
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 
 

16.06.2020 № 22.1/10-1238 

На № _________ від __________ 

 

Ректорам (директорам) інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Про проведення фінального етапу 

XVІ Всеукраїнського турніру юних  

економістів 

 

Повідомляємо, що фінальний етап XVІ Всеукраїнського турніру юних 

eкономістів планується провести восени 2020 року. 

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», затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 р. № 1099, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 р. за № 1318/20056. 

Отримати інформацію щодо умов участі у фінальному етапі                    

XVІ Всеукраїнського турніру юних eкономістів можна у відділі роботи з 

обдарованою молоддю за телефоном (044)-248-18-13. 

Завдання розміщено на сайті Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» (https://imzo.gov.ua), додаються. 

 

 
 

 

В. о. директора 

 

 

Костянтин ТРУШКОВСЬКИЙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурлака О. М. 

248-18-13 

tel:+380442481813
https://imzo.gov.ua/


Додаток до листа Державної 

наукової установи «Інститут  

модернізації змісту освіти»  

від 16.06.2020 №22.1/10-1238 
 

ХVI ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ТУРНІР ЮНИХ ЕКОНОМСТІВ 

Питання на чверть та півфінал 

1. Чи існують закономірності та теореми економіки, які не 

підтверджуються в XXI столітті? 

2. Слоубалізація: (уповільнення темпів зростання економіки) позитивний 

чи негативний ефект на економіку держави? 

3. Ринок єврооблігацій в Україні: орієнтація на доходи чи збитки? 

4.Інструменти зниження рівня глобальної бідності населення. 

5. Чи підвищує енергоефективність енергонезалежність держави? 

6. Переваги та недоліки зниження облікової ставки центрального банку. 

7. Чи проявляються типові ефекти споживчої поведінки на ринку освітніх 

послуг? 

8. Керівники чи виконавці: яких професіоналів потребує ринок праці 

України? 

9. Чи діє закон спадної граничної корисності для користувача інстаграму? 

10. Високий державний борг: небезпека чи можливості  розвитку 

економіки? 

11. Продуктивна і непродуктивна праця: оптимальні пропорції в діяльності 

суб’єкта економіки?  

12. Коли інфляція є вигідною для основних суб’єктів економіки? 

13. Який фактор є прибутковішим підприємству в короткосторовій 

перспективі? 

14. Чи існує зв’язок між кількістю прочитаних бізнес-книгта рівнем 

отримуваного доходу читача? 

15. Яке бюджетне обмеження споживчого кошика на 2020 рік? 

16. Чи прослідковуються ефекти диджиталізації в економіці України? 

17. Яка соціальна ціна існування державної монополії? 

18. В яких випадках зниження податків призведе до збільшення нерівності. 

19. Чи існують відмінності у механізмах розподілу суспільних благ на 

державному та місцевому рівнях? 

20. Який вплив мінімальної заробітної плати на мотивацію працівника? 

  

Питання на фінал 

1. Обґрунтуйте виробничу функцію Кобба-Дугласа для економіки України. 

2. Визначте методом «Хрест Маршалла» рівноважну ринкову ціну на 

ринку. 

3. Механізм застосування функції суспільного добробуту Дж. Неша. 

4.Обґрунтуйте дію закону ефекту масштабу виробництва для 

підприємства.  

5. Доведіть гіпотезу Шумпетера-Гелбрейта на олігопольному ринку в 

Україні. 
 

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


