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Вступ 
 

Кредитний модуль курсова робота з дисципліни «Економіка та організація 

діяльності об’єднань підприємств»  базується на фундаментальних та 

професійно-практичних знаннях і є основою формування знань з основних 

розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання 

об’єднань підприємств; формування у студентів знань, навичок, світогляду для 

ефективного ведення господарської і фінансової діяльності. Згідно з 

навчальними планами підготовки спеціалістів зі спеціальності «економіка 

підприємства» на факультеті менеджменту і маркетингу Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. 

Сікорського» курсова робота з дисципліни «Економіка та організація діяльності 

об’єднань підприємств» є практичним втіленням набутих знань для реалізації 

практичних ідей і теоретичних навичок студента, а також підготовкою до 

виконання дипломних робіт зі спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації 

«Економіка підприємства». 

Метою курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності 

об’єднань підприємств» є засвоєння знань з економіки, організації та 

ефективності здійснення фінансово-господарської діяльності об’єднань 

підприємств шляхом моделювання проекту імітації роботи корпоративної групи, 

яка складається з декількох суб’єктів економічної діяльності, що вирішили 

реалізувати інновацію з метою підвищення ефективності діяльності.  

Основними завданнями кредитного модуля є: вивчення теоретичних засад 

економіки та організації функціонування інтегрованих структур - об’єднань 

підприємств; порівняльна характеристика практики функціонування об'єднань 

підприємств за кордоном та у структурі національного господарства; набуття 

навичок аналізу організаційних резервів підвищення ефективності 

господарювання діяльності об'єднань підприємств; формування сучасного 

економічного мислення та світогляду студентів. Згідно з вимогами програми 

навчальної дисципліни студенти в результаті виконання курсового проекту 

(роботи) мають продемонструвати такі результати навчання: 

– знання: сучасних напрямів економічної теорії щодо особливостей 

функціонування об’єднання підприємств; їхньої сутності, закономірностей 

розвитку і трансформації в сучасних умовах; факторів, які визначають 

ефективність функціонування об’єднання підприємств; системи управління 

об’єднаннями підприємств; змісту організації діяльності об’єднання 

підприємств; 

– вміння: орієнтуватися в основних теоретичних позиціях щодо суті 

об’єднань підприємств, напрямах економічної теорії щодо їхніх функцій; 

узагальнювати інформацію про об’єднання підприємств; аналізувати 

ефективність їхнього функціонування; класифікувати витрати та доходи 

об’єднань підприємств; враховувати особливості розвитку об’єднань 

підприємств та системи їх управління; розв’язувати завдання регулювання 

об’єднань підприємств; самостійно обґрунтовувати та виробляти рішення щодо 

фінансування об’єднань підприємств, стимулювання їхньої інноваційної 
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діяльності; 

– досвід: здійснювати комплексне оцінювання діяльності об’єднань 

підприємств та прогнозувати наслідки організаційно-економічних та 

управлінських впливів на показники різних видів діяльності; здійснювати аналіз 

доцільності та наслідків створення тих чи інших форм об’єднань підприємств.  

1. Основні етапи виконання  курсової роботи  
 

Основною формою ефективної організації самостійної роботи  студента з 
підготовки курсової роботи є планування розподілу часу на виконання 
необхідних видів робіт з врахуванням їх трудомісткості та взаємозв’язку. 

Виконання студентом курсової роботи передбачає послідовну реалізацію 
таких етапів: 

- вибір теми і об’єкта дослідження; 

- огляд літератури за темою роботи: законодавчої, нормативно-правової, 

спеціальної (зокрема тієї, що міститься в періодичних виданнях), підбір 

фактологічного та фактичного матеріалу; 

- складання плану та аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу; 

- написання й оформлення курсової роботи; 

- подання роботи на рецензування; 

- захист курсової роботи. 

Обов’язковим є додержання студентами орієнтовного графіка виконання 

курсової роботи, наведеного в таблиці 1, оскільки це забезпечує можливість 

своєчасного виявлення та усунення недоліків і помилок щодо її змісту та 

оформлення. 

Таблиця 1 

Графік виконання курсового проекту (роботи) 
Тиждень 

навчання 

Розділ курсової роботи / етап 

виконання 

Навчальний час 

Ауд. СРС 

2 Отримання теми та завдання - - 

3 
Підбір та вивчення літератури. Збір 

інформації про об’єкт дослідження 

- 1 

4 -7  
Виконання розділу 1. Обґрунтування ідеї 

корпорації, що здійснює інновацію  

- 3 

8-9 

Виконання розділу 2. Аналіз витрат на 

реалізацію інноваційного проекту 

корпорації   

- 4 

10-14 

Виконання частини 3. Визначення 

соціально-економічного ефекту від 

реалізації інноваційного проекту 

корпорації  

- 4 

15-16 

Доопрацювання розділів курсової 

роботи, написання висновків. 

Здача на попередню перевірку  

- 3 

17 Кінцевий термін здачі КР - - 

18 Захист КР - - 
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Вибір теми і об’єкта дослідження. Тема курсової роботи вибирається 
студентом відповідно до проблемно-практичної спрямованості власних науково-
дослідницьких інтересів згідно з переліками тем, затвердженими кафедрою 
економіки і підприємництва у розрізі дисципліни, представленими у даних 
методичних рекомендаціях та за погодженням з викладачем. Тематика робіт 
повинна мати проблемно-практичну спрямованість. 

З огляду на індивідуальні здібності студентів і їх схильність до науково-
дослідницької роботи, набутий практичний досвід викладач має право вносити 
певні корективи в тематику і розподіл курсових робіт. 

Студенти повинні вибирати і закріплювати за собою теми в установлений 
термін (другий тиждень від початку навчального семестру з можливим її 
уточненням на третьому тижні). 

Неприпустимим є вибір однієї теми декількома студентами в межах однієї 
академічної групи. За наявності достатньої аргументації доцільності роботи 
студента над темою, закріпленої за іншим студентом, – продовження попередніх 
досліджень, написання роботи на конкурс студентських робіт, робота над 
дослідженнями студентського наукового гуртка тощо, – викладач має право 
вносити корективи в розподіл тем курсових робіт. 

Обравши тему, студент має чітко визначити мету курсової роботи, окреслити 
коло завдань, які мають бути розв’язані для її досягнення, підібрати відповідну 
наукову літературу та нормативно-інструктивні матеріали з обраної тематики, 
фактологічний і статистичний інформаційний матеріал. 

Огляд літератури за темою роботи. У процесі складання плану і написання 

курсової роботи студент підбирає та вивчає відповідні літературні джерела і 

складає бібліографію згідно вимог. 

У процесі роботи бажано здійснити повний аналіз літературних друкованих та 

інтернет-джерел, зміст яких пов’язаний з темою курсової роботи. До них належать 

підручники, навчальні посібники, матеріали, опубліковані в різних вітчизняних і 

зарубіжних виданнях, включаючи періодичні, а також статистичні збірники, 

закони, постанови, укази, інші нормативно-правові документи,  а також 

стандарти, фактичні статистичні показники та дані бухгалтерського обліку і 

фінансової звітності, планові та прогнозні показники. 
Для самостійного пошуку літературних джерел студент використовує 

бібліографічні каталоги (алфавітний і систематичний), бібліографічні довідники, 

реферативні журнали, а також автоматизовані інформаційно-пошукові системи, 

бази та банки даних, на основі чого формує список літератури за темою 

дослідження. 

При викладенні матеріалу з обраної теми використовується не вся 

інформація, а тільки та її частка, яка безпосередньо стосується теми курсової 

роботи, є найбільш цінною та корисною для розв’язання поставлених завдань 

дослідження. На усі літературні джерела, якими користувався студент під час 

роботи, мають бути оформлені відповідні посилання у курсовій роботі. Крім 

того, всі вони мають бути представлені у списку літератури, який є одним з 

елементів курсової роботи.  
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Складання плану. План курсової роботи наводиться в її окремому розділі, 

який має назву «ЗМІСТ». Складання плану є одним із найважливіших етапів 

підготовки курсової роботи, оскільки на його основі формується загальне 

уявлення про якість виконання роботи, реалізовані напрями дослідження обраної 

теми, логічний зв’язок між її окремими складовими частинами, проблемну 

постановку окремих питань.  
План складається з переліку вузлових питань, пов’язаних внутрішньою 

логікою дослідження за темою. Формулювання назв розділів і підрозділів 

повинно відповідати таким вимогам: конкретність, стислість, проблемна 

орієнтація, відсутність двозначності. При складанні плану базові питання 

необхідно розмістити в такій послідовності, що є найбільш логічною і 

прийнятною для даного дослідження схемою викладення матеріалу. 

План курсової роботи студент складає відповідно до пропонованих елементів 

розкриття предмету дослідження  і погоджує його з керівником.  При цьому у 

подальшому він може уточнюватись, але залишаючи основне завдання роботи 

незмінним. 

Аналіз і обробка теоретичного та фактичного матеріалу. Написання і 

оформлення курсової роботи. Після узгодження та затвердження плану студент 

починає написання курсової роботи. Вимоги щодо структури та оформлення 

курсової роботи з дисципліни «Економіка та організація діяльності об’єднань 

підприємств» наведені в даних методичних рекомендаціях.  

У процесі написання розділів чи підрозділів курсової роботи студент може 

надавати їх на перевірку з метою уточнення і виправлення окремих позицій та 

питань. 

Таке обговорення відбувається у визначений і погоджений керівником 

дипломної роботи та студентами час, або у час, передбачений робочим 

навчальним планом з дисципліни. 

Керівництво виконанням курсових робіт здійснюється найбільш 

кваліфікованими викладачами.  

Обов’язками керівника курсової роботи є: 

- підготовка індивідуальних завдань на курсову роботу, в яких визначає 

орієнтовне коло питань, що мають висвітлюватися у курсових роботах;  

- розробка календарного плану виконання курсової роботи та її затвердження на 

засіданні кафедри; 

- контроль виконання студентом індивідуального графіка виконання курсової 

роботи; 

- організація і проведення консультації з питань виконання курсових робіт; 

- згідно з графіком виконання курсових робіт, на прохання студентів, 

здійснення перегляду окремі частини роботи;  

- перевірка та прийняття до захисту (чи відхилення) виконаної, оформленої та 

підписаної студентом курсової роботи;  

- після завершення графіка виконання курсових робіт продовження 

консультування, але з переглядом та перевіркою вже повністю закінчених і 

оформлених курсових робіт.  
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Підпис керівника на курсовій роботі та допуск її до захисту свідчить не 

тільки про відповідність роботи всім нормативним вимогам, але й про 

підготовленість студента до вирішення конкретних екологічних задач, 

обмежених дисципліною. 
Подання роботи на рецензування. Завершена курсова робота підписується 

студентом на першій сторінці із зазначенням дати та надається у встановлений 
строк на кафедру економіки і підприємництва для реєстрації з подальшим 
переданням її керівнику, який здійснює рецензування та оцінювання якості 
виконання роботи, робить висновок щодо допуску її до захисту. Форма рецензії 
курсової роботи, критерії та порядок її оцінювання регламентуються даними 
методичними рекомендаціями. 

Захист курсової роботи. День і час захисту курсової роботи визначає 
викладач-керівник згідно з графіком навчального процесу. Тривалість захисту 
курсової роботи не повинна перевищувати 10 хвилин. Для розкриття змісту 
курсової роботи студенту надається не більше 5-7 хвилин. 

Готуючись до захисту роботи, студент складає тези виступу, оформлює 
ілюстрований матеріал, обмірковує відповіді на зауваження, вказані у рецензії 
керівника. У своєму виступі студент повинен відобразити: результати 
проведеного аналізу за обраною темою, конкретні пропозиції щодо вирішення 
проблеми або напрями удосконалення відповідних процесів з обґрунтуванням 
можливості їх реалізації в реальних умовах, при цьому можна робити посилання 
на ілюстративний матеріал, винесений на захист.  

Виступ бажано будувати за матеріалами власного дослідження, опускаючи 
загально відомі факти, нормативні положення чи узагальнення. Особливу увагу 
необхідно сконцентрувати на власних висновках і рекомендаціях, відповідях. 

Після виступу студент відповідає на задані питання.  
Захист курсової роботи оцінюється за критеріями, передбаченими даними 

методичними рекомендаціями. По закінченні захисту виставляється оцінка, яка 
формується як сума балів за виконання та захист курсової роботи. 
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2. Структура курсової роботи  

 

Курсова робота повинна містити: 

- титульний аркуш (дод. А); 

- зміст; 

- вступ; 

- основну частину; 

- висновки; 

- список використаної літератури; 

- додатки (за необхідності). 
У роботу після титульного аркушу вкладається рецензія (дод. Б). Приклад 

орієнтовного плану курсової роботи наведено у дод. В. 
Обсяг курсової роботи при виконанні із застосуванням технічних засобів не 

повинен перевищувати 40-50 сторінок (без додатків), а при рукописному 
виконанні – не більш 50-60 сторінок.  

Зміст роботи подається на початку курсової роботи. Зміст бажано 
оформлювати як розгорнутий план. Він повинен містити назву та нумерацію усіх 
розділів і підрозділів (додаток В).  

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, розкривається її 
значення, подається огляд ступеня розробки даної проблеми, підкреслюється 
необхідність вирішення конкретних питань теми в контексті сучасних 
економічних перетворень, зазначаються мета і завдання курсової роботи, 
об’єкт і предмет дослідження, вказуються методи, прийоми дослідження  та 
інформаційна база, що використовуються в роботі, її практичне значення. При 
оформленні даної складової вказується її назва “ВСТУП”. Оптимальний обсяг 
вступу – 1,5-2,5 сторінки. 

Визначаючи об’єкт і предмет дослідження курсової роботи, необхідно 
враховувати, що об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію 
й обране для вивчення, а предмет міститься в межах об’єкта і визначає тему 
курсової роботи.  

Наприклад: 
Об’єктом дослідження є управління проектом створення корпорації, що 

реалізує інновацію. 
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти планування, 

організації, мотивації, координації та контролю проекту створення корпорації з 
виробництва фрезерувальних верстатів. 

Основна частина передбачає безпосередній виклад змісту теми курсової 

роботи, глибоке і всебічне висвітлення її основних положень. Вона містить: 

а) обґрунтування сутності проекту огляд загальних засад реалізації проекту 

(коротка характеристика обраного підприємства, території тощо; визначення 

цілей, правових основ діяльності,  характеристика основних параметрів 

діяльності чи функціонування, аналіз наявних проектів, обґрунтування проекту 

для дослідження і його коротка характеристика, яка включає визначення дерева 

цілей (основна або мета, цілі першого, другого і т.д. порядку), місцезнаходження, 

продукту проекту і бажаних результатів), доцільності з точки зору задоволення 
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попиту на обраному ринку і соціальних цілей території базування з можливими 

екологічними наслідками; вибору способу інтеграції (злиття, поглинання, 

контрактація, кредитування тощо), опис основних учасників (наприклад, 

промислове підприємство (А),  посередник – підприємство (В), інноваційний 

банк (Б), підприємство С, яке розробляє інноваційний проект на замовлення 

підприємства (А) і віртуальний інноваційний фонд (Ф), мета якого полягає у 

накопиченні коштів на інноваційний процес), аналіз процесів управління 

проектом (аналіз учасників, опис життєвого циклу проекту,  визначення 

оточення проекту та оцінювання впливу на результати проекту, функціональна 

характеристика команди управління проектом); 

б) аналіз структури витрат на реалізацію обраного проекту з урахуванням ролі та 

внеску кожного з учасників інтеграції (наприклад, визначення дольової участі 

банку і підприємств у сумі коштів, що складуть віртуальний інноваційний фонд, 

часу і умов, коли кошти будуть у нього занесені, калькулювання витрат тощо); 

в) визначення та детальний опис соціально-економічного ефекту від здійсненого 

проекту для всіх учасників інтеграції (зокрема, за показниками рентабельності, 

терміну окупності, NPV, IRR, суми відсотків за кредит банку чи дивідендів для 

інвестора, суми зменшення витрат для підприємства-споживача та співінвестора 

проекту тощо).  

Деталізуємо окремі терміни та положення, що характеризують умови 

виконання основної частини курсової роботи. 

Основні умови: 

 До складу корпоративної групи входять мінімум такі учасники: промислове 

підприємство (А),  посередник – підприємство (В), інноваційний банк (Б), 

підприємство С, яке розробляє інноваційний проект на замовлення підприємства 

(А) і віртуальний інноваційний фонд (Ф), мета якого полягає у накопиченні 

коштів на інноваційний процес у розмірі 00 
f

K . 

Корпорацією визнається договірне об'єднання,  створене на основі 

поєднання  виробничих,  наукових  і  комерційних  інтересів підприємств,   що   

об'єдналися,   з   делегуванням  ними  окремих повноважень  централізованого  

регулювання  діяльності  кожного  з учасників органам управління корпорації.  

Корпорація має складну правову природу, оскільки, з однієї сторони, вона 

формує юридичну особу, а з іншої, її учасники (підприємства) зберігають статус 

юридичних осіб, які можуть вільно входити та виходити з даного виду 

об’єднання. 

Інноваційний банк – спеціалізований банк, який проводить інвестиційну 

політику, операції з кредитування венчурного капіталу, надає кредити 

підприємствам на оновлення основних фондів (обладнання), реалізацію науково-

технічних програм. Удосконалення виробництва здійснюється за рахунок 

власних коштів, вкладів клієнтів, випусків власних акцій та облігацій, 

запозичених в емісійних банках, залучення депозитів. Кредити таких банків, як 

правило, є середньо- і довгостроковими. 
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Підприємство А виробляє продукцію П1 і продає її за внутрішньо 

корпоративною ціною підприємству В, яке потім реалізує цю продукцію на 

ринок або використовує як проміжний продукт у власному виробництві. 

У практиці внутрішньо фірмових відносин внутрішні ціни можуть 

формуватися на рівні ринкових цін, на договірній основі та на основі витрат 

виробництва (табл. 2).  

Підприємство В закуповує всю продукцію і використовує її або для випуску 

своєї продукції (як сировину) або для продажу на «зовнішній» ринок. 

Підприємство С може бути представлене конструкторським бюро, 

проектною організацією тощо.  

Віртуальний інноваційний фонд – це фонд фінансових ресурсів, створений з 

метою фінансування науково-технічних розробок і ризикових проектів. 

Джерелом фінансових ресурсів є внески фірм і банків. 

Таблиця 2 

Види цін та їх характеристика  
Вид ціни Характеристика 

Внутрішні ціни, 

визначені за 

ринковими 

цінами 

За базу внутрішніх цін беруться поточні або усереднені ринкові 

ціни на внутрішньо фірмові матеріали та комплектуючі вироби, які, з 

точки зору підприємства, є проміжною продукцією. За відсутності 

таких цін використовують ціни на аналогічну продукцію. У внутрішніх 

відносинах між підрозділами практикується також використання 

ринкових цін зі знижками, що свідчить про економію партнерів за 

внутрішньою угодою на витратах, пов’язаних з реалізацією (на рекламу, 

транспортування, фінансові розрахунки та ін.). При цьому найчастіше 

компанії використовують поточні ринкові ціни. Усереднені ринкові 

ціни застосовуються тоді, коли підприємства не вважають за доцільне 

витрачати час та кошти на збір поточної цінової інформації. Рідко у 

внутрішньому ціноутворенні використовуються ціни ринкових аналогів 

номенклатури товарів і послуг внутрішньо фірмового обігу. 

Внутрішні ціни, 

сформовані на 

договірній основі 

На практиці підприємства часто узгоджують ринкові ціни на 

кінцеву продукцію, сформовані на договірній основі, з особливостями 

внутрішніх відносин, визначаючи внутрішню ціну на проміжну 

продукцію виходячи з існуючого рівня ринкових цін. Зауважимо, що 

ряд фахівців з внутрішнього ціноутворення виключають будь-яку 

можливість використання альтернативних баз розрахунку, крім 

договірної ціни. При цьому як аргумент висувається небезпека 

послаблення ефективності корпоративної системи управління. 

Внутрішні ціни, 

визначені на 

основі витрат 

виробництва 

 

Цей метод внутрішнього ціноутворення найбільш широко 

використовують у практиці організації внутрішньо фірмових відносин 

вітчизняних підприємств. У зарубіжних компаніях при розрахунках 

внутрішніх цін витрати є менш поширеною їх базою. Це пояснюється 

тим, що на своїх традиційних ринках збуту підприємства повинні 

постійно порівнювати конкурентоспроможність продукції підрозділів з 

об’єктивним зовнішнім критерієм, яким є ринкова ціна. Проте іноді 

підприємства вважають за доцільне використовувати затратну базу у 

внутрішньо фірмовому ціноутворенні і застосовують різні варіанти 

затратного методу встановлення внутрішніх цін. В їх основу можуть 

бути покладені повні, виробничі, прямі (непрямі), змінні та граничні 

витрати. 
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Така структура корпоративного об'єднання дозволяє найбільш повно 

реалізувати усі отримані під час вивчення дисципліни знання та допомагає 

перетворити їх у конкретні практичні навички.   

Для виконання розрахункової роботи студентові надається право 

самостійного вибору учасників корпоративної групи, типу інновації, яку 

впроваджуватиме підприємство А. 

Підприємства А, В, банк Б обираються студентом самостійно, виходячи з до 

критерію доступності для студента їх статистичної та управлінської інформації. 

При відсутності інших джерел інформації, студент може скористатися 

статистикою, розміщеною емітентами на сайті Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку (www. smida.gov.ua) та інтернет-сайтах обраних 

підприємств. Інформацію про умови кредитування та розміщення депозитних 

вкладів студент обирає ту, яка була чинною на момент здійснення розрахунків. 

 Обрана студентом інновація має відповідати наступним критеріям: 

1) відповідати профілю діяльності підприємства, на базі якого вона буде 

впроваджуватися; 

2) відповідати існуючому технічному, кадровому, інтелектуальному потенціалу 

підприємства; 

3)  відповідати наявним або потенційним потребам споживачів. 

В умовах розглянутої моделі рекомендується обрати наступні інновації: 

1) технологічну інновацію, пов’язану із оновленням технології виробництва або 

його технічного оснащення. Результатом впровадження такої інновація є 

зниження собівартості продукції, зростання прибутковості діяльності, 

розширення обсягів реалізації продукції; 

2) продуктову інновацію у вигляді пропозиції заміни продукту П1 новим 

продуктом П2. 

Економічна результативність впровадження продуктової інновації 

виражається у вигляді: 

1) підвищення якості, внаслідок чого зростатиме попит на нову продукцію:       

)(; 12
12

21
mmmm QQPPQQ   

2) зниження собівартості виробництва 10,)1( 12  apap inin . 

У моделі до часу 1t  реалізується продукція П1, а далі – П2. 

Після вибору типу інновації (інновація-продукт чи то інновація-процес), яка 

задовольняє вищевказаним критеріям, студент надає короткий опис сутності 

інновації; імітує життєвий цикл інновації в залежності від прогнозованого 

попиту на інноваційну продукцію, економічної ефективності її виробництва та 

розвитку конкуренції на ринку виробників даної продукції. 

 Банк Б як учасник корпоративної групи може приймати такі форми участі 

у корпоративній структурі: 

1) підприємство А бере кредит в час 0t  в розмірі КБ під відсоткову ставку s  за 

одиницю часу (дод. Г.);  
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2) підприємство А відкриває депозит у банку Б для накопичення коштів для 

реалізації інновації в час 0t  в розмірі Кд під відсоткову ставку s   за одиницю 

часу (дод. Б.);  

3) банк Б має частину акцій b підприємства А і щорічно отримує фіксовані 

дивіденди за ставкою дивідендів ds . 

При цьому банк: 

4) має початковий капітал у розмірі W. 

5) встановив внутрішню ставку дисконту у розмірі d  за одиницю часу. 

Для виконання розрахункової роботи студент: 

1) розраховує суму інвестиційних витрат на реалізацію проекту (орієнтовна 

структура витрат представлена у табл. 3); 

2) визначає оптимальне джерело фінансування витрат на реалізацію 

інноваційного проекту, при умові, що підприємство може взяти кредит в банку 

на суму витрат по проекту; накопичити кошти за певний період часу шляхом 

їх розміщення на депозитний вклад в банку; здійснювати постійні 

відрахування коштів від чистого прибутку до інноваційного фонду з 

подальшим їх використанням для фінансування власного проекту (дод. Г, Д); 

3) розрахувати собівартість, чистий дохід та прибуток від реалізації 

інноваційного продукту (дод. Ж, З, Л); 

4) розрахувати беззбитковий обсяг виробництва інноваційної продукції (дод. З); 

5) розрахувати показники ефективності інвестиційного проекту (дод. К); 

6) представити розрахунки у вигляді структурованого бізнес-плану (приклади 

деяких таблиць та правил їх оформлення наведено у дод. Л, М.). 

Інноваційний фонд формують учасники корпоративної групи на умовах 

щорічних відрахувань від величини чистого прибутку учасника (наприклад, 5%). 

При використанні коштів із інноваційного фонду на величину перевищення 

отриманої із фонду суми над сумою внеску даним учасником нараховуються 

відсотки за користування коштами за річною ставкою 7%.  

З метою визначення можливості підприємством А вносити власні кошти до 

фонду можна скористатись різними способами обґрунтування їх джерел. Серед 

основних варто виділити  чистий прибуток, амортизаційні відрахування,  

реінвестиції від продажу основних фондів, мобілізації надлишків оборотних 

активів, формування статутного капіталу, депозитні кошти та ін.  

Студент самостійно обирає відсоток відрахувань від суми чистого прибутку 

до інноваційного фонду. 

Визначимо суть деяких з них. Головним джерелом формування 

інвестиційних ресурсів на підприємстві є прибуток - кінцевий результат 

діяльності підприємства, який становить різницю між загальною сумою доходів 

і витратами на виробництво та реалізацію продукції (рис. 1). 

  Одним з варіантів самофінансування  підприємства шляхом використання 

частини чистого прибутку у інновації є використання коштів фонду розвитку 

виробництва.  

Фонд розвитку виробництва утворюється за рахунок щорічних відрахувань 

у розмірі, визначеному підприємством у % від чистого прибутку. 
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Використання коштів фонду розвитку виробництва повинно забезпечувати 

зниження енергоємності виробництва, конкурентоспроможність продукції, 

якість і розширення ринків продажу продукції, що виробляється.     

   Кошти фонду розвитку виробництва можуть спрямовуватись на: 

 - фінансування витрат з технічного переозброєння, реконструкції і розширення 

діючих виробництв та освоєнню нових;  

- фінансування витрат з підготовки і освоєнню нової і модернізованої продукції 

(робіт, послуг), фінансування виготовлення дослідних зразків та освоєння 

прогресивних технологічних процесів;  

 
Рис. 1. Схема розподілу чистого прибутку 

 

- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, 

фінансування витрат на придбання устаткування, приладів та інших товарно-

матеріальних цінностей для цих робіт;  

- компенсацію підвищених витрат на виробництво нової продукції (робіт, 

послуг) в період її освоєння; 

 - природоохоронні заходи та капітальні заходи, що забезпечують безпеку праці; 

 - будівництво чи придбання у інших юридичних і фізичних осіб будівель, споруд 

чи іншого майна виробничо-технічного призначення;  

- фінансування витрат по впровадженню комплексної системи управління 

якістю;  

- фінансування витрат, пов'язаних з реструктуризацією підприємства і 

підготовкою кадрів. 

Реінвестиції або інвестиції відновлення - це грошові кошти (амортизаційні 

відрахування і частина прибутку), які спрямовуються на такі цілі: 
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- відтворення основних фондів, заміну зношеного і морально застарілого 

обладнання; 

- впровадження нових технологічних процесів; 

- підготовку і перепідготовку кадрів; 

- проведення різних науково-дослідних робіт, рекламних акцій та інших заходів, 

які дозволяють підприємству відстояти свої позиції в умовах жорсткої 

конкурентної боротьби. 

Мобілізація внутрішніх ресурсів є джерелом фінансування капітальних 

вкладень тоді, коли в процесі виробництва скорочується потреба в оборотних 

коштах на плановий період. Оборотні кошти необхідні для створення запасів 

устаткування, придбання матеріалів, для витрат майбутніх періодів та 

формування незавершеного виробництва. Крім того, необхідно враховувати, що 

протягом планового періоду може статися приріст (зниження) стійкої 

кредиторської заборгованості. Приріст такої заборгованості означає зменшення 

потреби в коштах для фінансування капітальних вкладень, а скорочення 

кредиторської заборгованості призводить до збільшення такої потреби. 

Сума мобілізації (іммобілізації) внутрішніх ресурсів (М) визначається за 

формулою: 

                                   М = (О - П) - (К1 - К2),    (1) 

де: 

 О - очікувана наявність оборотних активів на початок планового періоду; 

П - планова потреба в оборотних коштах на кінець планового періоду; 

К1 - наявність кредиторської заборгованості на початок планового періоду; 

К2 - перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду. 

Якщо результат буде зі знаком "+", - це свідчить про мобілізацію внутрішніх 

ресурсів. Знак "-" - це іммобілізація оборотних коштів. У такому разі необхідне 

залучення додаткових оборотних коштів. Причиною цього може бути 

збільшення обсягу певних робіт або накопичення запасів. Підприємство для 

мобілізації внутрішніх резервів самостійно обирає варіант оперативних дій.  

Важливого значення при аналізі спроможності накопичити кошти для 

самофінансування (накопичення необхідної власної частки) є аналіз 

беззбитковості (CVP).  

 Він здійснюється у межах визначеної виробничої і організаційної структур 

підприємства переважно у короткостроковому періоді.  

У процесі CVP-аналізу обчислюються та аналізуються такі показники (дод. 

Ж): маржинальний прибуток (збитки); коефіцієнт маржинального прибутку; 

рівноважний обсяг операційної діяльності (точка беззбитковості); рівень безпеки 

операційної діяльності; обсяг операційної діяльності (обсяг виробництва), який 

забезпечує цільову прибутковість; операційний леверидж, який дає змогу 

оперативно аналізувати залежність прибутку від динаміки обсягу продукції і 

структури витрат. 

Точка беззбитковості характеризує показники операційної діяльності з 

виготовлення продукції або надання послуг, коли виручка від їхнього продажу 

дорівнює сукупним витратам. На графіку у цій точці перетинаються функції 
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витрат і виручки (доходу). Таким чином, точка беззбитковості  розмежовує 

сфери збиткового (область 1) і прибуткового (область 2) виробництва (див. рис. 

2.). 

У точці беззбитковості постійні витрати СП покриваються маржинальним 

прибутком.  

 
Рис. 2. Динаміка витрат (С), виручки (В) та точка беззбитковості (Nб) 

 

Проте не усі постійні витрати виступають у формі готівкових видатків. 

Частина з них має форму нарахувань (наприклад, амортизаційні відрахування на 

реновацію основних засобів). Тому інтерес представляє собою обсяг 

виробництва, при якому виручкою від продажу продукції покриваються лише ті 

витрати, які пов’язані із реальними грошовими виплатами – це точка готівкової 

беззбитковості.  

На практиці беззбитковий обсяг виробництва обчислюється, як правило, 

аналітично. При цьому звіт про прибутки для аналізу беззбитковості 

відрізняється від традиційного. Основна різниця полягає у класифікації витрат 

та їх віднесенні на собівартість продукції. Так, якщо традиційний облік 

використовує розподіл витрат на прямі та непрямі, то для аналізу точки 

беззбитковості витрати поділяють на постійні (не залежать від зміни обсягу 

виробництва) та змінні (залежать від зміни обсягів виробництва). Такий підхід 

дозволяє не лише визначати точку, з якої підприємство почне отримувати 

прибуток, а і планувати його.  

На основі беззбиткового обсягу виробництва визначається ряд важливих 

показників, серед яких і рівень безпеки операційної діяльності. Критерієм такої 

безпеки є ступінь перевищення фактичного (планового) обсягу виробленої 

продукції над беззбитковим обсягом виробництва. Коефіцієнт безпеки 

операційної діяльності – це міра операційного ризику. Чим він більший, тим 

безпечніша ситуація з огляду на прибутковість діяльності. Із його зростанням 

зменшується ризик зниження обсягу виробництва до точки рівноваги, і навпаки. 

Прибуток підприємства залежить від його операційної активності, яка на 

виробничих підприємствах визначається передусім обсягом вироблення і 

продажу продукції, тому великого значення також набуває вирішення питання 
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реакції величини прибутку на зміну обсягу виробництва. Цей аспект аналізу 

називають операційною залежністю, а показник, який її відображає –  

операційним левериджем (важелем).  

Операційний леверидж  залежить від частки постійних витрат у сукупних 

витратах підприємства. З її зростанням величина левериджу збільшується, і 

навпаки. Тому чим більшою є величина операційного левериджу, тим більш 

чутливою є і реакція прибутку на зміну обсягів виробництва і продажу. 

Приклад розрахунку основних показників CVP-аналізу у процесі  здійснення 

проектної діяльності наведено у додатку З. 

Загалом, аналізуючи структуру внесків (витрат) на реалізацію інноваційної 

ідеї, у процесі роботи слід врахувати наступні особливості взаємообумовленості 

стадій та видів інвестиційних витрат (табл. 3). 

Таблиця 3 

Взаємозв’язок стадій інноваційного циклу та інвестиційних витрат  
Стадії інвестиційного 

циклу 
Інвестиційні витрати 

1. Початкові інвестиції 

1. Капітальні витрати: придбання земельних ділянок, 

будівельно-монтажні роботи, придбання, доставка та монтаж 

обладнання 

2. Проектно-організаційні витрати: з проектно-вишукувальних 

робіт, з реклами, підготовка кадрів, інші витрати 

3. Інвестиції в чистин оборотний капітал: придбання 

початкового запасу сировини, покриття витрат з оплати праці 

персоналу, формування страхового резерву грошових коштів, 

інші витрати 

2. Інвестиції на стадії 

експлуатації проекту 

1. Річні операційні витрати 

2. Податки 

3. Відсотки за кредит 

4. Непередбачені витрати 

5. Інші витрати 

3. Інвестиції на стадії 

завершення проекту 

1. Витрати на демонтаж обладнання га знос будівель 

2. Витрати з юридичного оформлення ліквідації проекту 

3. Інші витрати 

 

Введемо змінні моделі - )(),(),(),( tKtKtKtK fБВA  - капітали, відповідно, 

підприємств А і В, банку Б та інноваційного фонду. )(),(),(),( 2121 tPtPtPtP BBAA  - 

кількість продукції П1 та П2, )(),( 21 tQtQ  - об’єми продажів відповідних 

продуктів. 

Результатом роботи повинен бути детальний аналіз ефекту, який отримують 

учасники корпоративної групи від реалізації даного проекту.  

У якості такого критерію ефективності проекту пропонується розглядати 

сумарний обсяг прибутку, який отримують всі учасники за деякий період ],0[ T , 

який розбивається на наступні етапи: 

1) ],0[ 0t  - час накопичення коштів в інноваційному фонді (ІФ) 0)( ff KtK  . 

2) ],[ 10 tt  - час розробки і підготовки інноваційної продукції. 
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3) ],[ 1 Tt  - час реалізації нової продукції. 

Основні (ключові) показники за проектом доцільно оформлювати у вигляді 

таблиць, рисунків, що значно спрощуватиме їх сприйняття керівником курсової 

роботи.  

У висновках необхідно підбити підсумки досліджень, проведених у 

курсовій роботі, акцентувати увагу на пропозиціях, їх значущості для успішної 

реалізації питань і проблем, окреслених у курсовій роботі. Оптимальний обсяг 

висновків – 2 – 2,5 сторінки. 

Список використаної літератури містить перелік літературних джерел, що 

використовуються при підготовці курсової роботи. Формуючи список 

використаної літератури, необхідно враховувати обмеження щодо його обсягу не 

менше 25 найменувань, але не більше 35. Приклад оформлення джерел у списку 

літератури наведено у дод. Н. 

Додатки містять громіздкі таблиці допоміжного характеру, діаграми, 

схеми, креслення, окремі стандарти чи положення, фінансову документацію та 

нумеруються у тій послідовності, в якій на них надаються посилання у тексті.  
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3. Правила оформлення курсової роботи 
 

Курсова робота повинна бути виконана і оформлена з дотриманням усіх 

технічних вимог до наукових робіт, викладених у ДСТУ 3008-95 “Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”. 
Текст роботи має бути виконаний за допомогою комп’ютерної техніки на 

одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) або написаний 

чітким розбірливим почерком (без виправлень). 

Текст курсової роботи друкують на одному боці аркуша білого паперу, 

залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 

– 20 мм. Використовується шрифт – Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 

1,5. 

Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не 

проставляється. 

За титульним аркушем розміщують зміст роботи, який повинен містити 

назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових сторінок. Кожна 

частина курсової роботи повинна мати заголовок відповідно до змісту роботи. 

Відстань між заголовком та текстом дорівнює одному інтервалу основного 

тексту. 

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому нижньому 

куті. 

Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. 

подається арабськими цифрами без знаку №. 

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються 

послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті, або на 

наступній сторінці і позначаються словом «Рис.», «Таблиця». Їх слід нумерувати 

послідовно. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, 

включають до загальної нумерації сторінок. Номер рисунків та його назву 

розміщують під рисунком. Нумерацію рисунків і таблиць наводять арабськими 

цифрами без знаку №. 

Таблиці позначають словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах 

роботи. Слово «Таблиця» друкують курсивом розміщують у правому верхньому 

куті сторінки. Назва таблиці друкується напівжирним і розміщується нижче по 

центру сторінки. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих 

літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, 

або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення без виділення 

напівжирним.  

У таблиці обов'язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до 

стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість 

знаків після коми). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на 

іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. 

...». 

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують 

послідовно в межах роботи та позначаються напівжирним. Посилання на 

ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис. 2». 
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Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під 

ілюстрацією.  

Формули. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер 

наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці 

рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують 

безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, 

кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» із 

двокрапкою. Формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи 

вище і нижче не менше одного вільного рядка. Переносити формули чи рівняння 

на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, 

повторюючи знак операції на початку наступного рядка. Коли переносять 

формули чи рівняння на знаку операції множення, застосовують знак “х”. 

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють 

комою. 

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, 

рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. 

Наприклад, [5, с. 17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, 

с. 17 - відповідну сторінки джерела. Також допускається можливість оформлення 

виносок внизу сторінки в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва 

джерела, видавництво, рік видання і сторінка. 
Список використаних джерел  Список літератури слід розміщувати одним 

із таких способів: у порядку появи посилань у тексті чи в алфавітному порядку 
прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про книги обов'язково мають містити прізвище та ініціали автора, 

заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; 

відомості про журнальні або газетні статті - прізвище, ініціали автора, заголовок, 

назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки. 

Основні вимоги до оформлення джерел у списку літератури наведено у додатку 

Н. 

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці 

записують тією мовою, якою вони видані.  
На додатки, які містяться у роботі, мають бути посилання у текстовій 

частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній 
частині сторінки з великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка 
над заголовком з великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що 
позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами 
української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, 
додаток Б і т.д. 

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію 
сторінок. 

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є у тексті додатків, слід 
нумерувати в межах кожного додатка, наприклад: рисунок Г.3 – третій рисунок 
додатка Г; таблиця А.2 – друга таблиця додатка А; формула (А.1) – перша 
формула додатка А. 
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Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула,  одне 
рівняння, їх нумерують, наприклад, рисунок А.1, таблиця А.1, формула В.1 
відповідно до правил оформлення, зазначених вище. 
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4. Порядок оцінювання курсової роботи 

 

Рейтингова оцінка з курсової роботи має дві складові. Перша (стартова) 

характеризує якість виконання курсової роботи (розкриття основних завдань, 

детальний аналіз об’єкту та предмету дослідження, аналітичне обґрунтування 

здійснених розрахунків, відповідність висновків і рекомендацій проведеному 

дослідженню). Друга складова характеризує якість захисту студентом курсової 

роботи.  

Розмір шкали першої складової дорівнює 40 балів, а другої складової – 60 

балів. 

Система рейтингових балів: 

1. Стартова складова ( 1r ): 

– своєчасність виконання графіку роботи – 5-3 балів; 

– якість проведеного аналізу, сучасність та обґрунтування прийнятих рішень – 

12-7 балів; 

– правильність 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. Складова захисту курсового проекту ( 2r ): 

– ступінь володіння матеріалом – 10-6 балів; 

– повнота аналізу можливих варіантів – 15-9 балів; 

– ступінь обґрунтування прийнятих рішень – 20-12 балів; 

– вміння захищати свою думку – 15-9 балів. 

Сума балів двох складових переводиться до  залікової оцінки згідно з 

таблицею: 

Таблиця 4 

Рейтингова система оцінювання успішності виконання 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 
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5. Тематика курсової роботи 

Згідно запропонованих методичних рекомендацій формулювання теми є 

загальним, проте студент обирає конкретний предмет дослідження: «Модель 

корпорації (назва), що здійснює інновацію (замість здійснює інновацію студент 

вказує конкретний предмет дослідження, наприклад, з виробництва 

фрезерувальних станків)».  

Приклад оформлення теми:  

«Модель корпорації «Альфа» з виробництва фрезерувальних станків;  

«Модель корпорації «Омега» з надання туристичних послуг» тощо.   

Для виконання першої частини курсової роботи студент знаходить вихідні 

дані самостійно.  

За відсутності особистого доступу до необхідної інформації про діяльність 

підприємства курсову роботу можна виконувати на основі матеріалів сайту 

http://www.smida.gov.ua, та даних сайту підприємства, інформації у наукових 

статтях тощо.  

Аналогічно інформацію щодо розвитку окремих територій, організацій чи 

установ, виявлення їх проблем доцільно шукати у науковій літературі, 

аналітичних оглядах, статистичних щорічниках.  

Дані для виконання другої і третьої частини також обираються самостійно. 

Розрахунки здійснюються відповідно до засвоєного теоретичного матеріалу з 

кредитного модулю «Економіка та організація діяльності об’єднань 

підприємств» та суміжних модулів (Економіка підприємства, економічна 

діагностика, управління проектами тощо).  

http://www.smida.gov.ua/
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7. Рекомендована література          

 Основна література: 

 

1. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Навч. посіб. / 

Чепурда Л.М., Бєляєва С.С., Плахотнікова М.В. та ін. За заг. ред. Л.М. 

Чепурди.- К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 272 с.   

2. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств: Підручник / І.В. 

Щелкунов, О.П. Овсак, О.М. Кириленко та ін.; під заг.ред. В.І. Щелкунова. – 

К.: НАУ, 2010. – 400 с. 

3. Економіка та організація діяльності об'єднань підприємств [Електронний 

ресурс] : курс лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 170 с. 

4. Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств : конспект лекцій  

для студ. спец. "Економіка підприємства" денної й заочної форм навчання та 

студ. ФПФ / О.І. Карінцева, М.О. Харченко, О.В. Люльов та ін. - Суми: 

СумДУ, 2011. - 58 с. 

5. Конспект лекцій з курсу “Економіка та організація діяльності об’єднань 

підприємств “ (для студентів спеціальності 7.050107 - «Економіка 

підприємства» денної та заочної форми навчання). / Укл.: Величко В.В.. - 

Харків: ХНАМГ, 2007- 61 с. 

6. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. / П.М. Куліков, 

Д.О. Тишенко, Н.В. Кулєшова ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту 

України, Харків. нац. економічний ун-т. - Харків : Видавництво ХНЕУ, 2013. 

- 246 с. : іл. 

7. Пушкар Т. А. Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація діяльності 

об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання і 

слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка 

підприємства») / Т. А. Пушкар, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-

ва. – Х.: ХНАМГ, 2011.             – 153 с. 

8. Ходаківська В. П. Ринок  фінансових   послуг:   теорія  і практика: Навч. посіб. 

— Київ: ЦУЛ, 2002, — 616 с. 

9. Книш М. И. Стратегическое управление корпорациями. — 2-е издание  

(перераб. и доп.). — СПб.: К формПресс, 2002. – 144 с. 

10. Задихайло Д. В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. —  X.: 

«Еспада», 2003. — 688 с.  

11. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. — К.: 

Знання-Прес, 2002. — 317 с. 

12. Акціонерні товариства: Організація   та   діяльність / Укладач: Г. С. 

Шестопал. — Київ, 1997. — 340 с. 

13. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного 

розвитку підприємств України. — К.: Т-во «Знання», КОО, 1999. — 514 с. 

14. Транснаціональні корпорації: Навч. Посіб. / В. Рокоча, О. Плотніков, О. 

Плотніков, В. Новицький та 24м.. — К.: Таксон, 2001. — 304 с. 

15. Стратегические группы предприятий: 24м.24епція, методология, управление. 

javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/CM5KMI6V7C49B52U6KIC5TICLQE3EMUTRK6I6RD3SF5SK91T2B-00445?func=service&doc_number=000345415&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/CM5KMI6V7C49B52U6KIC5TICLQE3EMUTRK6I6RD3SF5SK91T2B-00445?func=service&doc_number=000345415&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/CM5KMI6V7C49B52U6KIC5TICLQE3EMUTRK6I6RD3SF5SK91T2B-00445?func=service&doc_number=000345415&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://library.kpi.ua:8991/F/CM5KMI6V7C49B52U6KIC5TICLQE3EMUTRK6I6RD3SF5SK91T2B-00446?func=service&doc_number=000345415&line_number=0013&service_type=TAG%22);
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Научное издание / Пушкарь А.И. и 25м... – Харьков: 25м.- во «Кроссроуд», 

2006. – 440 с. (Рос. Мов.). 

16. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті 

збалансованої системи показників. Монографія / Пилипенко А.А., Ярошенко 

І.В. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007.– 152 с. Укр. мова 

17. Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств : навч. посіб. 

/ О.П. Гурченков ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. -  

Миколаїв : НУК, 2007. - 172 с. 

18. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Економіка 

та організація діяльності об'єднань підприємств" / Кавтиш О.П., НТУУ 

«КПІ», 2016 р. режим доступу: http://keip.kpi.ua  

 

Додаткова 

 

19. М-1. Практикум і завдання для самостійної роботи з дисципліни „Економіка 

й організація діяльності об’єднань підприємств” (для с тудентів 5 курсу 

спеціальності 7.050107 - „Економіка підприємс тва”). – Укл. Зіньковська А.І. 

– Харків: ХНАМГ, 2007. – 222 с. 

20. Момот Т. В. та ін. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний 

механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія 

отримання комбінаторних переваг: монографія // Т. В. Момот, М. В. 

Кадничанський, О. А. Лобанов, Н. В. Рудь. – Х.: Фактор, 2010. – 220 c. 

21. Клейнер Г. Управление корпоративними предприятиями в переходной 

зкономике // Вопросы зкономики. — 1999. — № 8. 

22. Суторміна В.М., Федосов В.М., Рязанова Н.С. Фінанси зарубіжних 

корпорацій: Навч. посібник – К.: Либідь, 1993. 

23. Економіка підприємства та міжнародних компаній: навч. пос. / В.А 
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Додаток А 
 

Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

Факультет менеджменту та маркетингу 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

 

з дисципліни  

«Економіка та організація діяльності об’єднань підприємств» 
назва дисципліни 

         на тему «________________________________________________» 
тема курсової роботи 

 

 

 

Виконав: студент денної форми 

навчання 

_____ курсу _____ групи 
 

 ____________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________ 

(дата подачі роботи на перевірку та підпис) 

 

Перевірив: ________________________ 
(науковий ступінь, посада) 

  ________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Київ – 20__ 
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Додаток Б 
Факультет ________________________   Форма навчання ____________________ 
Спеціальність _____________________   Група _____________________________ 

РЕЦЕНЗІЯ 
на курсову роботу 

з дисципліни “_______________________________________________” 
студента______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

на тему “______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________” 
Обсяг курсової роботи _________ Обсяг опрацьованої літератури _________ 

 

Результати оцінювання курсової роботи 
 

№ 
пор

. 
Критерії оцінювання курсової роботи 

Кіл-
сть  

балів 

Отр.  
бали 

При
мітк

и 

Виконання курсової роботи 

1 своєчасне виконання графіку роботи  5-3   

2 
якість проведеного аналізу, сучасність та обґрунтування 
прийнятих рішень 

12-7   

3 
чіткість, правильність, обґрунтованість застосування 
методів аналізу і розрахунку 

10-6   

4 
якість оформлення, виконання вимог нормативних 
документів  

6-4    

5 
Якість, доцільність, обґрунтованість графічного матеріалу і 
дотримання вимог ДСТУ 

7-4   

Захист курсової роботи 
6 ступінь володіння матеріалом 10-6   

7 повнота аналізу можливих варіантів 15-9   

8 ступінь обґрунтування прийнятих рішень 20-12   

9 вміння захищати та обґрунтовувати свою думку 15-9   
 

 
 
 
 
Звіт перевірив _________________________________________________ 

(прізвище та ініціали керівника) 

“___”_________ 20___ р. _______ Звіт захищено “___”_______ 20__ р.  
 (підпис)  

Кількість балів за 
виконання 

курсової роботи 

Кількість балів за 
захист курсової 

роботи 

Оцінка, що заноситься до екзаменаційної 
відомості 

за 100-
бальною 
шкалою 

за 4-
бальною 
шкалою 

за системою 
ECTS 
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Додаток В 

Зразок оформлення змісту курсової роботи 

ЗМІСТ 

 

Вступ (актуальність, мета, завдання, об’єкт, предмет 

дослідження, теоретичне і практичне значення, методологія і 

інформаційна база). 

 

………3 

Частина 1. Загальна характеристика моделі корпорації (назва) 

з (назва предмету дослідження, наприклад, виробництва 

фрезерувальних станків)  

……….5 

1.1 Загальна характеристика цілей та сутності проекту ………5 

1.2 Обґрунтування способу інтеграції  ………11 

1.3 Опис учасників проекту  ………14 

Частина 2. Аналіз структури витрат на реалізацію проекту 

створення корпорації (назва) з (назва предмету дослідження, 

наприклад, виробництва фрезерувальних станків) 

………19 

2.1 Обґрунтування дольової участі учасників проекту  ………23 

2.2 Калькулювання витрат на реалізацію проекту  ………25 

Частина 3. Соціально-економічний ефект від реалізації 

проекту створення корпорації (назва) з (назва предмету 

дослідження, наприклад, виробництва фрезерувальних 

станків) 

………30 

Висновки (у висновках по запропонованій курсовій роботі 

необхідно коротко підвести конкретні підсумки проведених 

розрахунків, акцентуючи увагу на деяких особливостях 

розрахунку тих чи інших показників). 

………34 

Список використаних джерел (наводяться літературні 

джерела, використані при виконанні курсової роботи). 

……..36 

Додатки (наводяться додаткові дані про підприємство, 

проектні показники тощо у вигляді таблиць, рисунків, які 

перевищують величину аркушу А4 та несуть додаткове 

змістовне навантаження). 

………38 

 

Примітка: план носить загальний характер, тому відповідно до обсягу і 

сутності викладеного матеріалу студент має право розширювати 

кількість підпунктів у кожній частині.  
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Додаток Г 

Таблиця Г.1 

Основні методи розрахунку повернення коштів та відсотків за кредитом  

Назва методу  Суть  Формула для розрахунку  

Метод 1. Щомісячний 

повернення частини 

кредиту зі сплатою 

відсотків 

Щомісячний повернення 

частини кредиту із сплатою 

відсотків, це метод 

розрахунку кредиту  

передбачає щомісячний 

повернення заздалегідь 

обумовленої, однієї і тієї ж 

частини кредиту  

та щомісячну сплату 

відсотків. 

Величина чергового платежу 

по кредиту визначається за 

формулою: 

V=pV/n 

Величина чергового платежу за 

відсотками визначається за 

формулою: 

i=pV*rate 

де: 

pV – сума кредиту 

n – строк кредиту 

rate – відсотки за кредитом за 

місяць 

Метод 2. Ануїтетний 

платіж 

Метод розрахунку по 

кредиту, який передбачає 

погашення кредиту 

щомісячними рівновеликими 

(за умови, що ставка кредиту 

незмінна) платежами, що 

містять  

в собі платіж по сплаті 

відсотків і платіж з 

повернення кредиту 

Величина ануїтетного платежу 

по кредиту визначається за 

формулою: 

Pmt=pV*rate/[1-(1/(1+rate)n )] 

 

Метод 3. Одноразове 

повернення кредиту з 

періодичною сплатою 

відсотків 

Це розрахунок по  

кредиту, який передбачає 

повернення кредиту в кінці 

терміну і періодичні (як 

правило, щомісячні) 

відсотки кредиту. 

Розрахунок відсотків по 

кредиту за цим методом 

застосовується банками 

застосовується вкрай рідко, 

як виняток, якщо 

позичальник отримує доходи 

стабільно, але не рівномірно. 

Платежі по кредиту 

визначаються за формулою: 

i=pV*rate 
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Таблиця Г..2 

Приклад розрахунку повернення кредиту та відсотків зі щомісячним 

поверненням частини кредиту зі сплатою відсотків 

сума кредиту (pV) – 1000 ум.од. 

строк кредиту (n) – 12 місяців 

відсоткова ставка річна – 20 % 

ставка за місяць (rate) – 1,67 (20/12) 

номер 

платежу 

заборгованість за 

кредитом 

платежі за відсотками 

(ціна кредиту) 

платежі за 

кредитом (тіло) 

загальний 

платіж 

1 1000 16,66666667 83,33333333 100 

2 916,6666667 15,27777778 83,33333333 98,61111 

3 833,3333333 13,91666667 83,33333333 97,25 

4 750 12,525 83,33333333 95,85833 

5 666,6666667 11,13333333 83,33333333 94,46667 

6 583,3333333 9,741666667 83,33333333 93,075 

7 500 8,35 83,33333333 91,68333 

8 416,6666667 6,958333333 83,33333333 90,29167 

9 333,3333333 5,566666667 83,33333333 88,9 

10 250 4,175 83,33333333 87,50833 

11 166,6666667 2,783333333 83,33333333 86,11667 

12 83,33333333 1,391666667 83,33333333 84,725 

усього    108,4861111 1000 1108,486 

 

Таблиця Г.3 

Приклад розрахунку повернення кредиту та відсотків за ануїтетними 

платежами  

Умова для прикладу незмінна  

номер 

платежу 

заборгованість 

за кредитом 

платежі за відсотками 

(ціна кредиту) 

платежі за 

кредитом (тіло) 

загальний 

платіж 

1 1000 16,66666667 75,96803067 92,6347 

2 924,0319693 15,40053282 77,23416451 92,6347 

3 846,7978048 14,11329675 78,52140059 92,6347 

4 768,2764042 12,80460674 79,8300906 92,6347 

5 688,4463136 11,47410523 81,16059211 92,6347 

6 607,2857215 10,12142869 82,51326864 92,6347 

7 524,7724529 8,746207548 83,88848979 92,6347 

8 440,8839631 7,348066051 85,28663129 92,6347 

9 355,5973318 5,926622197 86,70807514 92,6347 

10 268,8892567 4,481487611 88,15320973 92,6347 

11 180,7360469 3,012267449 89,62242989 92,6347 

12 91,11361705 1,518560284 91,11613705 92,6347 

усього  111,613848 1000,00252 1111,616 

 



33 

 

Таблиця Г.4 

Приклад розрахунку повернення кредиту та відсотків одноразовим 

поверненням кредиту з періодичною сплатою відсотків 

Умова для прикладу незмінна   

номер 

платежу 

заборгованість за 

кредитом 

платежі за відсотками 

(ціна кредиту) 

платежі за 

кредитом 

(тіло) 

загальний 

платіж 

1 1000 16,66666667 0 16,66667 

2 1000 16,66666667 0 16,66667 

3 1000 16,66666667 0 16,66667 

4 1000 16,66666667 0 16,66667 

5 1000 16,66666667 0 16,66667 

6 1000 16,66666667 0 16,66667 

7 1000 16,66666667 0 16,66667 

8 1000 16,66666667 0 16,66667 

9 1000 16,66666667 0 16,66667 

10 1000 16,66666667 0 16,66667 

11 1000 16,66666667 0 16,66667 

12 1000 16,66666667 1000 1016,667 

усього  200 1000 1200 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Основні методи розрахунку суми повернення депозиту та відсотків за ним 
Основні 

положення 

Розрахунок Примітки 

Методи 

визначення 

кількості днів 

для 

розрахунку 

відсотків 

1 Метод «факт/факт» – при розрахунку 

суми відсотків береться фактична 

кількість днів у місяці та році 

2 Метод «факт/360» – при розрахунку 

суми відсотків береться фактична 

кількість днів у місяці, але умовно в році 

– 360 днів 

3 Метод «30/360» – враховується умовна 

кількість днів у місяці – 30 та у році – 

360. 

Незалежно від методу 

проценти на банківський 

вклад нараховуються від дня, 

наступного за днем 

надходження грошей у банк, 

до дня, який передує їх 

поверненню вкладникові. 

 

Нарахування 

простих 

відсотків  
100




T

nrP
R  

де R – сума процентних платежів за 

період у n днів;  

P – сума номіналу депозиту; 

r – річна відсоткова ставка; 

n – кількість днів розрахункового 

періоду; 

T – максимальна кількість днів у році за 

умовами договору. 

 

 

 

 

Прості відсотки є 

традиційним методом 

нарахування процентного 

доходу 

Нарощена 

сума депозиту 

за простими 

відсотками  

)
100

1(





T

nr
PS , 

де S – нарощена сума депозиту 

наприкінці розрахункового періоду n, 

тобто депозиту плюс відсотки. 

Нарахування 

складних 

відсотків  

1)
100

1( 



 m

Tm

nr
PR , 

де R – сума відсотків за розрахунковий 

період. 

 

Відсотковий дохід за 

складними відсотками 

(капіталізація відсотків) 

визначається таким чином: 

після закінчення 

розрахункового періоду на 

суму вкладу нараховується 

відсоток і отримана величина 

приєднується до суми 

вкладу; у наступному 

розрахунковому періоді 

відсоткова ставка 

застосовується до нової вже 

збільшеної суми. Складні 

відсотки доцільно 

застосовувати у тому 

випадку, коли виплата 

відсоткового доходу 

здійснюється по закінченні 

терміну дії депозитної угоди. 

Нарощена 

сума депозиту 

за складними 

відсотками 

m

Tm

nr
PS )

100
1(




 , 

де S – нарощена сума депозиту 

наприкінці періоду m, тобто номінал 

депозиту плюс капіталізовані відсотки; 

P – сума номіналу депозиту; 

r – річна відсоткова ставка, %; 

n – кількість днів за розрахунковий 

період; 

m – кількість періодів (разів) нарахування 

складного відсотку; 

T – максимальна кількість днів у році за 

умовами договору. 
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Приклади розрахунку виплат за депозитами  

Приклад 1.  Підприємство поклало у банк кошти на строковий депозит у 

розмірі 2000 грн. На термін від 20 березня до 17 червня під 18% річних. 

Необхідно розрахувати суми процентних платежів, використовуючи різні 

методи визначення кількості днів. 

Порядок розрахунків процентного доходу 
Метод 

розрахунків 

Визначення 

кількості днів за 

період дії угоди, 

днів 

Кількість днів у 

році, днів 

Розрахунок суми 

відсотків, грн. 

1. Факт/факт 8+30+16=54 365 
26,53

100365

54182000





 

2. Факт/360 8+30+16=54 360 
54

100360

54182000





 

3. 30/360 7+30+16=53 360 
53

100360

53182000





 

 Висновок: результати розрахунків показують, що для вкладника вигідний 

метод «факт/360», а для позичальника – метод «30/360». 

Приклад 2. Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі 

10000 грн. На три місяці на термін з 13 серпня до 13 листопада за відсотковою 

ставкою 15% річних із капіталізацією відсотків щомісячно. Відсотки 

нараховуються в останній день місяця і сплачуються при погашенні депозиту. 

Кількість днів згідно з угодою розраховується за методом «факт/360».  

Необхідно нарахувати відсотковий дохід за кожен місяць та обчислити 

платіж по закінченню терміну дії депозитної угоди. 

Згідно умови завдання маємо чотири періоди нарахування складних 

відсотків: 1-й – з 13.08 до 31.08; 2-й – з 01.09 до 30.09; 3-й – з 01.10 до 31.10; 4-й 

– з 01.11 до 12.11. 

Платіж при погашенні депозиту визначаємо таким чином: 

74,10388
1003604

)12313019(15
110000

4













 грн.. 

 Сума відсотків за розрахункові періоди: 

за серпень: 17,791
100360

1915
110000

1


























 грн. 

За серпень-вересень: 

21,2051
1003602

4915
110000

2


























 грн. 
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За вересень: 205,21-79,17=126,04 грн. 

За серпень-жовтень: 

05,3371
1003603

8015
110000

3


























 грн. 

За жовтень: 337,05-205,21=131,84 грн. 

За серпень-листопад: 

грн. 

За листопад: 388,88-337,05=51,83 грн. 

 Відсотковий дохід за весь період дії депозитної угоди складає 388,88 грн., 

а по закінченню терміну її дії банк поверне фізичній особі 10388,88 грн. 

 
  

  

88,3881
1003604

9215
110000

4
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Основні положення розрахунку точки беззбитковості 
маржинальний 

прибуток (покриття 

або внесок у 

прибуток) 

 

ПМ = В – СЗ 

де ПМ — величина 

маржинального прибутку за 

певний період; 

В — виручка від продажу 

продукції; 

СЗ — змінні витрати за цей же 

період. 

Або 

ПМ = СП + П 

де П — операційний прибуток. 

 

Маржинальний прибуток є 

верхньою межею прибутку за 

зміни величини постійних 

витрат СП, а саме: коли 

постійні витрати прямують до 

нуля (СП → 0), прибуток 

прямує до маржинального 

прибутку (П → ПМ). 

Ці закономірності цінні для 

аналізу впливу динаміки обсягу 

виробництва на прибуток. Коли 

змінюється обсяг виробництва, 

постійні витрати залишаються 

на попередньому рівні, тому 

прибуток змінюється на 

величину маржинального 

прибутку 

операційний 

прибуток ( прибуток) 

 

П = ПМ – СП 

 

коефіцієнт 

маржинального 

прибутку (kПМ) 

 

 

За даних цін і норм змінних 

витрат коефіцієнт 

маржинального прибутку — 

величина постійна. Тому 

приріст (зменшення) прибутку 

можна визначити так: 

∆П = ∆ВkПМ. 

Якщо, наприклад, 

передбачається збільшити 

обсяг виробництва і продажу 

продукції на 60 000 грн. 

за kПМ = 0,4, то матимемо 

приріст прибутку на 24 000 грн. 

(60 000 × 0,4) 

Точка беззбитковості 

у натуральних 

величинах 

 

 

NбЦ = NбСЗО + СП 

 

Або 

 

У чисельнику цієї формули — 

постійні витрати, у знаменнику 

— маржинальний прибуток на 

одиницю продукції (питомий 

маржинальний прибуток) 
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Точка беззбитковості 

у грошовому виразі 

  
Оскільки NбЦ = Вб, 

а  — коефіцієнт 

маржинального прибутку kПМ, 

то 

. 

Отримаємо шляхом множення 

обох частин попередньої 

рівності на ціну виробу 

Точка готівкової 

беззбитковості 
, 

де: Nбг — обсяг 

виробництва продукції у 

натуральному вимірі, що 

забезпечує готівкову 

беззбитковість; 

СПГ — постійні витрати, що 

потребують виплат готівкою. 

Відповідно у грошовому 

вимірі 

. 

Nбг < Nб і Вбг < Вб. 

 

Коефіцієнт безпеки 

операційної 

(виробничої) 

діяльності (kб) у разі 

натурального виміру 

обсягу продукції 

 

 
N — фактичний або 

плановий обсяг продукції 

відповідно у натуральному і 

грошовому вимірі 

 

 

Коефіцієнт безпеки 

операційної 

(виробничої) 

діяльності у разі 

вартісного 

(грошового) виміру 

обсягу продукції 

 
 

N, B — фактичний або 

плановий обсяг продукції 

відповідно у натуральному і 

грошовому вимірі 

Обсяг виробництва 

для отримання 

цільового прибутку 

за натурального 

виміру обсягу 

продукції 

 

, 

або 

; 

де: NЦ, — обсяг продукції, 

що забезпечує цільовий 

прибуток відповідно у 

натуральному і грошовому 

вимірі; 

ПЦ — цільовий прибуток. 

 



39 

 

Обсяг виробництва 

для отримання 

цільового прибутку у 

разі вартісного виміру 

обсягу продукції 

 

, 

або 

, 

де:  ВЦ — обсяг продукції, 

що забезпечує цільовий 

прибуток відповідно у 

натуральному і грошовому 

вимірі; 

ПЦ — цільовий прибуток 

Операційний 

леверидж (важіль)  
тобто операційний 

леверидж є відношенням 

маржинального прибутку до 

операційного прибутку 

 

Величина L — операційний 

леверидж — показує, на 

скільки відсотків зміниться 

прибуток за зміни обсягу 

продукції (операційної 

активності) на 1 %. 

Якщо, наприклад, L = 2, то за 

збільшення обсягу виробництва 

на 10 % прибуток зросте на 

20 %. Прибуток зростає 

випереджаючими темпами 

стосовно збільшення обсягу 

виробництва, тому що є 

постійні витрати, які не 

реагують на його зміну 

 

Приклад розрахунку показників беззбитковості для цілей проектної 

діяльності 

Приклад 1.  
Поточний стан підприємства представлено у 2 колонці таблиці 1. У 

результаті реалізації проекту підприємство планує наступні зміни (колонка 3): 

купити обладнання на 16,8 млн.грн. і при цьому вивести старе повністю з 

експлуатації та продати. Його використання призведе до наступних результатів: 

витрати на електроенергію зменшаться на 16%; вартість сировини зросте на 22%; 

втрати від браку зменшаться на 50%; постійні витрати на оплату праці зростуть 

на 14%, проте відрядна оплата праці на одиницю продукції зменшиться на 40%; 

загальновиробничі витрати зростуть на 12%.  

Запровадження нового обладнання за оцінками відділу збуту дозволить 

продавати продукцію за більш високою ціною (на 12%), а обсяги виробництва 

зростуть на 15%.  

Представимо «робочий формат точки беззбитковості». 
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Таблиця 1 

«Робочий формат точки беззбитковості» 
Змінні витрати на од. 

прод., грн. 

Базові  Заплановані  

1 2 3 

Сировина  30,49 37,19 

Пар  11,96 11,96 

Електроенергія  4,34 3,65 

Оплата праці за відрядними 

розцінками 

1,23 0,74 

Нарахування на оплату праці 0,08 0,08 

Втрати від браку  0,19 0,1 

Всього  48,28 53,71 

Постійні витрати за 1 рік, 

грн. 

Базові  Заплановані  

Почасова оплата праці 114,456 130,480 

Нарахування на оплату праці 77,811 88,705 

Амортизація 824,609 1600,000 

Загальновиробничі витрати 138,127 154,702 

Адміністративні витрати 1548,579 1426,121 

Витрати на збут 12056,00 12056,00 

Всього  2751,638 3412,064 

Ціна од. прод. 88,71 (100%) 99,36 (100%) 

Змінні витрати  - 48,28 (54,43%) - 53,71 (54,06%) 

Вкладений дохід 

(маржинальний) 

40,43 (45,57%) 45,65 (45,94%) 

Точка беззбитковості  68,061 од. або 6037,691 грн. 74,746 од. або 7426,420 грн. 

Оцінка прибутку  

План продажів  94,500 од. 108,675 од. 

Дохід  8383,095 10797,426 

Змінні витрати 4526,555 5836,556 

Постійні витрати 2751,638 3412,064 

Прибуток  1068,903 1548,807 

Запас безпеки  2345,404 3371,006 

Запас безпеки (%) 27,98% 31,22% 

У колонку, яка відповідає запланованому стану підприємства, послідовно 

заносяться всі зміни, що є наслідком проекту. Зокрема, оскільки підприємство 

продає своє старе обладнання, амортизація розраховується, виходячи з 

показників капітальних витрат.  

Якщо порівняти дані обох варіантів розрахунку, можна зробити висновки 

про те, що інвестиційний проект призводить до наступних змін: точка 

беззбитковості зросла на 6,685 од. Цей факт сам по собі можна вважати 

негативним явищем, проте, за рахунок збільшення обсягів продажу зростає 

величина прибутку та запас безпеки.  
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Додаток З 

 

 
 

Рис. З.1. Схема взаємозв’язку витрат, формування собівартості та прибутку 
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Додаток К 

Таблиця К.1 

Основні економічні показники ефективності інноваційного проекту  

Назва  Формула для розрахунку  Пояснення  

Чистий 

дисконтований 

дохід 

(NPV) 

 

NCF t   –  чистий  грошовий потік  у  році  

t,  підрахований без  урахування  

здійснених інвестицій  (якщо  вони  

припадають на цей рік);  

Inv t  –  загальна  сума  всіх інвестицій  (як  

вкладення власного  капіталу,  так  і  

запозичених  коштів),  що здійснюються  в  

році  t,  від дати  початку  реалізації  

проекту;  

t  –  порядковий  номер  року від  початку  

реалізації проекту  (дати  початку  

інвестицій);  

n – кількість років у періоді, за  який  

розглядається проект;   

r – показник дисконту 

Індекс 

рентабельності 

(PI) 
  віддача вкладеного  капіталу  

–  сума дисконтованих  грошових потоків  

за  роками,  

починаючи  від  дати здійснення  перших 

інвестицій; 

 сума приведених  до  

теперішньої вартості інвестицій у проект 

Внутрішня 

норма 

дохідності 

(рентабельності) 

(IRR) 

 

r 1   –  значення  ставки  дисконтування,  за 

якої f(r 1 )<0 (f(r 1 )>0);   

r 2   –  значення  ставки  дисконтування,  за 

якої f(r 2 )>0 (f(r 2 )<0) 

Суть даного індексу зводиться до 

наступного:  

Якщо значення IRR вище чи рівне вартості 

капіталу, то проект приймається; 

Якщо значення IRR менше вартості 

капіталу, то проект відхиляється.  

Період 

окупності (РР)  
Inv  –  загальна  сума інвестицій на 

здійснення проекту; 

 середньорічні  грошові 

надходження від проекту 
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Приклади типових задач розрахунку показників економічної ефективності 

проекту  

Приклад 1. Розрахунок NPV  

Керівництво компанії «Альфа» збирається купити нове обладнання, яке 

забезпечить часткову автоматизацію виробничого процесу. Витрати на купівлю 

обладнання і його монтаж становлять 5 000 грн. Термін експлуатації обладнання 

складає 5 років. Ліквідаційна вартість нульова. За оцінками економістів компанії 

щорічний вхідний (дохідний) потік за рахунок впровадження обладнання складатиме 

2000 грн.  

Чи економічно доцільно купувати нове обладнання, якщо вартість капіталу 

компанії становить 20 % ?  

Згрупуємо дані умови у таблицю для наглядності та здійснення подальших 

розрахунків.  

Таблиця К.2 

Вихідні дані задачі  
Вартість обладнання  5000 

Термін реалізації проекту  5  

Ліквідаційна вартість  0 

Вхідний грошовий потік  2000 

Ставка дисконту  20 

 

Розрахуємо чистий дисконтова ний дохід даного проекту.  

Таблиця К.3 

Розрахунок чистого дисконтованого доходу при ставці 20% 

період інвестиції доходи 

ставка 

дисконту 

множник 

дисконтування 

сучасне 

значення 

накопичений 

грошовий 

потік  

0 -5000  0 20,00%  1 -5000 -5000 

1   2000   0,83333333 1666,667 -3333,33 

2   2000   0,69444444 1388,889 -1944,44 

3   2000   0,5787037 1157,407 -787,037 

4   2000   0,48225309 964,5062 177,4691 

5   2000   0,40187757 803,7551 981,2243 

 

Результатом розрахунків є NPV = 981 грн. > 0, тобто проект доцільно прийняти. 

Доцільно зауважити, що даний показник можна розрахувати в Ексель за 

допомогою функції ЧПС.  
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Рис. К.1. Робоче вікно функції ЧПС 

 

Необхідно зазначити, що не зважаючи на назву функції NPV  розраховується не 

весь чистий, а лише дисконтова ний дохід, тобто Present Value грошового потоку (на 

один період назад від першого отримання доходів/виплат).  

Для отримання чистого дисконтованого доходу до виразу =NPV(комірки) 

необхідно додати від’ємну величину інвестиційних витрат нульового періоду. Цю 

особливість  табличної функції  NPV  добре застосовувати для визначення індексу 

рентабельності інвестиційного проекту. Для нашого проекту з використанням 

формул Ексель він становитиме за таких розрахунків 1,2.  

При звичайному розрахунку отримаємо: 

РІ = (1666,667+1388,889+1157,407+964,5062+803,7551)/5000 = 1,19629.  

Тепер дамо відповідь на питання, що буде з NPV за умови збільшення ставки 

дисконту?  

Нехай, наприклад, вона становитиме 30 %. Тоді отримаємо наступні показники 

(табл. К.4). Розрахунок показав, що NPV  при ставці 30 % став від’ємним, тобто 

проект доцільно відхилити. Вкладені інвестиції не окупаються при такій ставці за 5 

років.  

Таблиця К.4 

Розрахунок чистого дисконтованого доходу при ставці 30% 

період інвестиції доходи 

ставка 

дисконту 

множник 

дисконтування 

сучасне 

значення 

накопичений 

грошовий потік 

0 -5000   30,00   -5000 -5000 

1   2000   0,76923077 1538,462 -3461,54 

2   2000   0,59171598 1183,432 -2278,11 

3   2000   0,45516614 910,3323 -1367,77 

4   2000   0,3501278 700,2556 -667,519 

5   2000   0,26932907 538,6581 -128,86 
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Згадаємо, що вартість капіталу компанії – це дохідність альтернативних вкладень 

власного капіталу. При ставці 20% компанії вигідніше вкласти гроші у нове 

обладнання, яке за рахунок економії генерує грошовий потік у 2000 грн. протягом 

років реалізації проекту. При цьому кожна з цих сум щороку інвестується під 20% 

річних. При ставці 30% компанії більш вигідно знайти альтернативне джерело 

вкладення коштів, наприклад, на депозит під цей відсоток, ніж інвестувати у 

обладнання.  

Приклад 2. Розрахунок IRR 

Розмір інвестицій - 115000$. 

Доходи від інвестицій у перший рік: 32000$; 

        у другий рік: 41000$; 

        у тертій рік: 43750$; 

        у четвертий рік: 38250$. 

        розмір ставки дисконту - 9,2%. 

Знайти IRR. 

Задачу можна вирішити або аналітично методом підстановки або за допомогою 

функцій Ексель.  

Проаналізуємо обидва способи.  

При першому способі будемо підбирати ставки так, що бзнайти мінімальне 

значення NPV по модулю, а потім здійснимо апроксимацію.  

Розрахуємо показники для ставки  ra=10,0% 

Перерахуємо грошові потоки у вигляді теперішніх вартостей: 

PV1 = 32000 / (1 + 0,1) = 29090,91$ 

PV2 = 41000 / (1 + 0,1)2 = 33884,30$ 

PV3 = 43750 / (1 + 0,1)3 = 32870,02$ 

PV4 = 38250 / (1 + 0,1)4 = 26125,27$ 

NPV(10,0%) = (29090,91 + 33884,30 + 32870,02 + 26125,27) - 115000 = 

        = 121970,49 - 115000 = 6970,49$ 

Розрахуємо показники для ставки  rb=15,0% 

Перерахуємо грошові потоки у вигляді теперішніх вартостей: 

PV1 = 32000 / (1 + 0,15)1 = 27826,09$ 

PV2 = 41000 / (1 + 0,15)2 = 31001,89$ 

PV3 = 43750 / (1 + 0,15)3 = 28766,34$ 

PV4 = 38250 / (1 + 0,15)4 = 21869,56$ 

NPV(15,0%) = (27826,09 + 31001,89 + 28766,34 + 21869,56) - 115000 = 109463,88 

- 115000 = - 5536,11$ 

Робимо припущення, что на дільниці від точки а до точки б функція  NPV(r) 

прямолінійна, тому використовуємо формулу для апроксимації на частині прямої: 

IRR = ra + (rb - ra) * NPVa /(NPVa - NPVb) = 10 + (15 - 10)*6970,49 / (6970,49 - (- 

5536,11)) = 12,7867% 

Формула справедлива, якщо виконується умова ra < IRR < rb и NPVa > 0 > NPVb. 

Відповідь: внутрішня норма прибутковості рівна  12,7867%, що більше за 

початкову ставку у  9,2%, тобто проект доцільно прийняти. 

Аналогічно також розрахунки можна здійснити за допомогою функції ВСД.  
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Рис. К.2. Робоче вікно функції ВСД 

 

Перший аргумент цієї функції – табличний інтервал комірок, де у 

хронологічному порядку наведено елементи грошового потоку, починаючи з 

нульового. Саме до цього значення програма підганятиме дисконтова ний дохід, 

змінюючи ставку дисконту.  

Другий аргумент – ставка дисконту, що передбачається умовою. Якщо її немає, 

то програма сама ставить ставку 10%. Це дає можливість шукати відповідь на основі 

«внутрішніх» програмних припущень-розрахунків. 

Розрахунки в Ексель дали відповідь, що  IRR для нашого прикладу рівна 13%.  

Приклад 3. Розрахунок терміну окупності при рівномірних грошових потоках 

Підприємство збирається замінити діюче устаткування новим. Первинні витрати 

на придбання і монтаж устаткування становитимуть 10 000 грн. Керівництво 

підприємств вважає витрати на придбання устаткування виправданими, якщо вони 

окупляться протягом 6 років. Прибуток протягом кожного з шести років експлуатації 

устаткування буде рівним 2000 грн, амортизація - 1000 грн. Нормативна станка 

податку на прибуток становить 19 % (0,19). Необхідно визначити термін окупності 

устаткування і зробити висновок: чи доцільне, відповідно до економічно 

виправданого терміну експлуатації, придбання цього устаткування? 

Проведемо розрахунок періоду окупності інвестицій згідно формули, визначеної 

у таблиці Д.1: 

Т= 10000 / 2000*(1-0,19)+10000 = 10000 / 2620 = 3,81 року 

Отже, термін окупності інвестицій становить майже 4 роки. Це значно менше 

економічно виправданого терміну окупності, що дорівнює шести рокам, тому 

придбання нового устаткування економічно виправдане. 

Приклад 4. Розрахунок терміну окупності при нерівномірних грошових 

потоках 

Підприємство хоче придбати нову пакувальну машину, яка коштує 90 000 грн. 

Витрати на установку машини становитимуть 4000 грн. Розподіл доходу, прибутку й 

амортизації за роками наведено в табл. К.5. 
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Таблиця К.5  

Розподіл доходу, прибутку й амортизації, грн 
Рік Дохід Прибуток Амортизація 

1 26 000 18 000 8 000 

2 25 000 17 000 8 000 

3 30 000 22 000 8 000 

4 35 000 27 000 8 000 

 35 000 27 000 8 000 

 

Економічно виправданим терміном окупності підприємство вважає термін, що 

дорівнює п'яти рокам. Податок на прибуток становить 19 % (з. 2014 року -16%). 

Необхідно визначити: період окупності інвестицій; доцільність придбання 

машини з урахуванням економічно виправданого терміну окупності інвестицій. 

Для розв'язання задачі скористаємося модифіковано формулою, звівши всі 

розрахунки у табл. К.6. 

Таблиця К.6 

Розрахунок терміну окупності інвестицій при нерівномірних грошових 

потоках, грн 
Рік  Дохід  Амортизація  Прибуток  Податок 

на 

прибуток  

Сума 

чистого 

прибутку та 

амортизації  

Баланс 

на кінець 

року  

0 (4000) - - - - (94000) 

1 26000 8000 18000 3420 22580 (71420) 

2 25000 8000 17000 3230 21770 (49650) 

3 30000 8000 22000 4180 25820 (23830) 

4 35000 8000 27000 5130 29870 6040 

5 35000 8000 27000 5130 29870 35910 

Всього  151000 40000 111000 21090 109910 35910 

 

За даними табл. 2 на кінець третього року сума непокритих витрат на придбання 

і монтаж машини становить 23830  грн. Для того, щоб визначити, за який період часу 

буде покрита ця сума, необхідно непокриту суму витрат поділити на суму чистого 

доходу того року, в якому вона покривається, і помножити на 12 місяців: 

Мп= (23830 / 29870)* 12 = 9,57 міс. 

де Мп - число місяців у відповідному році експлуатації, протягом яких повністю 

окупляться витрати на придбання та установку машини; 

12 - число місяців у році. 

Термін окупності інвестицій на придбання та установку машини становить 

майже 4 роки. Економічно виправданим періодом окупності інвестицій підприємство 

вважає період, що дорівнює п'яти рокам. Отже, інвестиційний проект слід 

реалізувати. 
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Додаток Л 

Умова для прикладу розрахунку собівартості і прибутку за методом повних та 

неповних (прямих витрат) в управлінському обліку. 

Ціна од. продукції без ПДВ – 11 000 грн. 

Змінні витрати на од. продукції – 8 000 грн. 

Постійні виробничі витрати за місяць – 240000 грн. 

Нормальний рівень виробництва – 150 виробів 

Адміністративні та збутові витрати за місяць  - 100000 грн. 

Таблиця Л.1 

Обсяги реалізації готової продукції1 
Номер місяця 1 2 3 4 5 6 

Обсяги продажу 140 130 160 150 160 160 

Обсяги виробництва 150 150 150 150 170 130 

При цьому на початок періоду склад був пустий.  

Тоді логіка розрахунку буде наступною: 

Таблиця Л.2 

Розрахунок витрат та прибутку методом прямих (неповних) витрат 

 
Місяць  1 2 3 4 5 6 

1 Запаси на початок  0 80 240 150 150 240 

2 Змінні витрати 

(лише змінні витрати на 

виробництво продукції) 

1200 1200 1200 1200 1360 1040 

3 Запаси на кінець періоду 80 240 160 160 240 0 

4 Собівартість (1+2-3)  1120 1040 1280 1200 1280 1280 

5 Постійні виробничі витрати  240 240 240 240 240 240 

6 Загальні виробничі витрати 

(4+5) 

1360 1280 1520 1440 1520 1520 

7 Виручка від реалізації  1540 1430 1760 1650 1760 1760 

8 Валовий прибуток (7-6)  180 150 240 210 240 240 

9 Адмінвитрати та витрати на 

збут   

100 100 100 100 100 100 

10 Прибуток  (8-9) 80 50 140 110 140 140 

 

Таблиця Л.3 

Розрахунок витрат та прибутку методом повних витрат 
Місяць  1 2 3 4 5 6 

1 Запаси на початок  0 96 288 192 192 282 

2 Змінні витрати 

(змінні та постійні 

виробничі витрати) 

1440 

(1200 

+240) 

1440 

(1200 

+240) 

1440 

(1200 

+240) 

1440 

(1200 

+240) 

1600 

(1360+240) 

1280 

(1040 

+240) 

3 Запаси на кінець 

періоду 

96 288 192 192 282,35 0 

4 Собівартість (1+2-

3)  

1344 1248 1536 1440 1509,65 1562,35 

                                                 
1 У розрахунковій роботі для спрощення можна визначати, що вся виготовлена продукція буде 

реалізована кожного періоду в однаковому обсязі, а на складах немає запасів готової продукції  
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5 Виручка від 

реалізації  

1540 1430 1760 1650 1760 1760 

6 Валовий прибуток 

(5-4)  

196 182 224 210 250,35 197,65 

7 Адмінвитрати та 

витрати на збут   

100 100 100 100 100 100 

8 Прибуток  (6 - 7) 96 82 124 110 150,35 97,65 

 

Такий розрахунок за визначеними методами обумовлений їхніми характеристиками 

та принципами групування витрат: 

Таблиця Л.4 

Порівняльна характеристика методів прямих та непрямих витрат 
Метод прямих (неповних) витрат Метод повних витрат 

Всі витрати поділяються на змінні та 

постійні. При цьому змінні витрати 

відносяться на виготовлену продукцію, а 

постій на реалізовану 

Всі загальновиробничі витрати відносяться на 

собівартість виготовленої продукції і 

пропорційно розподіляються між реалізованою 

продукцією та запасами на складах 

 Є основою управлінського обліку; 

 У собівартість враховуються 

конкретні виробничі витрати; 

 Постійні витрати усією сумою 

відносяться на фінансовий 

результат і не розносяться за 

видами продукції; 

 Дає можливість розподіляти 

витрати нам постійні і змінні, тобто 

проводити аналіз беззбитковості; 

 Запаси готової продукції на складах 

оцінюються лише по змінним 

витратам; 

 Дає можливість більш гнучкого 

ціноутворення, підвищення рівня 

конкурентоздатності продукції та 

зменшення затоварення на складах  

 Використовується переважно для 

зовнішньої звітності; 

 Всі витрати розподіляються за видами 

продукції і передбачається розрахунок 

повної собівартості; 

 Витрати розбиваються на прямі та 

непрямі; 

 Непрямі витрати мають базу розподілу 

(наприклад зарплату виробничого 

персоналу), яка зафіксована у 

документах підприємства; 

 Гарно себе зарекомендував для 

малосерійного однотипного 

виробництва, оскільки для 

багатономенклатурного можливе 

викривлення цін, що носять дуже 

усереднений характер 

 

 Таблиця Л.5 

Характеристика витрат за статтями калькулювання собівартості  
Статті калькуляції Зміст витрат 

1. Сировина та матеріали Вартість сировини та матеріалів, що використовуються в 

процесі виробництва продукції (робіт, послуг) для 

забезпечення нормального технологічного процесу і 

упаковування продукції і включаються безпосередньо до 

собівартості окремих видів продукції та замовлень 

2. Покупні комплектуючі вироби, 

напівфабрикати, роботи і послуги 

виробничого характеру сторонніх 

підприємств та організацій 

Вартість покупних комплектуючих виробів і 

напівфабрикатів, що підлягають монтажу або додатковій 

обробці на даному підприємстві, робіт і послуг 

виробничого характеру, які виконуються сторонніми 

підприємствами або структурними підрозділами 

підприємства, що не належать до основного виду 

діяльності 
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3. Паливо й енергія на технологічні 

цілі 

Витрати на всі види палива й енергії, як одержані від 

сторонніх підприємств та організацій, так і ви-готовлені 

самим підприємством, що безпосеред-ньо 

використовуються в процесі виробництва продукції 

4. Основна заробітна плата Витрати на виплату основної заробітної плати, обчисленої 

згідно з прийнятими підприємством системами оплати 

праці, у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних 

розцінок для робітників, зайнятих виробництвом 

продукції 

5. Додаткова заробітна плата Витрати на виплату виробничому персоналу підприємства 

додаткової заробітної плати, нарахованої за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і 

за особливі умови праці 

6. Відрахування на соціальне 

страхування 

Відрахування до пенсійного фонду та на соціальне 

страхування 

7. Витрати, пов’язані з підготовкою 

та освоєнням виробництва 

продукції 

Витрати на підготовчі роботи для забезпечення 

господарської діяльності, освоєння нового виробництва, 

на винахідництво і раціоналізацію 

8. Відшкодування зносу 

спеціальних інструментів і 

пристроїв цільового призначення та 

інші спеціальні витрати 

Витрати на відшкодування вартості спеціальних 

інструментів (спецоснащення) і пристроїв цільового 

призначення незалежно від їх вартості; ремонт і 

утримання в робочому стані спеціальних інструментів і 

пристроїв тощо 

9. Витрати на утримання та 

експлуатацію устаткування 

Витрати у вигляді амортизаційних відрахувань основних 

засобів, обчислених за їх вартістю відповідно до 

встановлених норм, витрати на проведення робіт з 

поліпшення устаткування, знос малоцінних і 

швидкозношуваних інструментів та пристроїв 

нецільового призначення тощо 

10. Загальновиробничі витрати Витрати, пов’язані з управлінням виробництвом, на 

службові відрядження, обслуговування виробничого 

процесу тощо 

11. Загальногосподарські витрати Витрати на управління підприємством 

12. Втрати внаслідок технічного 

неминучого браку 

Вартість остаточно забракованої продукції (виро-бів, 

напівфабрикатів) з технологічних причин та витрати на 

усунення технічного неминучого браку 

13. Інші виробничі витрати Витрати, які безпосередньо включаються до собі-вартості 

відповідних видів продукції і не можуть бути віднесені до 

конкретних статей витрат 

14. Позавиробничі (комерційні) 

витрати 

Витрати на реалізацію продукції 
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Додаток М 

Приклади оформлення таблиць у курсовій роботі  

Таблиця __ 

Обґрунтування потреби у фінансуванні інноваційного проекту 

(капітальні інвестиції) 
№ Стаття витрат  Сума, грош. од. 

1   

2   

…   

 Усього   

 

Таблиця __ 

Обґрунтування внеску учасників корпоративної групи у формування 

віртуального інноваційного фонду 
№ Учасник корпоративної групи  Внесок учасника у % 

відношенні  

Сума, грош. од. 

1    

2    

…    

 Усього    

 

Таблиця __ 

Розрахунки по депозиту 

Валюта – гривня (долар, євро) 

Сума вкладу -___ грн 

Річна % ставка – __ % 

Дата вкладу __________ 

Строк вкладу  __________ 

Форма поповнення вкладу ___________ 

Сума регулярного поповнення вкладу __________ 

 

Сума до повернення ____________ 

Сума % по вкладу ________ 

Всього _________ 

 

 

 

№ Дата Днів Сума тіла Поповнення 

вкладу 

% по вкладу 

0      

1      

 Усього     
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Таблиця __ 

Розрахунки по кредиту  

Сума кредиту (pV) - __ грн. 

Строк кредиту (n) - ______ 

Відсоткова ставка річна - _____ % 

номер 

платежу 

заборгованість за 

кредитом 

платежі за відсотками 

(ціна кредиту) 

платежі за 

кредитом 

(тіло) 

загальний 

платіж 

…     

Усього     

Таблиця __ 

Розрахунок чистого грошового потоку 

Показники Одиниця вимірювання Значення 

1. Витрати на одиницю продукції:  

 базисний варіант грн.  

 проектний варіант грн.  

2. Оптово-відпускна ціна продукції:  

 базисний варіант грн. /од.  

 проектний варіант грн. /од.  

3. Обсяги виробництва:   

 базисний варіант од./рік  

 проектний варіант од./рік  

4. Інвестиційні витрати грн.  

5. Амортизаційні відрахування у витратах на одиницю продукції: 

 базисний варіант грн.  

 проектний варіант грн.  

6. Ставка дисконту %  

ставка дисконту коефіцієнт  

6а. Коефіцієнт дисконтування коефіцієнт  

7. Життєвий цикл проекту період  

8. Додатковий прибуток за рік грн.  

Додатковий чистий прибуток за рік грн.  

9. Приріст амортизації за рік грн.  

10. Чистий грошовий потік за рік грн.  

 

Таблиця __ 

Розрахунок чистого приведеного доходу  

 

 

Показники Періоди  Всього 

0 Період 1 … … … … …  

1. Інвестиції         

2. Чистий грошовий потік         

3. Коефіцієнт дисконтування         

4. ЧГП дисконтований         

5. Кумулятивний потік         
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Таблиця __ 

Узагальнюючі показники економічної ефективності інноваційного 

проекту  
Показник  Значення  

Чистий дисконтований дохід (NPV)  

Індекс рентабельності (PI)   

Внутрішня норма дохідності (рентабельності) (IRR)  

Період окупності (РР)  
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Додаток Н 

Таблиця Н.1 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який 

наводять у курсовій роботі  
Характеристика 

джерела 
Приклад оформлення 

Книги: 
Один автор 

1.    Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. 

Звонська]. – Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. 

Золотий вік патристики IV – V ст. ; № 14). 
2.    Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 

неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. – К. : Ін-т 

математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 

математики НАН України ; т. 59). 
3.    Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К. : 

Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. – (Ювеліри України ; 

т. 1). 
4.    Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 

196, 
[1] с. – (Першотвір). 

Два автори 1.    Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : 

історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 

2005. – 397, [1] с. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; 

вип. 1). 
2.    Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. 

Черняк. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека 

адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання 

Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 
3.    Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних 

матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. 

Баштанник. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. 

 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., 

Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : 

Баланс Бизнес Букс, 2007. – ХLIII, 265 с. 

Чотири 

автори 
1.    Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва 

/ 
[ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. – К. : 

НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. – 106 с. – (Бібліотека спеціаліста 

АПК. Економічні нормативи). 
2.    Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. 

для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. 

Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. – (ПТО: 

Професійно-технічна освіта). 
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Продовження табл. Н.1 

П’ять і більше 

авторів 
1.    Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина 

И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 

2007. – 510 с. 
2.    Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. 

Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. 

– 115 с. – (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 

13). 
Без автора 1.    Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. 

Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу). 
2.    Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. 
3.    Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській 

прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. 

Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. 
4.    Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / 

наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 

Багатотомний 

документ 
1.     Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. 

Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 – .– 

(Джерела з історії науки в Україні). 
Ч. 2 : Додатки – 2007. – 573, [1] с. 

2.     Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 

Рубцева Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005 

– .– (Серия "Нормативная база предприятия"). 
Т. 1. – 2005. –277 с. 

3.     Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : 

трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 – .– (Сочинения : в 8 кн. / 

А. Дарова ; кн. 4). 
4.    Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. 

П. Кучерявенко. – Х. : Право, 2002 – . 
Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. 

5.     Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : 

Полісся, 2006– .– (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані 

історією” : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / 

[обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. 
6.     Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / 

В.Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. – К. : НТУУ "КПІ", 

2006. – 125 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

Продовження табл. Н.1 

Матеріали 

конференцій, 

з’їздів 

1.    Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування 

агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-

аграрників [“Молодь України і аграрна реформа”], (Харків, 11–13 жовт. 

2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. 

– Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. 
2.    Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на 

республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т 

статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. 
3.    Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. 

інформ. бюл. –К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (Спецвип.: 10 років 

АУБ). 
4.    Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : 

праці конф., 6–9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. – К. : 

НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559–956, ХIII, [2] с. – 

(Ресурс 2000). 
5.    Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. 

праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. 

– 215 с. 
6.    Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за 

матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27–28 берез. 2001 р. / М-во освіти 

і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. 

ДПС України, 2001. – 452 с. 
Депоновані 

наукові праці 
1.    Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов 

[и др.] ;    М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 

2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 
2.    Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в 

ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876. 

Словники 1.    Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : 

Халімон, 2006. – 175, [1] с. 
2.    Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. 

термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, 

О. І. Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. 
3.    Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. 

: Карпенко, 2007. – 219 с. 

Атласи 1.    Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру 

та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. 

редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН 

України [та ін.]. – / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. – К. : Варта, 

2006. – 217, [1] с. 
2.    Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур 

нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та 

лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге 

вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. 
3.    Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – 

Х. : Ранок, 2005. – 96 с. 
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Продовження табл. Н.1 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1.    Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 

2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 

207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 
2.    Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. 

ред. В. М. Заболотько. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 

459 с. – (Нормативні директивні правові документи). 
3.    Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв 

посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 

39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики 

України, 2007. – VI, 74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго 

України. Інструкція). 

Каталоги 1.    Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. 

В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ "Леонорм-

стандарт, 2006 – . – (Серия "Нормативная база предприятия"). 
Т. 5. – 2007. – 264 с. 
Т. 6. – 2007. – 277 с. 
2.    Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / 

[авт.- упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. 
3.    Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 

2003]. – 11 с. 
4.    Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / 

Горницкая И. П., Ткачук Л. П. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с. 

Бібліографічн і 

показчики 
1.    Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських 

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського 

державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. 

Вацеба. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. 
2.    Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, 

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 

роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т 

внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси : дис. … доктора 

фіз.- мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 
1.    Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих 

органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / 

І. Я. Новосад. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с. 
2.    Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних 

показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними 

фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 

спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / 

Нгуен Ші Данг. – К., 2007. – 20 с. 
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Продовження табл. Н.1 

Патенти 1.    Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; 

заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина 

книги, 

періодичного, 
– 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / 

Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 

15–18, 35-38. 

продовжува-

ного видання 
2.    Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах 

демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // 

Бібліотечний вісник. – 2006. –  № 6. – С. 14–17. 
3.    Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа 

интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. 

Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні 

технології. – 2007. – № 1. – С. 39–61. 
4.    Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної 

освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. 

– С. 12–14. 
5.    Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. 

Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної 

гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2007. – № 1. – С. 25–29. 
6.    Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. 

Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13–20. 
7.    Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ 

ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : 

статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245–291. 
8.    Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для 

проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. 

Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования 

импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-

техн. конф., 3–5 окт. 2007 г. : тезисы         докл. – Х., 2007. – С. 33. 
9.    Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації 

/ Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : 

(кінець XIX–початок XX ст. / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137–

202. 
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Продовження табл. Н.1 

Електронні 

ресурси 
1.    Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний 

ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації / Б. Р. 

Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : 

Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика) – 1 електрон. опт. 

диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 

95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000. – Назва з контейнера. 
2.    Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та 

віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний 

ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. 

статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во "Інфодиск", 

2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. 

перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; 

CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану. 
3.    Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні 

ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-

2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. 

Бровкін, І. А. Павлуша // 

Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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Навчально-методичне видання 

 

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ  

 

Методичні рекомендації по виконання курсової роботи 
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