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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення предметної олімпіади 

з дисципліни «Економіка і організація підприємств малого бізнесу» 

 

Мета проведення олімпіади – розвиток творчих здібностей студентів, 

формування навичок і переконань щодо організацій та ефективності 

виробничо-комерційної діяльності підприємств малого бізнесу в умовах ринку. 

Строк проведення олімпіади – олімпіада проводиться у листопаді,  у  1 

навчальному семестрі. 

Контингент учасників олімпіади – здобувачі ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

Методика проведення першого (внутрішньовузівського) туру 

олімпіади. Олімпіада проводиться в два етапи. На першому етапі відбір 

переможців здійснюється на базі результатів відповідей на запитання з 

використанням класу комп’ютерної підготовки (список запитань наведено в 

додатку А). Переможці першого етапу беруть участь у другому етапі. 

На другому етапі учасники виконують науково-дослідну роботу з питань 

економіки та організації підприємств малого бізнесу (примірна тематика 

наведена в додатку Б). Кращі роботи відбираються для участі в обласних, 

всеукраїнських та міжвузівських олімпіадах. 

 

 



 

Журі олімпіади: 

 голова журі – ведучий викладач дисципліни «Економіка та організація 

підприємств малого бізнесу», к. е. н., доцент ЗАВАДСЬКИХ Г.М.; 

 члени журі – к. е. н., доцент ЛИСАК О.І., к. е. н., доцент 

ТЕБЕНКО В.М. 

Заохочення для переможців олімпіади – за результатами олімпіади 

переможці заохочуються різноманітними формами матеріального і морального 

стимулювання. 

Порядок оновлення матеріалу для проведення олімпіади. Запитання 

до першого етапу оновлюються щорічно і затверджуються на засіданні 

кафедри. 

Критерії відбору переможців для участі в другому турі 

Всеукраїнської олімпіади. Кращі роботи другого етапу розглядаються на 

засіданні журі, яке складається з ведучих викладачів кафедри. Роботи 

оцінюються за такими критеріями: актуальність, відповідність нормативним 

актам, наукова новизна, практичне застосування. 

 

 

 

 

 

Зав. кафедри ПТБ                                                                     Л.О. Болтянська 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток А 

ЗАПИТАННЯ  

для першого етапу предметної олімпіади 

з дисципліни «Економіка і організація підприємств малого бізнесу» 

1.У чому полягає сутність організації праці малого підприємства? 
2.Згідно з якими документами здійснюється організація праці на малому 
підприємстві? 
3.Дайте визначення поняття організації оплати праці. 
4.Який порядок використання фонду оплати праці на малому підприємстві? 
5.Назвіть головні чинники, що впливають на реальну заробітну плату на 
малому підприємстві. 
6.Огрунтуйте погляди на категорію капіталу представників різних економічних 
шкіл. 
7.Охарактеризуйте сутність капіталу згідно з поглядами меркантилістів. 
8.Наведіть основні характеристики економічної сутності капіталу малого 
підприємства. 
9.Систематизуйте класифікаційні ознаки видів капіталу малого підприємства. 
10.Які види капіталу вирізняють за цілями використання? 
11.У чому полягає суть реального інвестування? 
12.Які форми інвестування застосовуються на малих підприємствах? 
13.Які критерії та показники оцінки ефективності інвестицій існують у практиці 
інвестиційного проектування на малих підприємствах? 
14.Які фінансові коефіцієнти використовують для оцінки інвестиційної 
привабливості? 
15.Які цілі передбачає фінансово-інвестиційний аналіз? 
16.Дайте визначення поняття «дохід малого підприємства» 
17.Які надходження малого підприємства не визнаються його доходами? 
18.Назвіть та охарактеризуйте види доходів малого підприємства згідно з 
фінансовим звітом суб’єктів малого підприємництва (форма №2). 
19.Перелічіть види доходів малого підприємства згідно із загальною 
класифікацією його доходів. 
20.Якими є обмеження  доходах для суб’єктів МП? 
21.Чому показник прибутку можна вважати одним з основних узагальню 
вальних показників ефективності діяльності малого підприємства? 
22.Дайте визначення суті понять «прибуток» та «рентабельність» 



23.Охарактеризуйте послідовність утворення чистого прибутку малого 
підприємства на загальній системі оподаткування 
24.Охарактеризуйте послідовність утворення чистого прибутку на спрощеній 
системі оподаткування 
25.Наведіть класифікацію видів прибутку малого підприємства. 
26.Дайте визначення поняття «фінансовий стан малого підприємства». Від чого 
він залежить? 
27.У якому випадку МП має задовільний фінансовий стан; незадовільний 
фінансовий стан? 
28.Яка мета та основні завдання аналізу фінансового стану МП? 
29.Охарактеризуйте інформаційну базу для дослідження фінансового стану 
МП. 
30.Розкрийте суть найбільш поширених методів аналізу фінансового стану 
підприємства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
Додаток Б 

ТЕМАТИКА 
 

науково-дослідних робіт для другого етапу 
предметної олімпіади з дисципліни 

 
«Економіка і організація підприємств малого бізнесу» 

1. Фінансове планування діяльності малого підприємства. 
2. Стратегія управління доходами та витратами малого підприємства 
3. Особливості та принципи формування капіталу малого підприємства. 
4. Особливості праці та регулювання трудових відносин на малому 

підприємстві. 
5. Ефективність системи оподаткування господарської діяльності малих 

підприємств. 
6. Засади податкової політики у секторі малого підприємництва. 
7. Особливості та принципи кредитування малих підприємств. 
8. Самоорганізація малих підприємств як ефективна форма регулювання 

підприємницької діяльності підприємницької діяльності 
9. Соціально-економічна роль сектору малого підприємництва в 

економіці країни. 
10. Пріоритетні напрями та тенденції розвитку малих підприємств в 

Україні.         


