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ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ
вул. Лесі Українки, 59 м. Луцьк, 43025, тел. (0332) 722 354, факс 722 319, e-mail: post@uon.voladm.gov.ua,
                                                                             код ЄДРПОУ 39782790
             
02.04.2019 № 1155/10/2-19                      на № _________ від  __________

Начальникам управлінь освіти виконкомів міських (міст обласного значення) рад, відділів освіти райдержадміністрацій, головам об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування 

Щодо завдань ХV обласного
турніру юних економістів

Повідомляємо, що у вересні 2019 року комунальною установою «Волинська обласна Мала академія наук» буде проведено  ХV  обласний турнір юних економістів. 
Турнір проводитиметься відповідно до Положення про обласні турніри юних науковців, затвердженого наказом управління освіти, науки та молоді Волинської облдержадміністрації від 03 серпня 2017 року № 461, зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області 15 серпня 2017 року за № 76/1597.
Надсилаємо перелік завдань  ХV  обласного турніру юних економістів  (додаток 1).
До участі у турнірі допускаються збірні команди учнів 9 – 11 класів з районів та міст області, об’єднаних територіальних громад, закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування, сформованих відповідно до адміністративно-територіального підпорядкування  закладів загальної середньої освіти.  Просимо врахувати, що до участі в турнірі допускаються по одній команді від районів з поділом на об’єднані територіальні громади.
Для участі в турнірі необхідно до 15  вересня 2019 року надіслати заявку відповідно до вказаної форми (додаток 2) на адресу комунальної установи «Волинська обласна Мала академія наук»: 43024, м. Луцьк,         вул. В’ячеслава Чорновола, 3, комунальна установа «Волинська обласна Мала академія наук», e-mail:  "mailto:vvman92@gmail.com" vvman92@gmail.com.
Додатки на 2 арк. в 1 прим.
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Заступник начальника                                                                 Т.СОЛОМІНА

Роговська 727 151
Курносова  711 693	


Додаток 1
до листа управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації
02.04.2019  №  1155/10/2-19 

Завдання  ХV  обласного турніру юних економістів

Питання на чвертьфінал та півфінал
	 Перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні.
	Які соціально-економічні наслідки використання штучного інтелекту?
	Чи є економічний ефект від використання соціальних мереж? 
	Соціально-економічний ефект розвитку електронного врядування в Україні
	Безготівкові платежі: переваги, недоліки та перспективи.
	Вплив ЗМІ та лідерів думок на розвиток економіки.
	Чи варто створювати сприятливі умови для імміграції? 
	 Чи є час економічним ресурсом?
	 Економічне пояснення прокрастинації та поради, як її побороти. 
	Непослідовні реформи чи повна відсутність реформ: що ефективніше?
	Економічний ефект від психічного здоров’я в організації.
	Чи буде ефективним податок на бездітність в умовах демографічного

спаду?
	Основні компетентності успішного економіста у 2029 році?
	Оцініть необхідність та можливі наслідки введення в обіг купюри номіналом 1000 грн.
	Вигоди і втрати бізнесу та держави від інтернет-піратства.
	Безповоротні втрати в економіці: коли варто припинити споживання?
	Чи існує залежність між обсягом ВВП країни та кількістю отриманих Олімпійських медалей?

Чи варто державі фінансувати створення українських фільмів?
Старіння населення планети: глобальна економічна проблема чи перевага?
Альтернативи виходу України на зовнішні ринки в умовах економічних санкцій.

Питання на фінал
	Причини ірраціональної поведінки споживача.
	Обґрунтуйте економічну доцільність участі у фінальному етапі Всеукраїнського турніру юних економістів. 
	Економічна свобода в Україні: міф чи реальність?
	Чому в країнах єврозони різні темпи інфляції, адже в них є спільна валюта?
	Проблеми забезпечення еквівалентності колективного надання суспільних благ.








Додаток 2
до листа управління освіти, науки та
молоді облдержадміністрації
02.24.2019  №  1155/10/2-19 


ЗАЯВКА
на участь у  ХV обласному турнірі юних економістів 
(2019–2020 н. р.)

________________________________________ 
(назва району/міста/ закладу загальної середньої освіти обласного підпорядкування)


№
з/п
Прізвище, ім’я, 
по батькові учня
Рік
народження
Клас
Назва закладу  загальної середньої освіти


























Керівник команди __________________________________________________
                                           (прізвище, ім’я, по батькові, посада, яку займає)

Мобільний телефон керівника команди (обов’язково)_____________________

Електронна адреса __________________________________________________

Адреса і контактний телефон _________________________________________
__________________________________________________________________  

Начальник управління/відділу освіти/директор  ________ _______________
                                                                                       (підпис)        (ініціали, прізвище)

М.П.



