
 
 
 

Інформація про IV Відкритого регіонального турніру з фінансової 

грамотності (KharkivFinCup-2021) 

 

Організаторами Турніру у 2021 році стали: Харківський банківський союз, 

Харківський університетський консорціум; Харківський національний 

університету імені В.Н. Каразіна, Громадська Організація «Діловий клуб 

«Партнер». 

Цьогоріч  було встановлено своєрідний рекорд щодо кількості 

зареєстрованих учасників. Не зважаючи на карантинні обмеження, взяти 

участь у турнірі виявили бажання 630 осіб-учасників команд : 11 команд 

закладів вищої освіти, 9 команд закладів фахової передвищої освіти і 85 

команд закладів загальної середньої освіти. 

Особливістю IV Відкритого регіонального турніру з фінансової грамотності 

стало те, що до команд, які представляють м. Харків і Харківську область, 

приєдналися команди Волинського національного університету імені Лесі 

Українки та Запорізького національного університету та Надвірнянського 

ліцю "Престиж" Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області. 

 

За результатами трьох етапів переможцями  IV Відкритого 

регіонального турніру з фінансової грамотності (KharkivFinCup-2021) 

стали команди: 

 

Назва команди Назва навчального закладу 

Загальний 

бал 

Місце в 

турнірній 

таблиці 

Finangels 

Харківський національний 

університет імені В.Н. Каразіна 

(ХНУ Каразіна) 
134,67 1 

KuznetsTeam 

Харківський національний 

економічний університет імені 

Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця) 

129,33 2 

Magnificent seven 
ННІ "Каразінський банківський 

інститут" ХНУ ім. В.Н.Каразіна 
124,67 2 

Бригада 

Харківський національний 

економічний університет імена 

Семена Кузнеця (ХНЕУ) 
111,83 3 

Вовки інфляції 
Державний біотехнологічний 

університет (ДБТУ) 
107,5 3 

 

ЗАКЛАДИ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Назва команди Назва навчального закладу 

Загальний 

бал за два 

тури 

Місце в 

турнірній 

таблиці 

Фінанцюги Відокремлений структурний 119,84 1 



О.М. Бекетова") 

 

підрозділ "Житлово-комунальний 

фаховий коледж Харківського 

національного університету 

міського господарства імені О.М. 

Бекетова""  

Ділові люди 

 

Харківський державний 

автомобільно-дорожній коледж  
110,67 2 

Мрія інвестора 

"ХКТД") 

Державний вищий навчальний 

заклад "Харківський коледж 

текстилю та дизайну 
98,67 2 

Серйозні люди 

 

Відокремлений структурний 

підрозділ "Харківський фаховий 

коледж харчової промисловості 

Харківського національного 

технічного університету сільського 

господарства імені Петра 

Василенко"  

86,00 3 

Bolt and Spindle Харківський радіотехнічний коледж  84,00 3 

 

ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Назва команди Назва навчального закладу 

Загальний 

бал за два 

тури 

 

Місце в 

турнірній 

таблиці 

БІЗНЕС-

СИЛА 

Харківський ліцей №141, 

Харківська гімназія №43 
162,83 1 

Великий 

інвестор 
Харківська гімназія №14 (ХГ №14) 155,33 2 

Золотий запас 

Харківська гімназія №46 імені 

Михайла Васильовича Ломоносова 

(харківська гімназія ім. 

М.В.Ломоносова) 

145,33 2 

Економікс 
Шевченківська загальноосвітня 

школа №1 І-ІІІ ступенів 

Шевченківської селищної ради 
137,33 3 

Пасив 
Харківський педагогічний ліцей №4 

Харківської міської ради 

Харківської області 
132,66 3 

 
 

  

 

 

 

 
 
 


