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ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення предметної олімпіади 

з дисципліни «Регіональна економіка» 

 

Мета проведення олімпіади – розвиток творчих здібностей 

студентів та формування навичок і переконань, які будуть визначати поведінку 

і вміння майбутнього спеціаліста з комплексного і просторового сприйняття 

економіки РПС з позиції активізації людського фактора, необхідності 

врахування досягнень НТП у вирішенні економічних, соціальних, екологічних 

та інших проблем на різних рівнях організації виробництва (підприємства, 

району, області, країни). 
Строк проведення олімпіади – олімпіада проводиться у листопаді,  у  1 

навчальному семестрі. 

Контингент учасників олімпіади – студенти 1 курсу ОКР “Бакалавр” 

спеціальності "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 

актуальних питань регіональної економіки. (примірна тематика наведена в 

додатку Б).  



Кращі роботи відбираються для участі в обласних, міжвузівських  та 

всеукраїнських олімпіадах. 

 

 

 

Журі олімпіади: 

 голова журі – ведучий викладач дисципліни «Регіональна економіка», 

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 ПТБД                                                                     Л.О. Болтянська 

 

 

 



Додаток А 

ЗАПИТАННЯ  
для першого етапу предметної олімпіади 
з дисципліни «Регіональна економіка» 

 

1. Система інформаційно-аналітичного забезпечення функціонування 
малого підприємства.  

2. Звітність як система узагальнених і взаємопов'язаних економічних 
показників поточного обліку.  

3. Основні види звітності малих підприємств.  
4. Зміст та структура фінансової звітності малого підприємства.  
5. Методи і види обробки інформації фінансових звітів у господарській 

практиці малих підприємств.  
6. Організація оплати праці на малому підприємстві. 
7. Зміст та призначення тарифної системи оплати праці.  
8. Соціально-економічна сутність і організація преміювання працівників 

малих підприємств.  
9. Соціальне обслуговування працівників малих підприємств.  
10. Критерії оцінки ефективності інвестицій у практиці інвестиційного 

проектування на малих підприємствах.  
11. Інновації в малому бізнесі та їх класифікація. 
12. Інноваційна діяльність малого підприємства. 
13. Політика стимулювання інноваційної діяльності за групами суб'єктів 

малого підприємництва.  
14. Зарубіжний досвід застосування інноваційних систем у малому бізнесі. 
15. Стратегія управління доходами та витратами малого підприємства.  
16. Оцінка прибутковості та ділової активності. 
17. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості. 
18. Фінансове планування діяльності малого підприємства. 
19. Методика аналізу фінансової стійкості малого підприємства. 
20. Поняття ліквідності малого підприємства.  
21. Визначення ліквідності балансу. 
22. Розрахунок та аналіз основних показників ліквідності.  
23. Поняття та ознаки платоспроможності малого підприємства.  
24. Показники оцінки платоспроможності та методика їх аналізу. 



25. Організація оплати праці на малому підприємстві. 
26. Зміст та призначення тарифної системи оплати праці.  
27. Соціально-економічна сутність і організація преміювання працівників 

малих підприємств.  
28. Соціальне обслуговування працівників малих підприємств. 
29. Вартість капіталу малого підприємства та основні сфери його 

використання.  
30. Стратегія управління капіталом малого підприємства 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток Б 



ТЕМАТИКА 
 

науково-дослідних робіт для другого етапу 

предметної олімпіади з дисципліни 

«Регіональна економіка» 

 

1. Економічні закони, закономірності, принципи і фактори РПС. 
2. Природно-ресурсний потенціал України. 
3. Народногосподарський комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку. 
4. Паливно-енергетичний комплекс України: сучасний стан і перспективи 

розвитку. 
5. Металургійний комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку. 
6. Агропромисловий комплекс Запорізької області: сучасний стан і 

перспективи розвитку. 
7. Транспортний комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку 
8. Лісопромисловий комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку 
9. Соціальний комплекс Запорізької області: сучасний стан і перспективи розвитку. 
10.Сучасна концепція розміщення продуктивних сил. 
11. Машинобудівний комплекс України: сучасний стан і перспективи розвитку 

12. Науково-технічний потенціал України: сучасний стан і перспективи розвитку. 
13. Розміщення і виробництво технічних культур в Україні. 
14. Зернове господарство України: сучасний стан і перспективи розвитку. 
15. Міжнародні економічні зв'язки України : сучасний стан і перспективи розвитку. 
 16. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного 

потенціалу.  
 17. Основні шляхи ресурсозбереження та їх практичне освоєння.  
 18. Вторинні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка. 8.Екологічні 
проблеми України.  

19. Раціональне природокористування. 
20.Раціональне використання та ресурсозбереження природного потенціалу. 
21. Негативні наслідки впливу людини на навколишнє середовище 
22. Комплексний механізм реалізації державної екологічної політики щодо 
охорони довкілля на регіональному рівні 
23. Модернізація механізмів реалізації регіональної екологічної політики 
24. Проблема забезпечення еколого-безпечного розвитку регіонів 
25.Особливості регіональної екологічної політики та механізмів її реалізаці 

26. Етапи та механізми реалізації державної регіональної економічної 
політики0 



27.Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку 
регіону. 
28. Механізм державного регулювання економіки регіону. 

   29. Аналіз соціально-економічного районування України.  
30. Стратегія розвитку економічного району. 

 


