
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 року 
Донецький національний університет імені Василя Стуса призначено базовим щодо 
проведення II етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Економіка 
підприємства» для студентів закладів вищої освіти (далі – Олімпіада). 

Олімпіада відбудеться 31 березня- 02 квітня 2020 р. 
31 березня -  заїзд, реєстрація та поселення учасників Олімпіади, консультація (початок 

орієнтовно о 15.00), екскурсія;  
01 квітня - II етап Олімпіади (виконання конкурсних завдань); 
02 квітня – закриття Олімпіади, нагородження переможців (завершення орієнтовно о 

13.00), від’їзд учасників Олімпіади.  
Для участі в Олімпіаді від кожного закладу вищої освіти  запрошуються не більше трьох 

студентів бакалаврату, переможців І етапу Олімпіади. 
Олімпіада проходитиме у два тури. Перший тур - тестування на платформі Moodle, 

другий тур – письмова робота, що включатиме аналітичні та творчі завдання, розрахункові 
задачі. 

Реєстрація учасників Олімпіади буде проводитись 31 березня  (з 9-00 до 18-00) та 01 
квітня (з 8-00 до 9-30) на економічному факультеті ДонНУ імені Василя Стуса (м. Вінниця, 
вул. Академіка Янгеля, 4, кімн. 304). Проїзд трамваєм №1, 4, 6 до зуп. «Муніципальний 
ринок».  

Учасники Олімпіади обов'язково повинні мати при собі паспорт, студентський квиток 
(або довідку з місця навчання). За відсутності цих документів студенти до участі у 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 05 березня 2020 р. електронною поштою за адресою: 
u.solonenko@donnu.edu.ua (тема: Олімпіада). 

Анкети, надіслані пізніше вказаного терміну, розглядатися не будуть. 
Довідки за телефонами:  
095-40-53-205 - Трегубов Олександр Сергійович, завідувач кафедри підприємництва, 

корпоративної та просторової економіки; 
063-70-20-483 - Солоненко Юлія Валеріївна, ст. викл. кафедри підприємництва, 

корпоративної та просторової економіки.  
Оргкомітет запрошує до співпраці. Для формування банку конкурсних завдань кожний ЗВО, 

який бере участь в олімпіаді, може надіслати на адресу оргкомітету Олімпіади свої варіанти задач та 
алгоритми їх розв’язання  до 01 березня 2020 р. 

 

Голова оргкомітету,  
проректор з наукової роботи                                                                                    І.В.Хаджинов 

 
 
 
 
 
 

 



Додаток 1 
        

АНКЕТА 
учасника II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни 

«Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»   
Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) _________________________________  
__________________________________________________________________ 
Дата народження __________________________________________________ 
Контактний телефон________________________________________________ 
e-mail ____________________________________________________________ 
Заклад вищої освіти ________________________________________________ 
                                                      (найменування закладу вищої освіти)  

Факультет, курс ___________________________________________________ 
Рішенням оргкомітету ______________________________________________ 
                                                                                                       (найменування закладу вищої освіти) 

студент(ка) ________________________________________________________  
(прізвище, ініціали) 

який(яка) у I етапі Олімпіади _________________________________________  
        

(назва олімпіади)  

посів(ла) __________ місце, рекомендується до участі у II етапі Олімпіади. 
 
Потреба у готелю:   так / ні  (підкреслити)  

Запланована* дата, час заїзду ____________________________ 
                        дата, час від’їзду ___________________________ 
 
Супроводжуючі особи: _____________________________________________ 
                                                  (прізвище, ім’я , по батькові, вчене звання, посада, контактний телефон) 

__________________________________________________________________ 
Потреба у готелю для супроводжуючих осіб:   так / ні (підкреслити) 

Запланована* дата, час заїзду ____________________________ 
                       дата, час від’їзду ___________________________ 
 
Голова оргкомітету 
закладу вищої освіти                     ____________         ____________________ 
                             (підпис)                                        (прізвище, ініціали) 

М.П. 
 

Підпис учасника Олімпіади ________________________ 
 
Дата заповнення  _________________________________ 
 

* заповнення обов’язкове; в разі відмовлення від поселення організатори олімпіади не беруть на себе 
відповідальність  за розміщення учасників 


