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ПОЛОЖЕННЯ  

про олімпіаду з бухгалтерського обліку  
серед студентів коледжів і технікумів – випускників ОКР «молодший 

спеціаліст» у Національному університеті «Львівська політехніка» 
 

Загальні положення 
1. Це Положення визначає порядок організації та проведення олімпіади з 

бухгалтерського обліку серед студентів коледжів і технікумів – випускників ОКР 
«молодший спеціаліст» у Національному університеті «Львівська політехніка» (далі 
– Олімпіада). 

2. Основними завданнями Олімпіади є виявлення здібних студентів 
економічних спеціальностей коледжів і технікумів з метою їх залучення до навчання 
у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю 071 «Облік і 
оподаткування». 

3. Керівництво організацією та проведенням Олімпіади, а також контроль за 
дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет, який 
затверджує Ректор своїм наказом. 

4. Для проведення апеляції Олімпіади створюється апеляційна комісія, склад 
якої затверджується наказом ректора. Рішення апеляційної комісії фіксується у 
протоколі засідання цієї комісії та надається для ознайомлення заявнику. 

5. Організаційний комітет Олімпіади: 
– розробляє та затверджує правила і розклад Олімпіади та оприлюднює їх на 

сайті Університету та в інших засобах масової інформації; 
– забезпечує інформування студентів економічних спеціальностей коледжів та 

технікумів про правила та терміни проведення Олімпіади; 
– організовує і проводить реєстрацію та профорієнтаційні заходи для 

учасників Олімпіади;  



– сприяє висвітленню результатів Олімпіади на сайті Університету та в 
засобах масової інформації. 

6. Журі Олімпіади: 
– розробляє і затверджує конкурсні завдання, критерії оцінювання їх 

виконання та еталонні відповіді до них;  
– забезпечує перевірку виконаних конкурсних завдань; 
– після розгляду апеляцій затверджує результати Олімпіади, а також визначає 

переможців; 
– складає і подає Організаційному комітету та у ВСУЯ звіт про результати 

проведення Олімпіади (додаток 1). 
 

Організування та проведення Олімпіади 
7. До участі в Олімпіаді допускаються студенти коледжів та технікумів, які 

навчаються за  спеціальностями економічного спрямування. 
8. Олімпіада проводиться в очній формі безпосередньо у Національному 

університеті «Львівська політехніка». 
9. Для участі в Олімпіаді учасники повинні завчасно зареєструватись на сайті 

Олімпіади у терміни, визначені Оргкомітетом, а також заповнити анкету в день 
проведення Олімпіади (додаток 2). Учасники несуть особисту відповідальність за 
достовірність наданої інформації. 

10. Про місце та час проведення учасники інформуються через сайт Олімпіади 
та шляхом розсилки закладам вищої освіти інформаційних листів. 

11. Учасник Олімпіади повинен мати при собі документ, який засвідчує його 
особу. 

12. Безпосередня тривалість виконання конкурсних завдань Олімпіади – 3 
астрономічні години. Учасник може розв’язувати завдання у будь-якій 
послідовності. 

Учасникам Олімпіади дозволяється користуватися лише комп’ютерною 
технікою, програмним забезпеченням та друкованими матеріалами, що надаються 
Оргкомітетом, забороняється при виконанні завдань використовувати допомогу 
інших осіб. 

13. Учасники Олімпіади повинні дотримуватись правил її проведення, норм і 
правил техніки безпеки, виявляти бережливість у використанні комп’ютерної 
техніки. У разі порушення цих вимог рішенням Оргкомітету вони можуть бути 
усунені від змагань та дискваліфіковані. 

14. Результати Олімпіади оцінюються за 100-бальною шкалою. 



15. Всі інші питання, пов’язані з проведенням олімпіади, визначаються 
Оргкомітетом. 

Апеляція 
16. У разі сумнівів щодо правильності та об’єктивності оцінювання виконаних 

завдань учасники Олімпіади мають право подавати апеляційній комісії заяви у 
письмовій формі і одержати письмову відповідь (за вимогою учасника) до 
оприлюднення остаточних підсумків Олімпіади. Час подання апеляцій визначаються 
Оргкомітетом, про що повідомляється учасникам перед початком Олімпіади. У заяві 
учасник Олімпіади повинен зазначити причину апеляції. 

17. Рішення апеляційної комісії щодо результатів є остаточним і не підлягає 
перегляду. 
 
 



 
Додаток 1 

 
ЗВІТ 

про результати Всеукраїнської олімпіади  
з бухгалтерського обліку 

 у Національному університеті «Львівська політехніка», 
проведеної ______________________ 

                    (дата) 
 

1. Загальна кількість учасників Олімпіади. 
2. Результати Олімпіади (рейтинговий список учасників з вказанням 

абсолютного і призового місця та кількості отриманих балів) 
 
 
Заступник голови оргкомітету ___________________              І.Й. Яремко 

 
 
 



 
Додаток 2  

 
 

АНКЕТА 
учасника Всеукраїнської олімпіади  

з бухгалтерського обліку 
у Національному університеті «Львівська політехніка»  

 
Прізвище. ім`я, по батькові: (повністю) ___________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Адреса проживання: 
пошт. індекс _________ область ____________  район _______________________ 
нас. пункт ___________________ вулиця ________________ буд. ____‚кв.______  
тел. _____________________  мобільний телефон: ________________________ 
Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади _________________________ 
Навчаюся у _________________________________________________________ 
 
 
 
Даю згоду на опрацювання персональних даних як учасника Олімпіади. 

 
 
Дата заповнення _________________         __________________ 

(підпис) 
 
 


