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Ректорам (директорам) інститутів 
післядипломної педагогічної освіти 

Про проведення фінального етапу 
Всеукраїнського учнівського турніру 
юних економістів 
у 2021/2022 навчальному році  
 

Шановні колеги! 
 

 Повідомляємо, що за умови сприятливої епідемічної ситуації в Україні,    
у 2021/2022 навчальному році планується проведення фінального етапу 
Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів. Турнір буде проведено 
відповідно до вимог Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких 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        
Всеукраїнського турніру юних економістів можна за тел. (044) 248-18-13,          
e-mail: obdarovani.iitzo@ukr.net, відділ роботи з обдарованою молоддю 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».  

Завдання, що пропонуються для фінального етапу змагань (додаток), 
розміщено на сайті Інституту та надруковано у журналі                          
«Географія та економіка в рідній школі», № 3-4 (203 -204), 2021. 

 
З повагою 
директор 
 
 
Олена Бурлака, 248-18-13 

 

 
 

 
 
Євген БАЖЕНКОВ 
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Додаток  
до листа Державної наукової 
установи «Інститут 
модернізаціїзмісту освіти» 

        № 01.06.2021№ 22.1/10-1244 
  
 

Завдання Всеукраїнського турніру юних економістів 
на 2021/2022 навчальний рік 

 
Питання на чвертьфінал та півфінал 

 
1. Як не співпрацювати із офшорними територіями? 
2. Чи змінилась поведінка споживача в умовах пандеміїCOVID-19? 
3. Екологічна модернізація промисловості України: короткострокові 

витрати чи довгострокові прибутки? 
4. Як CASHLESS впливає на розвиток економіки? 
5. Соціальне партнерство як метод інтеграції взаємодії між територіями 

України. 
6. Адаптивне лідерство в умовах кризи. 
7. Як блокчейн удосконалює процес управління даними? 
8. Які інноваційні технології змінять економіку вже в найближчому 

майбутньому? 
9. Цифрові технології і ментальне здоров’я: наслідки використання. 
10. Обґрунтуйте принципи конкурентної взаємодії в суспільстві. 
11. Чому фінансові цілі не мотивують команду до їх досягнення? 
12. Як вирішувати соціальні проблеми з використанням IT? 
13. Культурні інновації: економічні чи соціальні цінності для споживача? 
14. Креативність як конкурентна перевага над штучним інтелектом. 
15. Чи впливає штучний інтелект на щастя людини? 
16. Інклюзивна економіка та зростанняВВП. 
17. У яких секторах економіки пришвидшиться створення нових робочих 

місць? 
18.  Інтелектуальні волонтери як агенти соціально-економічних змін в країні. 
19. Чи діє закон спадної граничної корисності для користувача соціальних 

мереж? 
20. Обґрунтуйте фактори зростання прибутковості суб’єкта господарювання 

в короткостроковому  періоді. 
 

Питання на фінал 
1. Фінтех та особисті фінанси: як управляти видатками та доходами? 



2. Вплив COVID-19 на економіку, зайнятість та ставку відсотка. 
3. Як стимулювати розвиток стартапів в закладах загальної середньої освіти 

в Україні? 
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4. Чи змінився процес заміщення факторів виробництва внаслідок 
глобальної пандеміїCOVID-19? 

5. Обґрунтуйте найпривабливіші об’єкти для інвестування у 2021 році. 
 

 

Автори: Вавдіюк Н.С., Леховіцький Д. О. 
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