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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої
студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та відповідно до Наказу Міністерства
освіти і науки України № 1572 від 6 грудня 2017 р. «Про проведення Всеукраїнської
студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році» Харківський національний
економічний університет імені Семена Кузнеця призначено базовим з проведення ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади «Фінанси і кредит» (спеціальність «Фінанси,
банківська справа та страхування), а також олімпіади з дисципліни «Державні фінанси».
Термін проведення олімпіади «Фінанси і кредит» 17 – 18 квітня 2018 р.
Термін проведення олімпіади з дисципліни «Державні фінанси» 19 – 20 квітня 2018 р.
ІІ етап Олімпіади «Фінанси і кредит» передбачає виконання письмового завдання, яке
включає теоретичні питання, тестові завдання та практичні завдання розрахункового
характеру. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються за сумарною кількістю набраних
балів за усіма видами завдань. Завдання ІІ етапу Олімпіади формуються відповідно до
програм таких навчальних дисциплін, як: «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші та
кредит», «Бюджетна система», «Податкова система».
ІІ етап Олімпіади з дисципліни «Державні фінанси» передбачає виконання письмового
завдання, яке включає теоретичні питання, тестові завдання та практичні завдання
розрахункового характеру. Переможці ІІ етапу Олімпіади визначаються за сумарною кількістю
набраних балів за усіма видами завдань. Завдання ІІ етапу Олімпіади формуються за такими
розділами навчальної дисципліни, як: «Бюджетна система», «Бюджетний менеджмент»,
«Місцеві фінанси», «Соціальне страхування», «Казначейська справа».
На ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади запрошуються по 2 переможці І
етапу олімпіади у вищих навчальних закладах, які матимуть можливість прийняти участь
у двох олімпіадах одночасно.
Для участі у ІІ етапі Олімпіад необхідно до 1 березня 2018 р. надіслати анкети
переможців І етапу за наведеним зразком (за кожною олімпіадою окремо). Запрошення для
участі у ІІ етапі Олімпіад будуть розіслані студентам після 10 березня 2018 р. Учасники
Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток та паспорт для підтвердження їх особи,
посвідчення про відрядження, калькулятор та ручку.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHfBMaw5tFsUn__Wb6q4Jl54iPJq6uruQ
qgU9C4Rn0brHYKQ/viewform?c=0&w=1

