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На №
від _________
Ректорам (директорам) інститутів
післядипломної педагогічної освіти
Про проведення фінального етапу
ХIII Всеукраїнського турніру
юних економістів
Повідомляємо, що фінальний етап ХIII Всеукраїнського турніру юних
економістів відбудеться у жовтні-листопаді 2017 року. Турнір буде проведено
відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1009, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056.
Отримати інформацію щодо умов участі у фінальному етапі
XІII Всеукраїнського турніру юних економістів можна за тел. (044) 248-18-13,
e-mail: obdarovani.iitzo@ukr.net, відділ роботи з обдарованою молоддю
Інституту модернізації змісту освіти.
Завдання, що пропонуються для фінального етапу змагань (додаток)
надруковано у журналах «Географія та економіка в рідній школі», № 12, 2016
та у «Економіка в школах України», № 1 (146), 2017.

В. о. директора

Бурлака О .М., 248-18-13

Ю. І. Завалевський

Додаток
до листа Інституту
модернізації змісту освіти
07.07. № 21.1/1001402

Питання XIІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних
економістів
Питання на чвертьфінал та півфінал
1.Інвестиції в освіту як основа підвищення рівня людського капіталу. За
яких умов окуповуються інвестиції в освіту?
2.Соціально-економічні критерії ефективного функціонування банківської
системи країни та чого не вистачає Україні?
3.Визначте економічно найвигідніший і найперспективніший виробничий
ресурс майбутнього.
4.Сучасні тенденції ринку праці в Україні та світі.
5.«Брудні» гроші: сутність, тенденції, наслідки та вплив на грошовий обіг.
6.Економічні ефекти святкування Нового року.
7.Автомобільний ринок в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
8.Нові технології виробництва: перспективи розвитку і ризики для
економіки.
9.Чи є міжнародні економічні санкції до країни ефективною «зброєю»?
10. Продаж стратегічно важливих підприємств в процесі приватизації в
Україні: причини, механізм та наслідки.
11.Аналіз причин та соціально-економічних наслідків різкого підвищення
мінімальної заробітної плати в Україні.
12.Субсидії населенню на оплату послуг ЖКГ: реальна допомога від
держави чи прояв її нездатності у вирішенні гострих соціальноекономічних проблем?
13.Нелегальний видобуток бурштину: кому це вигідно, соціально-економічні
наслідки та шляхи вирішення проблеми.
14.Чи може ІТ сфера стати локомотивом економіки України?
15.Розвинуті та щасливі країни: чому так відрізняються рейтинги?
16.Участь України у міжнародній торгівлі: добровільна чи вимушена
спеціалізація?

17.Діяльність транснаціональних корпорацій в Україні. Чи сприяє вона
розвитку вітчизняної економіки?
18.Трансформація зовнішньоекономічної діяльності України під впливом
світових глобалізаційних процесів.
19.Що таке «шерингова економіка» та як вона впливає на виробництво,
розподіл та споживання у розвинутих країнах?
20.Проблеми диспропорції розвитку окремих регіонів України та шляхи їх
рішення.

Питання на фінал
1.Децентралізація в Україні: соціально-економічні наслідки та перспективи.
2.Взаємодія великого та малого бізнесу у сучасній світовій економіці та
можливі перспективи в Україні.
3.Шляхи оптимізації витрат підприємства в умовах зміни кон’юнктури
ринку.
4.Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства та шляхи її
підвищення.
5.Кейнсіанська та монетаристська моделі державного
економіки: можливості застосування у сучасних умовах.

регулювання
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