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Олімпіада – це захід, головною метою якого є пошук та 

підтримка обдарованої учнівської молоді, здатної 

продемонструвати глибокі теоретичні знання з теорії економічної 

науки, знання економічних законів, здатність до критичного 

мислення, уміння наводити переконливі аргументи і докази, 

висловлювати власну думку. 
 

Термін проведення Олімпіади 
 

Олімпіада проводиться у два етапи: 

 

 І – онлайн-конкурс, відбірковий етап (22.12.2020) 

 ІІ – онлайн-конкурс, фінальний етап ( 28.12. 2020)  

Реєстрація до 21.12.2020 

Учасники Олімпіади 

 
До участі в Олімпіаді допускаються школяри 10-11 класів, студенти 

ліцеїв, гімназій, коледжів м. Кропивницького і Кіровоградської області. 

 

Основний зміст Олімпіади 

 
Зміст Олімпіади визначається відповідно до її цілей і завдань. Олімпіада 

проводиться з метою популяризації фінансової грамотності серед серед учнів 

та студентів навчальних закладів. 

 Питання, які включено до змісту завдань для учнів та студентів, 

охоплюють курс з  “Фінансівої грамотності”.  Зміст завдань визначається не 

скільки шкільну програмою, скількі необхідністю ефективнивного вирішення 

повсякденних фінансових питань, що є актуальним як у дитячому, так і в 

дорослому віці. 

Правила 

проведення Олімпіади 

Олімпіада проходить у зручному онлайн-форматі. 

Олімпіада проводиться  22 грудня 2020 року  - І тур, та по 28 грудня 

2020 року – ІІ тур. 



Для участі в Олімпіаді та отримання завдання  для відбіркового туру 

необхідно до 21.12.2020 направити на електронну пошту 

olimpiadaeti@ukr.net наступні контактні данні: 
 

А Н К Е Т А 

учасника I етапу Олімпіади з «Фінансова грамотність -2020» 

в Економіко-технологічному інституті ім. Р. Ельворті 

 

ПІБ _______________________________ 

Адреса проживання: 

пошта. індекс   , область   

район     нас. пункт    , 

 вулиця   , буд.   , кв.   , 

 тел.  мобільний телефон:      

Адреса електронної скриньки учасника Олімпіади     

Навчаюся у     

 

 

Завдання потрібно розв’язувати прямо на сайті Google клас (наза сайту 

вам буде відправлено після отримання анкети), куди можна потрапити з 

комп’ютера, мобільного телефона або планшета, під’єднаних до інтернет-

мережі. 

Учень або студент сам обирає час для участі в конкурсі (в проміжку, 

зазначеному організаторами), проте всі завдання потрібно розв’язати за один 

раз, вклавшись у 30 хвилин. 

Після завершення роботи над завданнями учень (студент) побачить свій 

результат та зможе отримати свою нагороду. 

Завдання містять тестові завдання (два рівня складності) та творчі 

завдання. 

В тестах першого рівня 30 питань де визначається єдина правильна 

відповідь, що оцінюється в 1 бали за питання 1-20, та 2 бали за питання 21-30 

(30 питань - максимум 30 балів). В завданнях другого рівня 10 питань, також 

визначається єдина правильна відповідь але оцінюється в 10 балів (максимум 

100 балів). 

За результатами першого етапу, будуть відібрані учасники другого 

(фінального етапу), які набрали не менше 75% балів 

 

ІІ – фінальний етап буде проходити в онлайн-форматі 28 грудня 2020 на 

сайті Google класі. 

 

Початок поведення другого туру в 11-00 

На виконанння завдання буде відводитися 30 хвилин 

 

Другий етап олімпіади буде складатися із задач та творчих завдань.   

Творче завдання потребує повної, логічної, розгорнутої відповіді з 

використанням економічних понять та економічних законів, аналізом 

економічних явищ і процесів, наведенням ілюстрацій у вигляді графіків, 

таблиць або схем та обґрунтуванням висновків.  

 



 

Усі необхідні дані для виконання завдань наведені в його умові. Тому 

учням та студентам не дозволяється користуватися додатковою літературою 

(підручниками, посібниками, довідниками тощо) та мобільними телефонами.  

 

При розв’язуванні задач треба звернути увагу на такі вимоги щодо 

запису: 

- «дано» в умові задачі у вигляді загальноприйнятих в економіці позначень; 

- запис повних формул, які використовуються під час розрахунків; 

- результати обчислень у вигляді числа в тих одиницях виміру, який 

зазначено в умові задачі; 

- повна відповідь, якщо потрібно знайти декілька величин або результатів. 

 

Кожна задача буде оцінюватися в 10 балів 

 

Творче завдання виконується у відповідності з вимогами, 

зазначененими у завданні.  

Незалежно від результатів, кожен учасник отримає електронний 

сертифікат про участь в олімпіаді.  

Переможці будуть нагороджені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів і при 

вступі до Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті на 

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» отримають 

гранти на  навчання в Інституті: 

для І місця – на 50% зменшення вартості на навчання в І семестрі; 

для ІІ місця –на  30% зменшення вартості на навчання в І семестрі; 

для ІІІ місця –на 20% зменшення вартості на навчання в І семестрі 

 

 

 

 

Детальна інформація – за телефонами: 

 (050) 041 00 04 Фрунза Світлана Анатоліївна (зав. кафедри фінансів та 

економіки) 

 (095) 410 90 45 Гора Альона Валеріївна (старший викладач кафедри 

фінансів та економіки) 

 (0522) 24-63-41 кафедра фінансів та економіки ЕТІ ім. Р. Ельворті 

 

Адреса: м. Кропивницький, вул. Є.Чекаленко 3, Економіко-

технологічний інститут ім. Роберта Ельворті 

 


