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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 

Дисципліна «Економіка і фінанси підприємств. Економіка 
підприємств (ВПО)» призначена  для студентів напряму підготовки 
6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр». 

Актуальність курсу зумовлено тим, що в умовах інформатизації 
економіки, підвищення динамічності економіки, змінюється рівень 
значущості ресурсів, виникає необхідність у пошуку більш раціональних 
форм матеріально-технічного постачання, формування виробничої 
програми, тобто, віднайдення релевантних шляхів підвищення 
ефективності господарювання. Тому на сьогодні знання економічної 
природи ресурсів, що використовуються підприємствами, перспективних 
форм кооперування, можливостей інтеграції виробництва традиційних 
(друкованих) і новітніх (інтернет та електронних) форм інформаційної 
продукції є особливо важливими для ухвалення управлінських рішень для 
забезпечення стійкого розвитку окремих підприємств, галузей, регіонів, 
держави. 

Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни «Економіка і 
фінанси підприємств. Економіка підприємств (ВПО)» передбачає 
виконання курсової роботи з метою поглиблення, закріплення, 
систематизації, додаткового опанування знань. Робота охоплює теми курсу 
і дозволяє проявити творчий науковий підхід у вирішенні поставлених 
завдань.  

Курсова робота  – це комплексне дослідження ресурсів, результатів, 
напрямів діяльності підприємства з використанням сучасної методології 
економіки підприємства та програмного засобу Microsoft Excel. 

Метою написання курсової роботи є формування у майбутніх 
менеджерів комплексного підходу до ухвалення управлінських рішень на 
основі застосування системи спеціальних знань у галузі економіки 
підприємства, набуття умінь оцінювати економічні явища у їх тісному 
взаємозв’язку, давати правильну інтерпретацію економічних показників з 
урахуванням чинників їх змін, застосовувати прогресивний досвід 
управління підприємствами з урахуванням його відповідності завданням і 
можливостям конкретного суб’єкта господарювання. 

 
 
 
 
 

2. ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

В процесі написання курсової роботи студент повинен засвоїти 
навички об’єктивної постановки проблеми, обґрунтування актуальності її 
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дослідження, визначення мети і постановки завдань роботи, побудови 
плану, який дозволить поступово розкрити усі питання і логічно їх 
структурувати, добору літератури і джерел статистичної інформації та 
продуктивної роботи з ними, оцінки різних аспектів економічної діяльності 
підприємства, формулювання власного бачення економічного стану та 
перспектив розвитку підприємства, узагальнення отриманих результатів, 
надання рекомендацій. 

Тема курсової роботи. Тематика курсових робіт затверджені 
кафедрою. Вибір студентами теми курсової роботи здійснюється 
самостійно із запропонованого переліку (додаток А). Студент може 
запропонувати власну тему, обґрунтувавши її доцільність. В межах 
курсової роботи студент подає такі складники: 

- план курсової роботи; 
- обґрунтування актуальності, формулювання мети, постановку 

завдань роботи; 
- огляд літературних джерел з теми дослідження (теоретичну 

частину); 
- аналітичну (розрахункову) частину; 
- рекомендації з удосконалення роботи підприємства; 
- висновки; 
- список джерел для опрацювання теми дослідження. 

 
Реферат. У рефераті викладається стислий зміст курсової роботи у 

розрізі її окремих розділів. Потрібно зазначити ключові слова, які 
відповідають сутності теми. 

Вступ. Обсяг вступу встановлено в межах 1-2 сторінок. У вступі 
міститься обґрунтування актуальності теми; перелік вітчизняних та 
зарубіжних вчених, в наукових працях яких висвітлена обрана тема; 
формулювання мети, перелік завдань, визначення об’єкту і предмету 
дослідження; наводиться перелік застосованих в роботі методів 
дослідження; вказується практична значущість отриманих результатів; 
зазначається використана інформаційна база дослідження (нормативно-
правова, статистична, наукова, навчальна) та перелік програмних засобів 
(Microsoft Excel тощо). 

Основна частина. Мета теоретичної частини – розкрити сутність 
обраної теми за результатами опрацювання вітчизняної нормативно-
правової бази, зарубіжних і вітчизняних видань. Потрібно розкрити зміст 
основної економічної категорії (понять), подати різні підходи науковців до 
вивчення проблематики і вирішення завдань, обґрунтувати, які з них 
найбільш повні і значущі для застосування, подати власні судження. Цей 
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розділ необхідно сформувати з 2-4 підрозділів, його загальний обсяг 
повинен бути не менше 15 сторінок.  

У аналітичній (розрахунковій) другій частині курсової роботи 
студент, дає оцінку економічного стану підприємства згідно з обраною 
проблематикою дослідження. Результати аналітичних розрахунків 
оформлюються у вигляді таблиць, рисунків, на цьому етапі доцільно 
застосувати Microsoft Excel. За підсумками аналізу діяльності 
розробляються пропозиції щодо її удосконалення. Обсяг цього розділу має 
бути не менше 8 стор. 

Висновки. У висновках, згідно із поставленими і виконаними 
завданнями, коротко подаються основні результати проведеного 
теоретичного і практичного дослідження, розрахунків, з наведенням 
числових значень ключових показників, виявлених тенденцій і 
пріоритетних шляхів поліпшення економічного стану підприємства.  

Рекомендується роботу будувати за такою структурою. 
Реферат 
Вступ 
Розділ 1.  

(назва) 
(Огляд літературних джерел з теми 
дослідження, або теоретична частина) 

1.1.  
(назва) 

(Зміст економічної категорії, основних 
понять) 

1.2.  
(назва) 

(Функції, види, класифікація) 

1.3.  
(назва) 

(Підходи, методи, показники оцінки) 

Розділ 2.  
(назва) 

(Аналітична (розрахункова) частина 
курсової роботи) 

2.1.  
(назва) 

(Оцінка стану підприємства за обраною 
тематикою дослідження) 

2.2.  
(назва) 

(Розробка рекомендацій з підвищення рівня 
економічного розвитку підприємства за 
напрямом дослідження) 

Висновки 
Список використаних джерел 
Додатки 
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3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Курсова робота є результатом теоретичних досліджень та їх 
практичного застосування. Запропонована тематика робіт включає усі 
питання економіки підприємства, що дозволить студентам 
систематизувати знання з курсу і ефективно їх застосовувати. 

Процес написання курсової роботи складається з таких етапів: 
1. Вибір теми дослідження, об’єкту і предмету. 
2. Добір джерел інформації для опрацювання теми. 
3. Складання плану за темою курсової роботи 
4. Проведення дослідження теоретичної бази. 
5. Вибір підприємства, за даними якого буде виконана аналітична 

(розрахункова) частина курсової роботи. 
6. Проведення практичного дослідження, виконання необхідних 

розрахунків, розробка рекомендацій з удосконалення діяльності. 
7. Підготовка висновків за результатами дослідження. 
8. Оформлення курсової роботи. 
9. Захист роботи. 
1. Вибір теми дослідження, об’єкту і предмету 

2. Добір джерел інформації для опрацювання теми 

За обраною темою дослідження визначається об’єкт. Об’єкт 
дослідження – це процес або явище з притаманною сукупністю зв’язків, 
що породжує проблемну ситуацію і про який здійснюється збір і 
опрацювання інформації. Предмет дослідження відображає найбільш 
істотні зв’язки, які вивчаються в процесі роботи. 

3. Складання плану за темою курсової роботи 

Добір спеціальної літератури здійснюється за бібліотечними 
каталогами, інтернет-ресурсами та інше. Для опрацювання джерельної 
бази іноземних публікацій доцільно скористатися послугами вільного 
доступу до них, які періодично надає бібліотека НТУУ «КПІ». Потрібно 
обирати сучасні джерела, які вміщують новітні результати досліджень. 

Наступний етап виконання курсової роботи – це складання плану. 
Він вміщує усі ключові питання теми, які мають бути послідовно 
викладені і структуровані (об’єднані або деталізовані) згідно з метою 
дослідження.  

4. Проведення дослідження теоретичної бази 
Теоретичне дослідження полягає в аналізі результатів теоретичних 

надбань науковців, їх систематизації, узагальненні та виробленні власного 
бачення предметної області. Опрацювання нормативно-правових основ 
забезпечує комплексне вивчення проблеми. Передумовою якісного 
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виконання цього етапу курсової роботи є критичний огляд літературних 
джерел. 

5. Вибір підприємства, за даними якого буде виконана аналітична 
(розрахункова) частина курсової роботи  

На п’ятому етапі обирається підприємство, на базі якого буде 
виконана курсова робота. Вивчення стану підприємства та урахування 
особливостей, притаманним конкретній галузі, дозволить підвищити якість 
розв’язання поставлених завдань дослідження. 

6. Проведення практичного дослідження, виконання необхідних 
розрахунків, розробка рекомендацій з удосконалення діяльності 

Практичне дослідження проводиться з урахуванням підходу, який був 
обґрунтований як пріоритетний у теоретичній частині. Знання 
економічного змісту розрахованих показників дозволяє пояснити сутність 
виявлених змін і тенденцій, перевірити загальні закономірності. 
Ґрунтовність розрахункової частини забезпечується застосування методів 
факторного аналізу.  

7. Підготовка висновків за результатами дослідження 

Розробка пропозицій з удосконалення діяльності підприємства є 
результатом синтезу загальнотеоретичних знань та стану і умов 
функціонування конкретного підприємства з урахуванням галузевої 
специфіки. Доцільним є надання рекомендацій щодо впровадження 
адаптованого до реалій України провідного зарубіжного досвіду. 

8. Оформлення курсової роботи 

Результати опрацювання теоретичної інформації та практичного 
спостереження узагальнюються у висновках, які вміщують усі 
найважливіші результати згідно зі сформульованими завданнями. 

9. Захист курсової роботи 

Курсова робота оформлюється згідно з вимогами, наведеними у 
розділі 5. 

Завершальним етапом виконання курсової роботи є її захист, оцінка 
за який відображає рівень знань студента з курсу. Детальніше процедура 
захисту, критерії оцінки наведено у розділі 6. 

 

До відома студентів керівником курсового проектування доводиться 
графік виконання роботи. Впродовж семестру викладач контролює хід 
виконання курсової роботи (додаток Б). 

 
4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

4.1. Теоретична частина курсової роботи 
Теоретична частина містить теоретичні засади в області економіки 

підприємств. В цій частині викладається прогресивне бачення 
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вітчизняними та зарубіжними науковцями проблемного питання, з 
дотриманням паритетності і плюралізму думок, а також обґрунтовується 
власна точка зору. 

 

Рекомендується в теоретичній частині висвітлити такі питання згідно 
з тематикою курсових робіт. 

ТЕМА 1. Виробничі потужності підприємств 
Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності підприємств  
Сутність виробничої потужності як економічної категорії. 
Види виробничої потужності. 
Методи визначення і планування виробничої потужності. 
Фактори, що впливають на величину виробничої потужності. 
Показники рівня використання виробничої потужності та методи їх 
розрахунку. 
 
ТЕМА 2. Техніко-організаційний рівень підприємств 
Розділ 1. Теоретичні основи техніко-організаційного рівня 
виробництва 
Сутність науково-технічного прогресу (НТП) і його роль для переходу 
підприємств до ринку і в ринковій економіці. 
Основні методи оцінки техніко-організаційного рівня виробництва. 
Вибір системи техніко-економічних показників і методики кількісної 
оцінки техніко-організаційного рівня підприємств. 
 
ТЕМА 3. Економічна ефективність капіталовкладень 
Розділ 1. Теоретичні основи капіталовкладень підприємств  
Сутність, класифікація, структура і значення капіталовкладень. 
Способи та джерела фінансування капіталовкладень. 
Поняття економічної ефективності. 
Методи економічного обґрунтування капіталовкладень. 
 
ТЕМА 4. Основні засоби підприємств 
Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання основних 
засобів підприємств 
Основні засоби як економічна категорія.  
Класифікація основних засобів.  
Види оцінки основних засобів. 
Знос і амортизація основних засобів. 
Види ремонту основних засобів.  
Методи розрахунку показників стану, руху, ефективності використання 
основних засобів. 
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ТЕМА 5. Продуктивність праці на підприємствах 
Розділ 1. Теоретичні основи продуктивності праці 
Продуктивність праці як економічна категорія. 
Види продуктивності праці. 
Система показників вимірювання продуктивності праці та методи їх 
розрахунку. 
Резерви і фактори підвищення продуктивності праці на підприємствах. 
 
ТЕМА 6. Заробітна плата на підприємствах 
Розділ 1. Теоретичні основи організації заробітної плати на 
підприємствах 
Заробітна плата як економічна категорія. 
Система заробітної плати в умовах ринкової економіки. 
Методи планування і методика розрахунку фонду оплати праці. 

 
ТЕМА 7. Собівартість продукції 
Розділ 1. Теоретичні основи планування, калькулювання, аналізу 
собівартості продукції 
Собівартість продукції як економічна категорія. 
Види собівартості. 
Класифікація витрат на виробництво продукції. 
Основні показники собівартості продукції та методи їх розрахунку. 
 
ТЕМА 8. Ціни і ціноутворення  
Розділ 1. Теоретичні основи формування цін і цінової політики 
Економічна сутність і функції ціни. 
Механізм ціноутворення. 
Види цін. 
Методи ринкового ціноутворення. 
Ціноутворення на підприємствах галузі. 
 
ТЕМА 9. Роль прибутку в умовах переходу до ринку і в ринковій 
економіці 
Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання прибутку 
підприємств 
Прибуток як економічна категорія. 
Норма прибутку. 
Концепція економічного прибутку. 
Монопольний прибуток. 
Джерела прибутку. 
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Напрями використання прибутку. 
 
ТЕМА 10. Рентабельність підприємств 
Розділ 1. Теоретичні основи оцінки рентабельності  
Поняття рентабельності. 
Види рентабельності. 
Система показників для оцінки рентабельності і методи їх розрахунку. 
Показники рентабельності в ринковій економіці. 
 
ТЕМА 11.Оборотні активи підприємств 
Розділ 1. Теоретичні основи формування і використання оборотних 
активів підприємств 
Класифікація і структура оборотних активів підприємств. 
Нормування оборотних активів підприємств. 
Показники ефективності використання оборотних активів. 
 
ТЕМА 12. Спеціалізація і кооперування підприємств 
Розділ 1. Теоретичні основи спеціалізації і кооперування підприємств 
Сутність і значення кооперування і спеціалізації для підприємств.  
Форми спеціалізації, показники її рівня, методи розрахунку показників. 
Форми кооперування, показники його рівня, методи розрахунку 
показників. 
 

Запропонований перелік тем курсової роботи має рекомендаційний 
характер. Студенти можуть обрати інші теми робіт, попередньо погодивши 
їх з викладачем. 

4.2. Розрахункова частина курсової роботи 
 

Другий розділ курсової роботи передбачає проведення розрахунків та 
оцінку стану і тенденцій з проблемного питання за даними конкретного 
підприємства. За результатами практичної оцінки з урахуванням 
теоретичних напрацювань потрібно обґрунтувати рекомендації з 
удосконалення діяльності згідно з темою курсової роботи. 

Пропонується дотримання таких рекомендацій щодо виконання 
розрахункової частини курсової роботи за окремими темами. 

 
Тема 1. Виробничі потужності підприємств 

Оцінка рівня використання виробничих потужностей на прикладі 
підприємства за останні 2-3 роки. Складання динамічного балансу. 



 
 

12 

Визначення основних тенденцій динаміки виробничої потужності, їх 
якісна оцінка. 

Розробка можливих шляхів підвищення рівня використання 
виробничих потужностей підприємства. 
 

Тема 2. Техніко-організаційний рівень підприємств 
Розділ 2. Оцінка техніко-організаційного рівня підприємства 
Комплексна оцінка технічного та організаційного рівнів по 

підприємству за останні 2-3 роки. Виявлення основних тенденцій розвитку 
технічної бази, зміни техніко-організаційного рівня підприємства. 

Застосування факторного аналізу для виявлення чинників змін. 
Враховуючи, що від рівня технічної оснащеності залежить одна з 
найважливіших економічних категорій – продуктивність праці, 
рекомендується використати таку факторну модель: 

 
ППпр=Фо×Фв, 

 
де ППпр – середньорічний виробіток (продуктивність праці) одного 
працівника; 
Фо – фондооснащеність; 
Фв – фондовіддача. 
 
Розробка шляхів підвищення техніко-організаційного рівня 

підприємства.  
 

Тема 3. Економічна ефективність капіталовкладень 
Розрахунок економічної ефективності від впровадження нової техніки 

на конкретному підприємстві. Оцінка інвестиційного проекту 
виконкується на базі впровадження одиниці устаткування, перевагу 
доцільно надати друкарському устаткуванню. Для визначення 
ефективності капіталовкладень потрібно запроектувати використання 
виробничої потужності на 80-100% або прийняти відсоток, який реально 
може бути досягнутий підприємством у плановому періоді. Оцінка 
економічної ефективності капіталовкладень проводиться за такими 
показниками: 

1) Чистий дисконтований дохід (NPV):  

IC
i
CB

NPV
n

k
n
tt −

+
−

=∑
=1 )1(

, 

Де B t 
С 

 - вигоди інвестиційного проекту; 
t 

і – норма (ставка) дисконту; 
 - витрати інвестиційного проекту; 

n – тривалість інвестиційного проекту; 
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ІС – обсяг інвестицій, якщо інвестиції здійснюються у кількох 
періодах, їх потрібно інвестувати. 

Якщо NPV>0, то інвестиційний проект економічно ефективний, його 
доцільно прийняти; NPV=0 – це точка беззбитковості проекту; при NPV<0 
інвестиційний проект збитковий, тому його потрібно відхилити. 

2) Індекс прибутковості 

IC
i
CB

РІ
n

k
n
tt :

)1(1
∑
= +

−
=  

Інвестиційний проект приймається до реалізації, якщо РІ>1; при 
РІ=1 – інвестицій проект є беззбитковим; у випадку РІ<1 – не 
забезпечується повернення інвестицій, тобто його варто відхилити. 

3) Дисконтований коефіцієнт рентабельності інвестицій (DROI): 
DROI=NPV/PV (CFinv

де PV (CF
)=РІ-1, 

inv
Інвестиційний проект доцільно прийняти, за умови DROI>0. 

) – поточна дисконтова на вартість. 

4) Дисконтований термін окупності (DPP): 
DPP = min n, 

при якому IC
r

P k

n

k
k ≥

+∑
= )1(

1*
1

 

Для ухвалення інвестиційного проекту дисконтований термін 
окупності порівнюється з нормативним. Інвестиційний проект 
відхиляється, якщо дисконтований термін окупності перевищує 
нормативний. 

5) Внутрішня норма доходності (IRR):  

,
21

12
11 NPVNPV

rrNPVrIRR
−

−
+=  

 де r1 

NPV

– cтавка дисконту, при якій забезпечується додатне значення 
чистого дисконтованого доходу; 

1 – значення чистого дисконтованого доходу, отримане при 
використанні у розрахунках r1

r
; 

2 

NPV

– cтавка дисконту, при якій за результатами розрахунків отримано 
від’ємне значення чистого дисконтованого доходу; 

2 – значення чистого дисконтованого доходу, отримане при 
використанні у розрахунках r2

5) Показник вигод/витрат (BCR): 
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Інвестиційний проект доцільно профінансувати, якщо BCR перевищує 
або дорівнює одиниці. 

Беручи до уваги отримані результати оцінки ефективності 
інвестиційного проекту, обґрунтовуються напрями підвищення 
ефективності капіталовкладень на підприємстві. 
 

Тема 4. Основні засоби підприємств 
Розділ 2. Оцінка основних засобів підприємства. 
Оцінка складу і структури основних засобів підприємства. Визначення 

стану, руху, ефективності використання основних засобів підприємства за 
останні 2-3 роки. 

Проведення факторного аналізу за такими рекомендованими 
моделями: 

Визначення впливу чинників на рентабельність основних засобів: 
 

Роз=Фв×Рп, 
 

де Роз – рентабельність основних засобів; 
Фв – фондовіддача; 
Рп – рентабельність продукції. 

 
Обчислення впливу чинників на зміну фондовіддачі основних засобів: 

 
Фв=ПВа.оз×Фв.а, 

 
де ПВ.оз – питома вага (частка) активної частини у загальній вартості 
основних засобів, виражена коефіцієнтом; 
Фв.а – фондовіддача активної частини основних засобів. 
 
Розрахунок впливу чинників на динаміку товарної продукції: 

 
ТП=ОЗ×ПВа.оз×Фв.а, 

 
де ТП – обсяг товарної продукції; 
ОЗ – середньорічна вартість основних засобів. 
 
Розробка шляхів підвищення ефективності використання основних 

засобів з урахуванням екстенсивних та інтенсивних чинників. 
 

Тема 5. Продуктивність праці на підприємствах 
Оцінка рівня і темпів зростання продуктивності праці по 

підприємству за останні 2-3 роки. Визначення тенденцій зміни 
продуктивності праці по підприємству 
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Визначення впливу чинників на продуктивність праці рекомендується 
на основі такої моделі: 

 
ППпр=ПВр×Д×Тр.д×ППр.год,  

 
де ПП – середньорічний виробіток (продуктивність праці) одного 
працівника; 
ПВр – питома вага (частка) робітників у структурі працівників 
(промислово-виробничого персоналу) підприємства, виражена 
коефіцієнтом; 
Д – середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником; 
Тр.д – середня тривалість робочого дня; 
ППр.год – середньогодинний виробіток одного робітника. 
 
Розробка рекомендацій з підвищення ефективності використання 

трудових ресурсів підприємства. 
 

Тема 6. Заробітна плата на підприємствах 
Дослідження складу, структури фонду оплати праці, динаміки рівня 

заробітної плати по підприємству. Виявлення основних тенденцій зміни за 
останні 2-3 роки. 

Встановлення чинників, які вплину на зміну фонду заробітної плати. 
Рекомендується застосування такої факторної моделі: 

 
ФЗП=Чпр×ЗПср, 

 
де ФЗП – фонд заробітної плати; 
Чпр – чисельність працівників; 
ЗП – середньорічна заробітна плата одного працівника. 
 
Розрахунок відносної економії фонду заробітної плати: 
 

,.
Кпп

КппсрКзпФЗПбВфзп −
×=  

 
де Вфзп – відносна економія фонду заробітної плати; 
ФЗПб – фонд заробітної плати у базовому періоді; 
Кзп.ср – коефіцієнт зростання середньорічної заробітної плати; 
Кпп – коефіцієнт зростання середньорічного виробітку 

(продуктивності праці). 
 
Визначення шляхів удосконалення організації оплати праці на 

підприємстві. 
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Тема 7. Собівартість продукції 
Визначення рівня і структури собівартості продукції (робіт, послуг) 

підприємства за останні 2-3 роки. Оцінка основних тенденцій зміни витрат 
по підприємству. 

Розрахунок впливу питомих витрат і собівартості на обсяг товарної 
продукції за такою моделлю: 

 

,1ВСТП грнТПТП×=  
 

де ТП – обсяг товарної (або реалізованої) продукції; 
Стп – собівартість товарної (або реалізованої) продукції; 
В1 грн ТП
 

 – витрати на 1 грн товарної (або реалізованої) продукції. 

Обчислення точки беззбитковості здійснюється за формулою: 

ВЦ
В

Т
одзмод

п
б

.−
= , 

де Тб
Ц

 – точка беззбитковості; 
од

В
 – середня ціна за одиницю продукції; 

зм.од
 

 – витрати змінні на одиницю продукції. 

Визначення основних резервів і факторів зниження витрат. 
 

Тема 8. Ціни і ціноутворення 
Вивчення структури і динаміки цін на основні види продукції (робіт, 

послуг) та основні матеріали по підприємству за останні 2-3 роки. 
Визначення тенденцій зміни цін. 

Факторний аналіз впливу ціни і фізичного обсягу (кількості) продукції 
на товарну продукцію: 

1) Вплив фізичного обсягу продукції на зміну обсягу товарної 
продукції розраховується за формулою: 

qpqpТПq
0010 ∑∑ −=∆ , 

2) Вплив ціни на зміну обсягу товарної продукції: 
qpqpТПp

1011 ∑∑ −=∆ , 
3) Сукупний вплив факторів – фізичного обсягу і ціни на обсяг 

товарної продукції: 
ТПpТПqТПpq ∆+∆=∆ , 
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де ТПq∆ , ТПp∆  , ТПpq∆ – зміна обсягу товарної продукції під впливом, 
відповідно, фізичного обсягу продукції; ціни; одночасно фізичного обсягу 
продукції та ціни; 

p0
, p1

  – ціна продукції, відповідно, у базовому та звітному періодах; 

q0
 , q1

– фізичний обсяг (кількість) продукції, відповідно, у базовому і 
звітному періодах. 

 
Обґрунтування основних напрямів удосконалення ціноутворення на 

підприємстві. 
 

Тема 9. Роль прибутку в умовах переходу до ринку і в ринковій 
економіці 

Оцінка прибутку, в тому числі за видами продукції, по підприємству 
за останні 2-3 роки. Виявлення основних тенденцій зміни прибутку. 

Розрахунок впливу факторів на зміну прибутку рекомендується 
виконати за адитивною моделлю, яка може бути побудована для різних 
видів прибутку. Зокрема, адитивна модель прибутку від операційної 
діяльності має вигляд: 

,.. опВінВзбВадмСрпопДінЧДПоп ∆−∆−∆−∆−∆+∆=∆  
де Поп∆  – абсолютний приріст прибутку від операційної діяльності; 

ЧД∆  – абсолютний приріст чистого доходу від реалізації продукції; 

опДін.∆  – абсолютний приріст інших операційних доходів; 

Срп∆  – абсолютний приріст собівартості реалізованої продукції; 

Вадм∆  – абсолютний приріст адміністративних витрат; 

Взб∆ – абсолютний приріст витрат на збут; 

опВін.∆  – абсолютний приріст інших операційних витрат. 
 
Визначення шляхів підвищення прибутку підприємства. 

 
Тема 10. Рентабельність підприємств 

Розрахунок показників рентабельності виробництва, видів продукції 
(напрямів діяльності) по підприємству. Визначення тенденцій зміни 
показників рентабельності. 

Факторний аналіз рекомендується виконати для показника 
рентабельність виробничого потенціалу, застосувавши таку модель: 

 

ПчЧД грнЧДгрнВП
Рвп 11

×=  
 
де Рвп – рентабельність виробничого потенціалу; 
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ЧД грнВП1
– чистий дохід на 1 грн виробничого потенціалу. Виробничий 

потенціал – це сумарна вартість матеріальних оборотних активів (запасів) 
та основних засобів за залишковою вартістю; 

Пч грнЧД1
– чистий прибуток на 1 грн чистого доходу. 

 
Обґрунтування шляхів підвищення рентабельності. 

 
Тема 11.Оборотні активи підприємств 

Оцінка наявності, структури і ефективності використання оборотних 
активів підприємства за останні 2-3 роки.  

Виявлення основних тенденцій динаміки ефективності використання 
оборотних активів. 

Розрахунок впливу обсягу оборотних активів та коефіцієнту 
оборотності оборотних активів на чистий дохід підприємства: 

 

КобОАОАЧД ×= , 
 
де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції; 
ОА – вартість оборотний активів; 
КобОА

 – коефіцієнт оборотності оборотних активів. 
 
Визначення напрямів поліпшення структури оборотних активів і 

підвищення ефективності їх використання. 
 

Тема 12. Спеціалізація і кооперування підприємств 
Оцінка рівнів спеціалізації і кооперування на прикладі 2-3 

поліграфічних підприємств за останні 2-3 роки. 
Факторний аналіз рекомендується застосувати для визначення 

чинників зміни рівня спеціалізації підприємства, які можуть бути 
представлені як в абсолютному вираженні, так і у відносному. Поширеним 
підходом є розрахунок рівня спеціалізації за вартістю товарної продукції, 
тому пропонується на основі індексів визначити вплив факторів на 
товарну продукцію: 

1) вплив кількості виготовленої продукції: 

qp
qp

I q

00

10

∑
∑

= , 

2) вплив ціни продукції: 

,
10

11

qp
qp

I p ∑
∑

=  
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3) вплив вартості продукції: 

qp
qp

I pq

00

11

∑
∑

=   або ,III qppq ×=  

де – Iq, Ip, Ipq – відповідно, загальний індекс фізичного обсягу 
(кількості) продукції, загальний індекс ціни продукції; загальний індекс 
вартості (товарної продукції); 

p0
, p1

– ціна продукції, відповідно, у базовому і звітному періодах; 

q0
, q1

  – фізичний обсяг (кількість) продукції, відповідно, у базовому 
і звітному періодах. 

Надання рекомендацій з удосконалення спеціалізації і кооперування 
підприємств. 

 
 

5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

За трудомісткістю виконання курсової роботи потребує щонайменше 
25 годин інтенсивної самостійної роботи студента. 

Курсова робота виконується українською мовою і здається на 
перевірку керівнику в надрукованій формі, що передбачено вимогами 
університету. Обов’язковим, згідно з вимогами університету, є дотримання 
зразку титульного аркушу курсової роботи. 

Загальні вимоги. Усі матеріали курсової роботи – текстові і графічні 
– друкуються комп’ютерним способом на одному боці аркушу паперу 
формату А4, з обов’язковою версткою, дотриманням правил переносу 
таблиць. 

Робота виконується згідно з діючим стандартом оформлення 
текстових документів (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і 
техніки. Структура і правила оформлення) на аркушах формату А4 
(210х297 мм). 

До захисту курсова робота подається зброшурованою і підшитою, 
в твердій обкладинці або обкладинці з цупкого паперу. 

Шрифт основного тексту: Times New Roman розміром 14. Параметри 
сторінки: поля зверху та знизу – 2 см, справа – 1,5 см, зліва – 3 см; інтервал 
– 1,5, абзац – 1,5 см. 

Всі сторінки (окрім титульного листа) повинні бути пронумеровані. 

Загальний обсяг курсової роботи має бути в межах 35-45 сторінок 
машинопису формату А4 основного тексту (без урахування переліку 

У тексті не дозволяються скорочення, окрім тих, що є 
загальновживаними. Потрібно розшифрувати умовні позначення формул 
та вказати одиниці їх виміру. 
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використаних інформаційних джерел і додатків), виконаних в форматі 
редактора Word 2003, 2007, 2010, 2013. 

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, на ньому не 
проставляють номер сторінки, але враховують в загальний обсяг курсової 
роботи. Зразок оформлення титульного аркушу наведений в дод. В.  

Заголовки структурних частин курсової роботи «ЗМІСТ», 
«РЕФЕРАТ» «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК 
ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами 
симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – маленькими літерами (крім 
першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не 
ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх 
розділяють крапкою.  

Кожну структурну частину курсової роботи починають з нової 
сторінки. 

Порядковий номер не присвоюється таким структурним частинам 
курсової роботи, як зміст, реферат, вступ, висновки, список використаних 
джерел.  

Розділи позначають арабськими цифрами (1, 2, 3, ...), а підрозділи — 
цифрою розділу і порядковим номером підрозділу через крапку (2.1; 2.2; 
2.3;...). 

Нумерація підрозділів здійснюється у межах кожного розділу. Номер 
підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, 
між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу також повинна 
стояти крапка, наприклад: «2.1.» (перший підрозділ другого розділу). Після 
номера у тому ж рядку пишуть заголовок підрозділу. 

Рисунки, таблиці, формули. Графіки, схеми, і таблиці необхідно 
розміщувати у курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони 
згадані вперше, або на наступній сторінці. На усі графіки, схеми, таблиці 
має бути посилання у тексті. 

Графіки та схеми позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в 
межах розділу. Підпис назви рисунку починається з скороченого слова 
«Рис.» та порядкового номера: Рис.1. Види продуктивності праці. Підпис 
рисунка розміщується під рисунком. 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. У правому 
верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис 
«Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера 
розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, 
наприклад: «Таблиця 1.3» (третя таблиця першого розділу). Кожна таблиця 
повинна мати назву, котру розміщують над нею і друкують симетрично до 
тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. На рисунки та 
таблиці у тексті посилаються скороченням слів та нумеруються - табл.1, 
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рис. 3. 
Формули в роботі, якщо їх більше однієї, нумерують у межах 

розділу. 

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, 
таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Усі сторінки 
нумеруються, крім титульного аркуша та змісту. Номер сторінок 
проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 

Номер вказується в круглих дужках, де перше число відповідає 
номеру розділу, друге число, відділене крапкою, – це порядковий номер 
формули у цьому розділі, наприклад, (2.3) – третя формула другого 
розділу.. Формула вирівнюється по центру сторінки, а її номер, 
розміщений в тому ж рядку, - по правому краю. 

Список використаних джерел Список використаних джерел 
подається в кінці курсової роботи в алфавітному порядку. Такий список 
відображає глибину опрацювання теми автором курсової роботи, ступінь 
фундаментальності дослідження, симетричність опрацювання наукових 
здобутків вітчизняних та зарубіжних дослідників, актуальність джерел.  

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим 
твором або виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю 
без пропусків будь-яких елементів, з дотриманням державного стандарту 
бібліографічного опису. 

Для джерел застосовується наскрізна нумерація арабськими 
цифрами. У тексті посилання на джерела інформації здійснюють у 
квадратних дужках, вказуючи порядковий номер позиції у списку 
літератури, та сторінку у джерелі, на якій розміщена інформація, 
наприклад, [10, с 78], означає, що використано інформацію з джерела 
номер 10, зі сторінки 78. 

Додатки. У додатках розміщують допоміжний матеріал, який є 
доповнює основний зміст курсової роботи, але великий за обсягом, має 
особливі способи відтворення або якщо включення його до основної 
частини може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу. 
Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її 
сторінках, розміщуючи їх згідно із послідовністю посилань на них у 
тексті. Кожен з них починають з нової сторінки. Підписують додаток 
таким чином: праворуч вгорі сторінки друкують слово «Додаток» та 
поряд з ним вказують велику літеру української абетки, починаючи з 
літери А, що відповідає послідовності додатку. Для позначення 
послідовності додатків не використовуються літери Ґ, Є, З, І, Й, О, Ч, Ь. 

 Якщо в роботі один додаток, він позначається як додаток А. 
Курсова робота як оригінальне теоретично-прикладне дослідження 

повинна мати певну логіку побудови, послідовність і завершеність.  
Курсова робота складається з таких частин: 
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− 

− 

титульний аркуш (виконується тільки українською мовою, форму 
наведено в додатку);  

анотація (реферат) (виконується українською або іноземною мовою); 
де у лаконічній формі вказуються: зміст роботи, проведені розрахунки та 
економічна оцінка, роботи в аркушах, кількість рисунків, таблиць, джерел 
викорис

− 

таної літератури. Анотація виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на 
окремому стандартному аркуші; 

− 

зміст (виконується згідно з ДСТУ 3008-95 на окремому 
стандартному аркуші). Його обсяг становить 1-2 сторінки. У змісті 
вказуються номери та назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із 
зазначенням початкових сторінок. Зміст курсової роботи має відображати 
суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і 
підрозділів потрібно формулювати стисло і літературно грамотно, та 
дотримуватися їх відповідності назві курсової роботи, але не повторювати 
її. 

− 

вступ (1-2 сторінки): формулюється значення теми в сучасних умовах, 
стисло характеризується об’єкт, предмет дослідження, зазначається мета і 
завдання курсової роботи; 

− 

теоретична частина (огляд літератури): потрібно повістю розкрити зміст 
обраної теми курсової роботи, доповнивши матеріалом, який не було 
розглянуто під час лекційних занять; 

− 

розрахункова (аналітична) частина: містить результати проведеного 
дослідження за матеріалами підприємства та обґрунтування напрямів 
підвищення ефективності згідно з обраною темою курсової роботи; 

− 

висновки (2-3 сторінки): навести конкретні результати, одержані у 
відповідних розділах курсової роботи, із зазначенням розрахованих 
показників;  

список використаних джерел: 

− 

містить розміщений у алфавітному 
порядку, оформлений з дотриманням правил бібліографічного опису 
перелік літературних та інтернет-джерел. У список включають усі джерела 
інформації з їх повною характеристикою, необхідною для їх пошуку, на усі 
джерела інформації мають бути посилання у тексті курсової роботи. 

Додатки

 

 (виносяться таблиці допоміжного характеру, діаграми, 
графіки, print screen, за необхідності – ілюстративний матеріал з web-
ресурсів, звітність підприємств, інформація із офіційних документів – 
законів, стандартів, постанов). 

6. ЗАХИСТ ТА ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Захист курсової роботи проводиться з метою перевірки знань 
студента та оцінки правильності її виконання. На захисті студент повинен 
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продемонструвати ґрунтовність опрацювання теми, виконання усіх 
поставлених завдань, обґрунтувати економічний зміст отриманих 
результатів розрахунку показників.  

В процесі виконання курсової роботи обов’язковим є поточний 
контроль, який проводиться керівником під час консультацій. Підсумковий 
контроль здійснюється під час захисту курсової роботи. Дата захисту 
погоджується кафедрою спільно з керівником. Студент повинен захистити 
курсову роботу до початку екзаменаційної сесії. 

Курсова робота здається на перевірку керівнику не пізніше, ніж за 2 
тижні до встановленого дня захисту. 

На захист студент готує також ілюстративний матеріал (графіки, 
діаграми, рисунки, таблиці) для усіх членів комісії, яка приймає захист 
курсової роботи. 

Захист курсових робіт студентів є публічним, проводиться згідно з 
розкладом. Час доповіді регламентується комісією, в середньому 
тривалість доповіді та відповідей на питання становить 15 хвилин. 

Час виступу не повинен перевищувати 7 хвилин. За змістом виступ 
має бути лаконічним, з чітким відображенням отриманих результатів, і для 
забезпечення наочності – з використанням ілюстративного матеріалу: 
схем, графіків, діаграм, таблиць. Під час доповіді доцільно своєчасно 
посилатися на відповідний ілюстративний матеріал, щоб зосередити на 
ньому увагу членів комісії. 

Студент може для презентації результатів виконаної курсової роботи 
використовувати презентаційне програмне забезпечення, а саме, 
PowerPoint, Prezi або інші. При цьому презентація має складатися з 10-15 
слайдів, першим з яких є титульний слайд, де вказується тема курсової 
роботи, виконавець, керівник, місто і рік виконання. 

Під час захисту студент повинен грамотно і послідовно, в стислій 
формі доповісти результати розрахунків, оцінки та висновки, відповісти на 
питання членів комісії. 

Підсумкова модульно-рейтингова оцінка, отримана студентом за 
результатом захисту курсової роботи за шкалою ECTS і традиційною 
національною шкалою, заноситься до екзаменаційної відомості та залікової 
книжки студента (табл. 2).  

Для оцінювання курсової роботи враховується низка важливих 
показників, що характеризують її якість:  

1. Змістовні аспекти курсової роботи: 
− актуальність обраної теми дослідження; 
− можливість застосування практичних рекомендацій в реальних умовах; 
− відповідність побудови курсової роботи визначеній меті та поставленим 

завданням; 
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− релевантність застосованих методів дослідження, їх широта і 
комплексність; 

− представлення альтернативних підходів до вирішення поставлених 
завдань; 

− достатній рівень обґрунтованості висновків та рекомендацій; 
− рівень самостійності у виконанні роботи; 
− розвиненість мови курсової роботи; 
− дотримання правил оформлення усіх елементів виконаної роботи. 

2. Якість захисту курсової роботи: 
− логічно, лаконічно і у повному обсязі викладати сутність і отримані 

результати проведеного дослідження; 
− уміння давати відповіді по суті заданого питання; 
− здатність обґрунтувати свої пропозиції, бачення, застосовані підходи; 
− загальний рівень підготовки студента. 

Рейтингова оцінка з курсової роботи має два складники. Перший 
складник (стартовий) характеризує виконання роботи студентом та 
отриманий результат – якість пояснювальної записки та ілюстративного 
матеріалу. Другий складник відображає якість захисту студентом курсової 
роботи.  

Розмір шкали першого складника дорівнює 40 балів, а другого 
складника – 60 балів. 

 
Система рейтингових балів 

1. Стартовий складник ( 1r ): 
– своєчасність виконання графіку роботи – 5-3 балів; 
– актуальність та рівень обґрунтованості прийнятих рішень – 12-7 

балів; 
– релевантність застосування методів аналізу і розрахунку – 10-6 

балів; 
– якість оформлення, виконання вимог нормативних документів –  

6-4 балів; 
– якість графічного матеріалу і дотримання вимог ДСТУ – 7-4 балів. 
 
2. Складник захисту курсової роботи ( 2r ): 
– ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів; 
– глибина, повнота аналізу – 15-9 балів; 
– ступінь обґрунтування висновків, прийнятих рішень – 20-12 балів; 
– вміння доводити власну думку – 15-9 балів. 
Сума балів двох складників переводиться до залікової оцінки згідно з 

табл.1: 
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Таблиця 1 
 Критерії оцінювання курсової роботи 

Бали 
21 rrR +=  ECTS оцінка Національна оцінка 

95-100 A відмінно 
85-94 B добре 75-84 C 
65-74 D задовільно 60-64 E 

Менше 60 Fx незадовільно 
Курсову роботу  

не допущено до захисту F не допущено 

 
Рішення про підсумки захисту курсової роботи ухвалюється комісією 

за результатами обговорення на закритому засіданні комісії. Якщо члени 
комісії не можуть дійти згоди щодо оцінки курсової роботи, право 
вирішального голосу має голова комісії. Рішення комісії оголошується в 
день захисту курсових робіт. 

Якщо студент не подав до захисту курсову роботу у встановлений 
графіком термів, або не отримав позитивної оцінки на захисті, у студента 
виникає академічна заборгованість. 

 
7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

Основна література 
1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства [Текст] : підручник / 

М. В. Афанасьєв, О. Б. Плоха. – Харків : Інжек, 2013. – 660 с. 
2. Болтянська Л. О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / 

Л. О. Болтянська, Л. О. Андрєєва, О. І. Лисак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2015. – 667 с. 

3. Герасименко Т. О. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / 
Т. О. Герасименко, О. М. Мазуренко. – Львів : Вид-во Львів. комерц. 
акад., 2014. – 319 с. 

4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] : кодекс від 
16.01.2003 р. № 436-IV. – Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15. – Назва з екрана. 

5. Економіка підприємства [Текст]: підручник / за ред. А. В. Шегди. – Київ : 
Знання, 2006 – 614 с. 

6. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / 
І. В. Багрова [та ін.]. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. фінанс. акад., 
2014. – 581 с. 
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7. Економічний аналіз і моделювання господарської діяльності підприємства 
[Текст] : навч. посіб. / М. В. Румянцев [та ін.]. – Донецьк : Ноулідж, 
Донец. Від-ня, 2014. – 297 с. 

8. Калина А. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : 
навч. посіб. / А. В. Калина. – Київ : Персонал, 2014. – 498 с. 

9. Ковальчук Г. К. Комплексна оцінка стану та розвитку трудових ресурсів 
[Текст] / Г. К. Ковальчук, Л. М. Савчук. – Донецьк : Герда, 2013. – 199 с. 

10. Круп’як Л. Б. Управління трудовими ресурсами організації [Текст] : навч. 
посіб. / Л. Б. Крупяк. – Київ : Кондор, 2013. – 276 с. 

11. Круш П. В. Економіка підприємства [Текст]: навч. посіб. / П. В. Круш, 
В. П. Подвігіна, Б. М. Сердюк, О. І. Андрусь, Н. Я. Бойчук. – Київ : Ельга-
Н, КНТ, 2007. – 777 с. 

12. Мельник Л. Г. Економіка підприємства [Текст] : підручник / 
Л. Г. Мельник [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 863 с. 

13. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / [упоряд. : Л. О. Пашнюк, 
О. П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207 с. 

14. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. – Назва з екрана. 

15. Поддєрьогін А. М. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 
промислових підприємств [Текст] / А. М. Поддєрьогін, Н. А. Марченко. – 
Чернігів : Десна, 2013. – 287 с. 

16. Про оплату праці [Електронний ресурс] : Закон України від 24.03.1995 р. 
№ 108/95-ВР. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-
вр. – Назва з екрана. 

17. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : 
учебник / Г. В. Савицкая. – 4. изд., испр. и доп. – Москва: Инфра-М, 
2008. – 343 с. 

18. Сисоліна Н. П. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств 
[Текст] : навч. посіб. / Н. П. Сисоліна, Г. В. Савеленко, Л. П. Василенко. – 
Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2015. – 280 с. 

19. Суліма Н. М. Економіка і фінанси підприємства [Текст] : підручник / 
Н. М. Суліма, Л. М. Степасюк, О. В. Величко. – Київ : Компринт, 2015. – 
465 с. 

20. Федишин М. П. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / 
М. П. Федишин. – Чернівці : Наші книги, 2015. – 327 с. 

21. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст]: 
підручник / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет. – Львів: Українська академія 
друкарства, 2008. – 480 с. 
 

Додаткова література 
 

1. Аветисова А. О. Економіка підприємств різних типів [Текст] : навч. 
посіб. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – 162 с. 
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2. Азарова А. О. Економіка підприємства [Текст] : практикум / 
А. О. Азарова, Л. О. Нікіфорова. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 216 с. 

3. Алєксєєв І. В. Формування структури основних засобів науково-технічної 
підготовки виробництва [Текст] / І. В. Алєксєєв, А. С. Мороз, А. В. Мазур. 
– Львів : Вид. Львів. політехніки, 2015. – 170 с. 

4. Аналіз господарської діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / 
Н. Б. Кащена [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2014. – 536 с. 

5. Андреюк Н. В. Планування діяльності підприємства [Текст]: навч. посіб. / 
Н. В. Андреюк, І. В. Минченська. – Ірпінь, 2005. – 160 с. 

6. Барнич Ю. О. Бізнес-план виробничої підприємницької діяльності 
[Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Барнич. – 2-ге вид. – Київ : ІВЦ 
«Видавництво «Політехніка», 2011. – 124 с. 

7. Білик М. Д. Фінансові результати діяльності малих підприємств : оцінка та 
прогнозування [Текст] : монографія / М. Д. Білик, Т. О. Білик ; за 
ред. М. Д. Білик. – Київ : ПанТот, 2012. – 279 с. 

8. Бондаренко М. И. Производственные резервы : реализация и 
эффективность [Текст] : учебно-методическое пособие/ М. И. Бондаренко, 
А. Г. Евтушенко. – Харьков, 2003. – 210 с. 

9. Варналій З. С. Мале підприємництво: основи теорії і практики [Текст] / 
З. С. Варналій. – 3-тє. вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 304 с. 

10. Вегера В. М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб 
державного регулювання оплати праці в Україні [Текст] : монографія / 
В. М. Вегера. – Харків : Право, 2015. – 166 с. 

11. Власенко О. С. Економіка і фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / 
О. С. Власенко.–  Одеса : Астропринт, 2009. – 200 с. 

12. Власова Н. О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / 
Н. О. Власова [та ін.]. – Харків, 2008. – 279 с. 

13. Гаєвська Л. М. Економіка, організація діяльності об’єднань підприємств 
[Текст] : навч. посіб. / Л. М. Гаєвська, О. І. Марченко. – Ірпінь: Нац. ун-т 
ДПС України, 2008 – 103 с. 

14. Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / 
С. О. Гуткевич. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2011. – 258 с. 

15. Дикань В. Л. Організація виробництва [Текст] : підручник / В. Л. Дикань, 
В. О. Маслова. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – 422 с. 

16. Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : курс лекцій / 
В. С. Поліщук [та ін.]. – Камянець-Поідльський : К-П НУ ім. І. Огієнка, 
2014. – 219 с. 

17. Зборовська О. М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / 
О. М. Зборовська. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда 
Нобеля, 2014. – 227 с. 

18. Клименко С. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства 
[Текст] : навч. посіб. / С. М. Клименко. – Київ : КНЕУ, 2008. – 520 с. 

19. Крючкова І. Р. Інноваційо-інвестиційна діяльність промислового 
підприємства: симбіоз економічного оцінювання та залучення джерел 
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фінансових та альтернативних ресурсів [Текст] : монографія / 
І. Р. Крючкова, С. В. Філіппова. – Одеса : Бондаренко М. О., 2015. – 189 с. 

20. Малініна Н. М. Ціни і ціноутворення [Текст] : практикум / Н. М. Малініна, 
І. В. Причепа, В. В. Кавецький. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 63 с. 

21. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мазнєв, 
С. М. Калініченко, І. С. Щербакова, О. В. Грідін ; за ред. Є. Г. Мазнєва. – 
2-ге вид., випр. і допов. – Харків : Майдан, 2013. – 603 с. 

22. Організаційно-управлінські механізми розвитку підприємницької 
діяльності національного господарства [Текст] : монографія / 
О. А. Гавриш, П. В. Круш, Л. Є. Довгань та ін. – Київ : НТУУ «КПІ», 
2009. – 368 с. 

23. Пінішко В. С. Ціни і ціноутворення [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пінішко, 
О. С. Рудницька, О. І. Юсипович. – Львів : Вид-во Львів. Комерц. акад., 
2013. – 191 с.  

24. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості продукції на 
підприємствах видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : навч.-метод. 
посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів, Я. В. Котляревський, 
У. М. Ніконенко. – Львів : Укр. акад. друкарства, 2015. – 392 с. 

25. Попов О. С. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб./ О. С. Попов. – 
Харків : ХАІ, 2013. – 175 с. 

26. Рульєв В. А. Менеджмент [Текст] / В. А. Рульєв, С. О. Гуткевич. – Київ, 
2011. – 312 с.  

27. Савицкая Г. В. Анализ эффективности и рисков предпринимательской 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ 
Теми курсових робіт: 

1. Виробничі потужності підприємств 
2. Техніко-організаційний рівень підприємств 
3. Економічна ефективність капіталовкладень 
4. Основні засоби підприємств 
5. Продуктивність праці на підприємствах 
6. Заробітна плата на підприємствах 
7. Собівартість продукції 
8. Ціни і ціноутворення 
9. Роль прибутку в умовах переходу до ринку і в ринковій економіці 
10. Рентабельність підприємств 
11. Оборотні активи підприємств 
12. Спеціалізація і кооперування підприємств 
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Додаток Б 
 

Затверджую _____                                   Завдання прийняв  
(підпис та ПІБ виклада)                                     (підпис і ПІБ студента) 

 
 
 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

№ 
п/п Назва етапів курсової роботи 

Термін 
виконання 

етапів роботи 

Примітка 
про виконання 

1 Затвердження теми курсової роботи та 
досліджуваного підприємства 

  

2 Пошук і вивчення необхідної 
літератури і практичного матеріалу 

  

3 Складання плану курсової роботи   

4 Оформлення теоретичного розділу 
курсової роботи 

  

5 

Проведення дослідження, аналізу 
отриманої в процесі дослідження 
інформації, проведення необхідних 
розрахунків 

  

6 Оформлення практичного розділу 
курсової роботи 

  

7 Захист курсової роботи   
 



 
 

32 

 

Додаток В 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 
Видавничо-поліграфічний інститут 

Кафедра організації видавничої справи, поліграфії і книгрозповсюдження 

 
 

КУРСОВА РОБОТА 

з дисципліни «Економіка і фінанси підприємств. Економіка підприємств (ВПО)» 
(назва дисципліни) 

 
на тему: «Собівартість продукції» 

 
 

 
 

 
 

  Студента  2  курсу СЕ-41 групи  
напряму підготовки _6.030601 «Менеджмент»  
Красієвої А.А. 
(прізвище та ініціали)  
Керівник канд.екон.наук, ст. викладач кафедри ОВПК 
Шендерівська Л.П. 
  (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали) 

Національна шкала ___________________________ 
Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______ 

 
Члени комісії ________________ 

(підпис) 
___________________________ 

(прізвище та ініціали) 
________________ 

(підпис) 
___________________________ 

(прізвище та ініціали) 
________________ 

(підпис) 
___________________________ 

(прізвище та ініціали) 

 

м. Київ - 2016  рік 
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