Шановні студенти і випускники шкіл міста Черкаси та Черкаської області!
Відділення економіки та туризму Черкаського державного бізнес-коледжу
запрошує Вас до участі в конкурсі презентацій на тему «Драйвери української
економіки: молодіжний погляд у майбутнє».
Умови участі достатньо прості: підготуйте презентацію до 10 слайдів, що
розкриють дану тему. Потрібно назвати конкретні кроки, які, на Вашу думку,
дадуть новий імпульс ефективному розвитку української економіки. Зміст
презентації має відображати Ваш особистий погляд на вирішення наступних
питань:
1) Які трансформації відбуватимуться у світовій економіці і як це вплине на
економіку України?
2)

Чому українська економіка потребує ефективних реформ уже сьогодні?

3) Якою на Вашу думку має бути структура економіки України через 5, 10
та 20 років?
4) Яку економічну модель розвитку необхідно обрати і як модернізувати
економіку Україну?
5) Що на Вашу думку буде драйверами (рушійними силами) зростання
національної економіки і чому?
6) Як стимулювати підприємництво, модернізувати виробництво і залучити
іноземних інвесторів в економіку України?
Презентаційні роботи, виконані у PowerPoint надсилайте на електронну
адресу: concurs_csbc@ukr.net до 21 квітня 2016 р. Разом з презентацією
необхідно вислати окремим файлом заповнену анкету учасника за нижче наданою
формою:
Анкета учасника конкурсу презентацій на тему «Драйвери української
економіки: молодіжний погляд у майбутнє»
Прізвище, ім’я,
по батькові
Дата народження
Місце навчання (повна назва
навчального закладу)
Курс (клас)
Спеціальність (для студентів)
Контакти (номер моб. телефону)
Імена трьох переможців будуть оголошені на сайті ЧДБК 22 квітня 2016р.,
яких ми запросимо для публічної презентації своїх робіт на заходах Днів кар’єри

відділення економіки та туризму, які відбудуться 27 квітня 2016р. о 14 год в
ауд. № 102 в приміщенні головного корпусу ЧДБК за адресою: Черкаси,
вул. В’ячеслава Чорновола, 243.
Винагородою за перемогу будуть цінні подарунки, а для переможцівстудентів, які є цьогорічними випускниками ще додатково – рекомендації ЧДБК
для працевлаштування на провідних підприємствах Черкащини. Всі учасники
конкурсу отримають сертифікати.
Бажаємо успіхів і очікуємо на Ваші роботи!
Контактна особа: Кузнецова Наталія Богданівна, к.е.н., завідувач відділення
економіки та туризму, тел. (0472)64-05-15; (0472)64-93-44.
За ходом подій, а також часом проведення Дня кар’єри відділення економіки
та туризму слідкуйте на офіційному сайті ЧДБК за адресою: http://www.businesscollege.com.ua/index.php в новинах та в закладках «Студентові» → «Науковопрактична діяльність» → «Творчий конкурс».

