
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ОЛІМПІАДИ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ НАПРЯМКІВ 

ПІДГОТОВКИ  

 

І. Мета проведення олімпіади 

 Метою проведення олімпіади є активізація творчої активності студентів, 

контроль засвоєння студентами матеріалу з  дисципліни «Економічна теорія», 

контроль самостійної роботи та пошук шляхів подальшого удосконалення 

викладання дисципліни. 

 

ІІ. Терміни проведення олімпіади 

 Олімпіада проводиться після вивчення студентами дисциплін «Економічна 

теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки та економічних 

вчень». Рекомендований термін проведення – 9-12-й тижні третього семестру. 

 

ІІІ. Контингент учасників і методи їх відбору 

 Контингент учасників: студенти усіх економічних спеціальностей 2-4 курсу 

ОР «Бакалавр» та 1-го курсу ОР «Магістр». 

 Метод відбору – тестування за допомогою тестової програми. 

 

IV. Методика проведення Олімпіади 

 Олімпіада проводиться за наступною методикою: 

1) Олімпіада проводиться на кафедрі економіки, на якій викладаються 

дисципліни: «Економічна теорія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», 

«Історія економіки та економічних вчень» 

2) Про проведення олімпіади оголошується не пізніше, ніж за 7 днів до її 

проведення. 

3) Для проведення олімпіади на кафедрі економіки створюється комісія у складі 

не менше двох викладачів. 

4) До участі в олімпіаді допускаються студенти, що дали правильні відповіді на 

85% тестів, що входять до тестової програми (див. пункт 3). 

5) У першому турі олімпіади кожен учасник одержує картку з контрольним 

завданням, яке повинен виконати за 1 годину. 

6) Після виконання завдання відповідь перевіряється та оцінюється за 100-

бальною шкалою. ЇЇ учасники, що набрали не менше 80 балів, переходять до 

другого туру. 

7) У другому турі кожен з учасників задає всім іншим по одному заздалегідь 

підготовленому питанню. Той, хто швидше за інших й правильно відповість 

на нього отримує 10 балів за кожне питання. Далі кожен учасник одержує 

картку з практичним завданням з дисциплін «Економічна теорія», 

«Мікроекономіка» та «Макроекономіка», яке повинен виконати за 1 годину. 

8) Учасники, які набрали найбільшу кількість балів у першому та другому турах, 

переходять до третього туру. Кожному з них пропонується однакове завдання 

(комплексне проблемне завдання або ситуація). В залежності від швидкості і 



правильності розв’язання завдання визначаються переможці: розподіляються 

І-е, ІІ-е, ІІІ-е місця.  

9) Після проведення олімпіади складається протокол, який підписується членами 

комісії та завідуючим кафедрою. 

 

V. Зміст олімпіади 

 Завдання для кожного туру складаються ведучими викладачами дисциплін, що 

входять до олімпіади (див. пункт 2), за трьома рівнями складності, що 

відображується у загальній оцінці. 

 

VI. Критерії для нагородження переможців 

 Переможці визначаються згідно параграфу 4.8 даного положення. 

 Згідно положення про модульну систему навчання за успішну участь в 

олімпіаді студент одержує додаткові бали до свого загального рейтингу згідно зі 

шкалою: 

І-е місце – 50 балів; 

ІІ-е місце – 40 балів; 

ІІІ-е місце – 30 балів. 

Для студентів, що взяли участь в олімпіаді, застосовуються різні види заохочень: 

- додаткові бали за високі показники у відбірковому турі; 

- зарахування модульних контролів з дисциплін, що входять до олімпіади, за 

найвищим рейтингом; 

- звільнення студентів від складання іспиту (для переможців). 


