в рамках Глобального проекту
«Молодіжний творчій рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ»

Керівник організації

_______________

Голова Журі

_______________
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Додаток 4

ДИПЛОМ
НАГОРОДЖУЄТЬСЯ

_____________
_________________
ПРИЗЕР (ПЕРЕМОЖЕЦЬ)
Олімпіади з менеджменту серед молоді в
назва ВНЗ (організації)

в рамках Глобального проекту
«Молодіжний творчій рух «ЕСТАФЕТА ЯКОСТІ»

Керівник організації

_______________

Голова Журі

_______________
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Додаток 5
ЗАЯВКА
на участь в Українській олімпіаді з менеджменту серед молоді

Прошу допустити мене до участі в 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
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