
 

   

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./ факс: (044) 248-25-14 

 

 

Від   _17.01.2019__№   _22.1/10-134_           
 

На № ___________від   ____________             Ректорам закладів вищої освіти  

 

Про проведення Всеукраїнського 

студентського економічного турніру  

  

 

Шановні колеги ! 

 

Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» 

повідомляє, що 18-19 квітня 2019 року на базі Національного університету 

водного господарства та природокористування (м. Рівне) відбудеться заключний 

етап Всеукраїнського студентського економічного турніру (далі – Турнір). 

Турнір проводиться з метою залучення студентської молоді до активної 

науково-дослідної діяльності, участі у вирішенні наукових і творчих завдань, 

розширення контактів студентства. Для підготовки до Турніру учасникам 

пропонуються завдання, що додаються. 

Для участі у ІІ (півфінальному) етапі Турніру командам необхідно 

зареєструватись за посиланням: https://goo.gl/forms/jy6cfcIvVFzETjzH3 або подати 

заявку на електронну адресу kaf-et@nuwm.edu.ua до 08 квітня 2019 р. (включно). 

 Детальну інформацію щодо участі у Турнірі можна отримати:  

Ряба Ольга Ігорівна, завідувач кафедри економічної теорії Національного 

університету водного господарства та природокористування, тел. (067) 36-38-771, 

e-mail: o.i.ryaba@nuwm.edu.ua; Кухар Олег Володимирович, доцент кафедри 

економічної теорії Національного університету водного господарства та 

природокористування, тел. (050) 43-52-123, (098) 16-16-833,  

e-mail: o.v.kukhar@nuwm.edu.ua; kaf-et@nuwm.edu.ua, кафедра економічної теорії. 

 

 

Т.в.о. директора 

 

 

О. А. Дубовик            

Рябич Н.І. , (044) 248-19-21                                     
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   Додаток   

                                                                               до листа ДНУ «Інститут  

модернізації змісту освіти»  
 

від      17 січня      2019 р.  
 

№ ___22.1/10-134___  

 

 

ЗАВДАННЯ  

Всеукраїнського студентського економічного турніру 

 

1. Оцінка ефективності вищої освіти: умови окупності інвестицій. 

2. «Розумні міста» – міста майбутнього чи високотехнологічні утопії?  

3. Чи існує капіталістична експлуатація у 21 столітті? 

4. Чи потрібно продовжувати мораторій на продаж землі сільськогосподарсь- 

кого призначення в Україні? 

5. Чи може аграрний сектор стати драйвером української економіки? 

6. Перспективи розвитку цифрової економіки в Україні. 

7. Як вирватись з пастки середнього доходу. 

8. Поведінкова економіка: плюси і мінуси. 

9. Хто в Україні має бути ключовим інвестором? 

10. Визначте оптимальний «соціальний пакет» для українського працівника. 

11. Як економічно вмотивувати людей сортувати сміття. 

12. Визначте найдорожчий український офіційний (зареєстрований) бренд. 

13. Оцініть економічний потенціал шоу-бізнесу в Україні. 

14. Чи є міжнародні санкції ефективною «зброєю»? 

15. Розвинуті та щасливі країни: чому так відрізняються рейтинги? 

 

16.* Організація туристичного дня в області команди-учасниці. 

17.* Організація індивідуального фермерського господарства. 

18.* Організація бізнес-сторінки в соціальних мережах. 

19.* Організація закладу громадського харчування. 

20.* Організація «зеленої» міні-електростанції. 
 

 

 

*Питання, які розігруються у фінальних змаганнях. Виконання бізнес-

кейсу (обґрунтування бізнес-ідей) передбачає аналіз ринкового середовища 

(рівень конкуренції, насиченості), аналіз ринкового попиту (еластичний чи не 

еластичний), аналіз витрат (необхідна сума і структура), виявлення факторів 

успіху. 

 

 


