
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  
 

 

Н  А  К  А  З 
 

м. Київ 

    _06_    ____02____  2019 р.      №  _141_ 
 

 

Про проведення І Всеукраїнського 

студентського економічного турніру 

 

Відповідно до Положення про студентські професійні творчі конкурси, 

турніри, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

27.09.2016 № 1150, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13.10.2016 

за № 1358/29488, та з метою залучення студентської молоді до активної 

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

розширення контактів студентства 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести 18-19 квітня 2019 року І Всеукраїнський студентський 

економічний турнір. 

 

2. Затвердити: 

1) склад організаційного комітету І Всеукраїнського студентського 

економічного турніру, що додається; 

2) склад журі І Всеукраїнського студентського економічного турніру,  

що додається. 

3) експерта-консультанта – Вавдіюк Наталію Степанівну, завідуючу 

кафедрою менеджменту Луцького національного технічного університету; 

4) правила проведення І Всеукраїнського студентського економічного 

турніру, що додається. 

 

3. Визначити Національний університет водного господарства та 

природокористування базовим закладом вищої освіти з проведення  

І Всеукраїнського студентського економічного турніру (далі – Турнір). 

 

4. Державній науковій установі «Інститут модернізації змісту освіти» 

(Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення Турніру. 

 

 5. Установити, що витрати на відрядження учасників, керівників, членів 

оргкомітету та журі, експерта-консультанта Турніру здійснюються за рахунок 

установ, у яких вони відповідно навчаються або працюють. 
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6. Витрати на організацію і проведення Турніру, нагородження  

переможців здійснити за рахунок коштів базового закладу вищої освіти та 

коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

7. Організаційному комітету надіслати рішення про результати Турніру за 

встановленою формою та звіт про підсумки проведення Турніру у двотижневий 

строк після його проведення до Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

 

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника  

Міністра Рашкевича Ю. М. 

 

 

 

Міністр 

 

 

 

             Л. М. Гриневич 

 

 

 

 



 

     Затверджено 

        Наказ Міністерства освіти 

               і науки України 

               від 06.02.2019    №  141 

 

 

Склад 

організаційного комітету  

І Всеукраїнського студентського економічного турніру 

 

 Рашкевич  

Юрій Михайлович 

заступник Міністра освіти і науки України, 

голова оргкомітету; 

 

 Завалевський  

 Юрій Іванович 

 

в.о.директора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти», 

заступник голови оргкомітету; 

 

Савіна 

Наталія Борисівна 

проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків Національного університету водного 

господарства та природокористування, 

заступник голови оргкомітету; 

 

Ряба  

Ольга Ігорівна 

завідувач кафедри економічної теорії 

Національного університету водного 

господарства та природокористування, 

відповідальний секретар оргкомітету; 

 

Ковшун 

Наталія Едуардівна 

в.о. директора навчально-наукового інституту 

економіки та менеджменту Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 

 

     Сафонов  

Юрій  Миколайович 

 

заступник директора Державної наукової 

установи «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Боднарюк 

Ірина Леонідівна 

викладач, спеціаліст вищої категорії, доцент 

Технічного коледжу Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 

 

Вашай 

Юлія Володимирівна 

доцент кафедри економічної теорії 

Національного університету водного 

господарства та природокористування; 
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Венцурик 

Аліса Миколаївна 

доцент кафедри економічної теорії 

Національного університету водного 

господарства та природокористування; 

 

Зощук 

Наталія Володимирівна 

заступник директора з виховної та 

організаційної діяльності навчально-наукового 

інституту економіки та менеджменту 

Національного університету водного 

господарства та природокористування; 

 

Клюха  

Оксана Олександрівна 

старший викладач кафедри менеджменту 

Національного університету водного 

господарства та природокористування; 

 

Кухар 

Олег Володимирович 

доцент кафедри економічної теорії 

Національного університету водного 

господарства та природокористування; 

 

Нікитенко 

Дмитро Валерійович 

доцент кафедри економічної теорії 

Національного університету водного 

господарства та природокористування; 

 

Рябич  

Наталія Іванівна 

 

методист Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти»; 

 

Юдіна  

Світлана Павлівна 

завідувач сектора Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти». 

 

 

В.о. директора Державної 

наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

 

 

 

 

 

 

    

Ю. І. Завалевський 

 

В.о. директора  

департаменту вищої освіти  

 

     

С. С. Кретович 

 



 

  Затверджено        

        Наказ Міністерства освіти 

               і науки України 

               від __06.02.2019 р._   №  __141__ 

 

 

Склад журі 

І Всеукраїнського студентського економічного турніру 

 

Ковшун  

Наталія 

Едуардівна 

в.о. директора Навчально-наукового інституту 

економіки та менеджменту Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 

 

Ряба  

Ольга Ігорівна 

завідувач кафедри економічної теорії 

Національного університету водного господарства 

та природокористування; 

 

Артюшок 

Костянтин 

Андрійович 

декан економічного факультету ПВНЗ 

«Міжнародний економіко гуманітарний-

університет імені академіка Степана Дем’янчука»;       

 

Боднарюк 

Ірина Леонідівна 

 

викладач, спеціаліст вищої категорії, доцент 

Технічного коледжу Національного університету 

водного господарства та природокористування; 

 

Бондарєва  

Тетяна Григорівна 

доцент кафедри обліку та аудиту Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 

 

Варналій 

Захарій 

Степанович 

професор кафедри фінансів Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

 

Гвоздецька  

Ірина Леонідівна 

доцент кафедри маркетингу та торговельного 

підприємництва Хмельницького національного 

університету; 

 

Дорошенко  

Олена 

Олександрівна 

доцент кафедри обліку та аудиту Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 

 

Єлисєєва 

Людмила 

Володимирівна 

 

доцент кафедри економічної теорії 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки; 
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Зиза  

Олена 

Олександрівна 

доцент кафедри економіки Донецького національ-

ного університету економіки і торгівлі імені 

Михайла Туган-Барановського (м.Кривий Ріг); 
 

Кирильчук 

Ольга Валеріївна 

 

доцент кафедри економічної теорії, макро- і 

мікроекономіки Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 
 

Козарезенко 

Людмила 

Володимирівна 
 

професор кафедри фінансів Київського 

національного торговельно-економічного 

університету; 

Костриченко 

Валентина 

Михайлівна  
 

доцент кафедри економіки підприємства 

Національного університету водного господарства 

та природокористування; 

Красота  

Олена Вадимівна 
 

доцент кафедри економічної теорії Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка; 

 

Кухар  

Олег 

Володимирович 

доцент кафедри економічної теорії Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 
 

Любохинець  

Лариса Сергіївна 
 

завідувач кафедри економічної теорії 

Хмельницького національного університету; 
 

Мельник 

Лариса 

Михайлівна 

доцент кафедри фінансів Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 
 

Нікитенко  

Дмитро 

Валерійович 

доцент кафедри економічної теорії Національного 

університету водного господарства та 

природокористування; 
 

Ніколаєнко 

Сергій 

Миколайович 
 

старший викладач кафедри економіки та 

маркетингу Житомирського державного 

університету імені Івана Франка; 
 

Олієвська 

Мирослава 

Григорівна 

професор кафедри економіки та фінансів ПВНЗ 

«Міжнародний економіко гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука»; 
 

Павліха 

Наталія 

Володимирівна 

завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин та управління проектами 

Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки; 
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Палехова 

Вікторія 

Антонівна 

 

доцент кафедри економічної теорії та міжнародної 

економіки Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили;  

 

Петрушенко 

Юрій 

Миколайович 

 

завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин Сумського державного університету; 

 

Скорик  

Галина Іванівна 

доцент кафедри теоретичної та прикладної 

економіки Національного університету «Львівська 

політехніка»; 

 

Сторощук  

Богдан Дмитрович 

 

доцент кафедри економічної теорії, менеджменту 

та адміністрування Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича;  

 

Фоміна  

Олена 

Олександрівна 

 

доцент кафедри економіки і маркетингу 

Донецького національного технічного 

університету (м.Покровськ); 

 

Чубай  

Володимир 

Миколайович 

 

доцент кафедри обліку та аналізу Національного 

університету «Львівська політехніка». 

 

 

 

В.о. директора Державної 

наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

 

 

 

 

 

 

    

Ю. І. Завалевський 

 

В.о. директора  

департаменту вищої освіти 

 

 

 

     

С. С. Кретович 

 

 

 



 

 

          Затверджено        

         Наказ Міністерства освіти 

                і науки України 

               від 06.02.2019 р.   №  _141__ 

 

 

ПРАВИЛА   

проведення І Всеукраїнського студентського економічного турніру 

(далі – Правила) 

 

I. Загальні положення 

 

1. І Всеукраїнський студентський економічний турнір (далі – Турнір) є 

командним творчим змаганням дискусійного характеру з економічної теорії 

серед студентів закладів вищої освіти, що сприяє формуванню у них знань і 

умінь дослідницької діяльності, набуттю умінь вирішувати складні економічні 

проблеми; 

 навчає формулювати та захищати власну думку в наукових дискусіях, 

працювати в команді, розподіляти рольові функції та домовлятись між собою.  

2. Турнір проводиться у три етапи: 

І етап – відбірковий лютий-березень 2019 р. у закладах вищої освіти 

відповідно до рішення вченої ради; 

II етап  – півфінал 18 квітня 2019 р. у базовому закладі вищої освіти; 

IІІ етап  – фінал 19 квітня 2019 р. у базовому закладі вищої освіти. 

Для участі у ІІ етапі Турніру команди мають не пізніше як за 10 днів до 

початку змагання подати на електронну адресу оргкомітету заявку (Додаток 1). 

На ІІ етапі Турніру команду супроводжує її керівник. 

3. Офіційна мова Турніру: українська. 

 

II. Порядок проведення Турніру 

 

1. Змагання проводяться у формі рольової гри, де команди демонструють 

результати виконання завдань Турніру (додаток 2), виступаючи у таких ролях:   

 Доповідач викладає суть завдання, акцентуючи увагу на основних 

економічних ідеях та висновках. Доповідь повинна супроводжуватись 

комп'ютерною презентацією; 

 Опонент дає характеристику змісту доповіді, звертає увагу на її позитивні 

сторони, а також виявляє її недоліки та помилки. При цьому Опонент не має 

права викладати власний варіант виконання завдання; 

 Рецензент дає загальну оцінку виступу Доповідача, об'єктивності виступу 

Опонента. Оцінює суттєвість запитань і відповідей Доповідача та Опонента, 

коректність їх поведінки в ході дискусії. Рецензування не повинно 

дублювати опонування. Рецензент дає оцінку виступу Доповідача у випадку, 

якщо вона не збігається з оцінкою Опонента, або якщо Опонент не помітив 

неточностей та істотних недоліків у доповіді. 
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У кожному змаганні команда отримує певну кількість балів, що є сумою 

балів за розігрування окремих завдань. На її основі формується рейтинг команд. 

2. Для проведення півфінальних змагань команди-учасниці розподіляються 

на групи,  кількість  яких  залежить   від   загального   числа  команд (в одній 

групі не більше чотирьох команд). Перед початком змагань до відома учасників 

доводиться розроблена оргкомітетом схема (додаток 3), за якою вони 

відбуватимуться. Порядковий номер команди в схемі визначається 

жеребкуванням у присутності учасників Турніру.  

До фіналу потрапляють три команди, які отримали найвищий рейтинг у 

півфінальних змаганнях. У фіналі черговість ролей команд визначається за 

схемою (додаток 4). 

Під час змагань команди працюють самостійно, консультації зі сторонніми 

особами не допускаються. Під час підготовки до виступів та дискусій команди 

можуть використовувати довідкові матеріали (підручники, посібники, словники 

тощо). При цьому учасники, які виступають від імені команди, не мають права 

користуватися цими матеріалами під час виступу. 
3. Регламент розіграшу завдання  

Опонент пропонує Доповідачу питання  

Прийняття рішення (доповідач приймає чи відхиляє питання) до 2 хв. 

Підготовка до доповіді до 2 хв. 

Доповідь (один учасник команди) до 7 хв. 

Уточнюючі запитання Опонента до Доповідача та відповіді на 

них 

до 2 хв. 

Підготовка до опонування до 2 хв. 

Виступ Опонента (один учасник команди) до 5 хв. 

Відповідь Доповідача на зауваження Опонента та дискусія між 

ними 

до 3 хв. 

Уточнюючі запитання Рецензента до Опонента та Доповідача 

й відповіді на них 

 

до 2 хв. 

Підготовка до рецензування до 2 хв. 

Виступ Рецензента (один учасник команди) до 3 хв. 

Відповіді Доповідача та Опонента на зауваження рецензента 

та дискусія між ними 

 

до 5 хв. 

Загальна полеміка команд  до 7 хв. 

Уточнюючі запитання журі до команд до 3 хв. 

Заключні слова Рецензента, Опонента й Доповідача до 2 хв. 

Виставлення оцінок до 1 хв. 

Виступи членів журі та додаткові виступи (у разі 

необхідності) 

до 5 хв. 

 

Один раз під час кожного змагання капітани команд можуть взяти хвилинну 

перерву (тайм-аут) для обговорення проблем усією командою. 
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4. Уточнюючі запитання можуть задавати учасники команд та члени журі 

згідно з регламентом. Вони повинні стосуватися суперечливих або недостатньо 

висвітлених положень доповіді, виступів Опонента та Рецензента або виступів 

учасників команд у дискусії. На уточнюючі запитання до Доповідача, Опонента 

або Рецензента може відповідати тільки той учасник команди, який виступав 

від її імені.  

5. Дискусії повинні бути конструктивними і спрямованими на обговорення 

правильності рішення, запропонованого Доповідачем, або суперечливих 

питань, висловлених  Опонентом  чи  Рецензентом   щодо  обговорюваного  

завдання. При цьому Опонент та Рецензент не повинні висвітлювати власні 

варіанти його розв'язку. Всім учасникам полеміки слід утримуватися від 

повторення думок, від висловлювань, не пов'язаних із розігруваним завданням, 

дотримуватися коректності та взаємоповаги.  

6. Кожен учасник команди під час одного етапу змагання може виступити 

не більше двох разів.  

7. Під час турнірних змагань Опонент може запропонувати Доповідачеві 

будь-яке завдання, окрім тих, що: 

 були вилучені журі; 

 доповідалися на цьому етапі змагань; 

 були оголошені Доповідачем на цьому етапі змагань як «відмова»; 

 вже доповідалися Доповідачем під час цього етапу Турніру; 

 опонувалися Опонентом під час цього етапу Турніру; 

 доповідалися Опонентом під час цього етапу Турніру. 

8. Відмови від завдань. Під час півфінальних змагань команди можуть двічі 

відмовитися від доповіді певного завдання без застосування штрафних санкцій. 

Під час фінального змагання команди можуть відмовитися один раз від 

доповіді без застосування штрафних санкцій. Кожна наступна відмова понад 

зазначені вище призводить до зменшення коефіцієнта Доповідача на 0,2.  

 

ІІІ. Оргкомітет, журі Турніру 

 

1. Склад оргкомітету та склад журі затверджується наказом Міністерства 

освіти та науки України.  

2. До складу журі входять фахівці з економіки, які мають науковий ступінь. 

Члени журі розподіляються на групи Головою журі Турніру або його 

заступником перед початком змагань. При цьому обов’язковим є дотримання 

наступних правил: 

 кожна група має складатися не менш як з п'яти членів журі; 

 кількість членів журі в різних групах має бути однаковою; 

 до складу однієї групи журі мають входити фахівці з різних галузей 

економіки; 

 зміна складу групи членів журі під час проведення змагання не 

припускається, у разі неможливості когось із членів журі продовжувати  
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роботу, його протокол вважається недійсним. 

3. Проведенням змагань керує ведучий. Список ведучих (з числа викладачів 

чи студентів старших курсів) формується оргкомітетом залежно від кількості 

команд-учасниць. 

Ведучий, дотримуючись правил проведення Турніру, повинен:  

 на початку змагань представляти команди, лічильну комісію та журі; 

 проводити жеребкування (конкурс) для розподілу ролей першого 

змагання в етапі; 

 стежити за дотриманням регламенту та не порушувати його; 

 надавати слово учасникам команд та журі для запитань та відповідей; 

 стежити за характером уточнюючих запитань; 

 стежити за конструктивністю дискусій, щоб учасники не відволікалися 

від суті завдання, не ставили запитань, на які вже була відповідь, не 

виголошували надто довгих за формулюванням запитань та відповідей, 

по черзі надавати слово бажаючим взяти участь у дискусії; 

 стежити, аби у своїх виступах члени журі, керівники команд і глядачі не 

розкривали власних поглядів на суть поставленої у завданні проблеми; 

 не допускати непередбачених регламентом виступів; 

 не допускати консультацій команд зі сторонніми особами; 

 під час дискусій не допускати консультацій учасників, які виступають, з 

рештою членів команди; 

 оголошувати оцінки журі. 

У разі потреби ведучий може: 

 надати додатковий час для дискусій (не більше 1 хв.) або для виступів 

Доповідача, Опонента чи Рецензента (за згодою журі, не більше 1 хв.); 

 пропонувати журі зняти бали або навіть усунути від участі в Турнірі 

команду, що постійно порушує правила його проведення. 

Ведучий не має права: 

 коментувати виступи учасників, оцінювати правильність їхніх 

висловлювань, у будь-який спосіб висловлювати власну думку з цього 

приводу; 

 задавати навідні запитання; 

 коментувати оцінки членів журі; 

 відповідати на запитання, які не стосуються проведення змагань. 

 

IV. Оцінка виступу команд під час змагання 

 

1. Після кожного змагання журі виставляє командам-учасницям бали  

від 1 до 10. Якщо наявні значні розбіжності між оцінками членів журі (різниця 

між крайніми оцінками більше 2 балів), члени журі, які поставили найнижчі  

чи  найвищі  оцінки,  повинні  прокоментувати  своє  рішення. Лічильна комісія 
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підраховує загальну суму балів, усереднює їх і множить на коефіцієнти:  

для доповідача – на 3 (або менше, за наявності штрафних санкцій), Опонента – 

на 2, Рецензента – на 1. 

2. При виставленні оцінок члени журі керуються такими принципами: 

 при оцінюванні Доповідача беруть до уваги: наукову достовірність 

викладеного, повноту розкриття питання, уміння доповідати та звертати 

увагу на ключові моменти завдання, вести наукову дискусію, 

оригінальність підходу, якість комп'ютерної презентації; 

 при оцінюванні Опонента беруть до уваги: коректність зробленої 

оцінки доповіді, повноту висвітлення як позитивних, так і негативних 

сторін доповіді, уміння вести наукову дискусію; 

 при оцінюванні Рецензента беруть до уваги: коректність оцінки 

доповіді й роботи Опонента (неприпустима висока оцінка роботи 

Рецензента у випадку, коли він зовсім не оцінив роботу Опонента), 

уміння підтримувати наукову дискусію; 

 оцінюється робота не тільки окремого учасника, а команди в цілому, 

тому при виставленні оцінок враховується ступінь взаємодії між 

членами команди та активність усіх членів команди в ході дискусії; 

 при оцінюванні береться до уваги коректність ведення дискусії. 

3. Якщо команда зауважила факти порушення Правил Турніру, вона має 

право подати апеляцію. Апеляція подається письмово до апеляційної комісії 

капітаном команди протягом години після закінчення етапу змагання і повинна 

містити причини апеляції. У випадку, якщо апеляція не містить вказаної 

інформації, вона не розглядається. Апеляції розглядаються апеляційною 

комісією Турніру за участі експерта-консультанта.  

 

V. Переможці Турніру 

 

1. Кількість команд, що нагороджуються дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів 

(разом), не повинна перевищувати 25% від загальної кількості команд-учасниць 

Турніру. 

Дипломом І ступеня нагороджується команда-переможець фіналу. 

Дипломами ІІ ступеня нагороджуються інші команди-фіналісти.  

Дипломами ІІІ ступеня нагороджуються команди, що зайняли другі місця у 

півфіналах. 

Оргкомітет та журі Турніру можуть також встановлювати спеціальні 

відзнаки для команд. 

Команди, що порушили правила Турніру (зокрема, вдалися до плагіату), за 

рішенням журі дипломами не нагороджуються. 
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2. Переможець в особистій першості визначається за індивідуальним 

рейтингом (ІР), який розраховується як сума балів за виступи члена команди в 

ролі Доповідача, Опонента та Рецензента. Рейтингові бали надаються лише за 

виступи у півфінальних іграх. 

3. З власної ініціативи оргкомітет, члени журі та інші причетні до 

організації та проведення Турніру особи чи організації можуть вручати за 

погодженням із оргкомітетом власні нагороди командам та окремим учасникам 

Турніру. 

4. Під час проведення Турніру жодні зміни у Правила не вносяться. Усі 

проблеми, які виникають під час Турніру через неточності у Правилах, 

розв'язуються на спільному засіданні оргкомітету та журі. На спільному 

засіданні оргкомітету та журі в присутності експерта-консультанта можуть 

прийматися рекомендації щодо майбутніх змін Правил. По закінченні Турніру 

оргкомітетом формується робоча група, завданням якої є аналіз результатів 

Турніру та внесення пропозицій щодо змін Правил Турніру, спрямованих на 

покращення його проведення. 

 

VІ. Учасники Турніру 

 

У Турнірі беруть участь команди, які складаються з 3-6 студентів 1-3 курсів 

університетів, академій, інститутів, коледжів. У II етапі беруть участь команди, 

які пройшли І відбірковий етап (не більше як дві команди від одного 

навчального закладу). Особовий склад команди не може змінюватися протягом 

Турніру. Команду очолює капітан, який є її офіційним представником при 

проведенні жеребкування, вирішенні спорів, одержанні нагород та ін.  

 
 

 

 

 

В.о. директора Державної 

наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

 

 

 

 

 

 

    

Ю. І. Завалевський 

 

В.о. директора  

департаменту вищої освіти 

 

 

 

     

С. С. Кретович 



Додаток 1 

                   до Правил проведення 

І Всеукраїнського 

студентського 

                  економічного турніру  

               (пункт 1 розділу І) 

 

 

Заявка на участь у І Всеукраїнському студентському  

економічному турнірі 

 

Назва команди 

 

 

Склад команди (прізвище, ім’я та по 

батькові повністю; спеціальність; курс) 

 

 

Капітан команди (прізвище, ім’я та по 

батькові повністю; спеціальність; курс) 

 

 

Повна назва закладу вищої освіти та 

адреса 

 

 

Керівник (прізвище, ім’я та по батькові 

повністю; посада) 

 

 

Контактні телефони 

 

 

е-mail 

 

 

Потреба у поселенні (скільки діб) 

 

 

Дата і час прибуття 

 

 

 



 

Додаток 2 

                   до Правил проведення 

І Всеукраїнського 

студентського 

                  економічного турніру  

      (пункт 1 розділу 2) 

 

ЗАВДАННЯ  

І 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. 

 



Додаток 3 

                   до Правил проведення 

І Всеукраїнського 

студентського 

                  економічного турніру  

      (пункт 2 розділу 2) 

 

 

Схеми проведення півфінальних  

змагань І Всеукраїнського студентського економічного турніру 

 

 

 

Дві команди у півфінальній групі 

Команда 
№ змагання 

 
1 2 3 4 

1 Д О Д О 

2 О Д О Д 

 

Три команди у півфінальній групі 

Команда 
№ змагання 

 
1 2 3 4 5 6 

1 Д Р О О Д Р 
2 О Д Р Д Р О 
3 Р О Д Р О Д 

 

Чотири команди у півфінальній групі 

Команд

а 

Змагання 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Д  Р О Р О Д  

2 О Д  Р О Д  Р 

3 Р О Д  Д  Р О 

4  Р О Д  Р О Д 

 

 



 

Додаток 4 

                   до Правил проведення 

І Всеукраїнського 

студентського 

                  економічного турніру  

      (пункт 2 розділу 2) 

 

 

Схема проведення фінальних  

змагань І Всеукраїнського студентського економічного турніру 

 

Команда 

№ змагання 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1 Д Р О 

2 О Д Р 

3 Р О Д 

 
 

 


