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Про проведення II етапу Всеукраїнської Керівникам ЗВО України
студентської олімпіади зі спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування»

Шановні колеги!
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 грудня 2019 р. 

№ 1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019/2020 
навчальному році» КПІ ім. Ігоря Сікорського визначено базовим закладом вищої освіти 
з проведення ІІ-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування» (далі -  Олімпіада). Проведення ІІ-го етапу 
Олімпіади заплановано на 9-10 квітня 2020 року. Запрошуються студенти старших 
курсів закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку за зазначеною спеціальністю.

Місце проведення: м. Київ, пр-т Перемоги 37, корпус 7.
Просимо відрядити студентів Вашого закладу вищої освіти (до трьох осіб), які 

стали переможцями 1-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
«Публічне управління та адміністрування», для участі в Олімпіаді.

Реєстрація учасників на офіційній сторінці Олімпіади 
\у\¥\¥.о1ітріа(1аіг8р.крі.ііа відбувається до ЗО березня 2020 року.

Просимо надіслати також на адресу Оргкомітету анкети учасників, оформлені за 
встановленим зразком (бланк анкети додається).

ІІ-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Публічне 
управління та адміністрування» проходитиме у два тури. У першому турі учасники 
Олімпіади виконуватимуть тестові завдання на комп’ютері. У другому турі учасникам 
буде запропоновано вирішити ситуаційне завдання, пов’язане із знаходженням рішення 
щодо однієї з актуальних проблем зі сфери публічного управління та адміністрування.

Конкурсні завдання Олімпіади охоплюватимуть такі тематичні блоки: теоретичні 
та прикладні засади реалізації публічної політики; публічні фінанси; основи і технології 
прийняття управлінських рішень; управління ресурсами; сучасні підходи до 
дослідження публічного управління та адміністрування; структура та особливості 
функціонування органів публічного управління та адміністрування; стандарти, 
принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування; 
комунікативні технології в публічному управлінні; ключові нормативно-правові акти та 
положення законодавства у сфері публічного управління та адміністрування; основи 
електронного урядування та електронної демократії; управління сталим розвитком 
суспільства; оперування даними у сфері публічного управління; організація спеціальних 
досліджень у професійній діяльності тощо.



Проведення Олімпіади передбачає неухильне дотримання принципів академічної 
доброчесності усіма учасниками.

Оплата відряджень учасників II етапу Олімпіади здійснюється за рахунок закладів 
вищої освіти, у яких вони навчаються. Пропонується розміщення іногородніх учасників 
у гуртожитку або готелі. Добова вартість проживання складає від 250 до 350 грн/особу. 
Контактна особа з питань організації розселення гостей: Северинчик Олексій 
Павлович (тел. +38 067 297 96 79).

Координати оргкомітету Олімпіади: Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет соціології і 
права, кафедра теорії та практики управління, 03056, м. Київ, пр-т Перемоги 37, 
корпус 7.

Відповідальні особи: Бриль Юлія Олексіївна, Боковець Ольга Ігорівна, 
тел. +38 (044) 204 92 18, кафедра теорії та практики управління (каб. 523 корп. 7).

Голова організаційного комітету Олімпіади, 
проректор з навчально-виховної роботи 
КПІ ім. Ігоря Сікорського


