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ВСТУП 

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до 

основної ланки всієї економіки – підприємства. Саме на цьому рівні 

створюється необхідна суспільству продукція та надаються необхідні послуги. 

На підприємстві зосереджені високваліфіковані кадри, на ньому вирішується 

питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної 

техніки та технології, розробляються бізнес-плани, використовується 

маркетинг, здійснюється ефективне управління. 

Все це потребує глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки 

виживе лише те підприємство, яке найбільш компетентно визначить потреби 

ринку, створить і організує виробництво продукції, яка користується попитом, а 

також забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників. 

Вказані завдання можливо виконати лише при умові високої компетенції 

спеціалістів в питаннях економічної політики підприємства.  

Підготовці спеціалістів, що відповідають зазначеним вимогам, слід 

підпорядкувати цілісну систему організаційних форм і методів навчання – 

лекції, семінарські, практичні і лабораторні завдання, тести і ділові ігри, 

самостійну роботу, навчальні і виробничі практики, курсове і дипломне 

проектування. Кожна із зазначених форм вирішує власні специфічні завдання 

підготовки спеціалістів, базується на певних методах організації навчального 

процесу. 

Заключним етапом вивчення навчальної дисципліни “Економіка і фінанси 

підприємства”, є курсове проектування. Основний зміст цього етапу – 

поглиблення загальнонаукової і фахової підготовки студентів і полягає в 

самостійному творчому використанні отриманих знань з дисципліни з метою 

вирішення конкретних науково-виробничих завдань, що дозволяє об’єктивно 

оцінити її рівень. 

Виконання курсової роботи суттєво підвищує якість підготовки, прищеплює 

навички самостійного вирішення важливих науково-практичних завдань. Ця 

форма атестації студентів є значним фактором активізації самостійної роботи, в 

яку все більше впроваджуються елементи наукового дослідження. Вона 

дозволяє краще підготувати майбутнього фахівця до самостійної роботи в 

умовах науково-технічного прогресу, повніше озброїти його новітніми 

науковими даними та досягненнями передового досвіду в умовах ринкової 

трансформації економіки. У процесі виконання роботи студенти зобов’язані 

максимально відобразити набуті теоретичні знання, вміння поєднати їх з 

практикою виробничо-комерційної діяльності підприємства незалежно від 

форми господарювання, враховувати специфічні особливості аграрного 

підприємства сучасного економічного механізму, особливості розподілу та 



Економіка підприємства 4 

використання фінансових і матеріальних ресурсів, використання кадрів та 

організації праці на підприємстві з орієнтацією на вирішення певної проблеми 

економіки, управління та організації бізнесу; аналізувати наукові, спеціальні та 

літературні джерела; узагальнювати інформацію та застосовувати сучасні 

методики наукових досліджень у вирішенні визначеної проблеми; обґрунтовано 

використовувати вітчизняний та зарубіжний досвід, статистичний та графічний 

матеріал з обраної теми; вміти самостійно оптимізувати рішення з проблем 

економіки в сучасних умовах, у тому числі із застосуванням комп’ютерної 

техніки. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

Виконання курсової роботи сприяє закріпленню, поглибленню, 

узагальненню, використанню знань набутих студентом в процесі вивчення 

навчальної дисципліни “Економіка підприємства”. 

Виконання курсової роботи має на меті: 

– систематизацію, закріплення і розширення теоретичних і практичних 

знань з дисципліни, вміння застосовувати їх у разі вирішення конкретних 

наукових, технічних, економіко-комерційних, соціальних і виробничих завдань; 

– розвинути навички самостійної роботи і володіння методиками 

економічних досліджень в процесі опрацювання різноманітних проблем і 

завдань; 

– виявити рівень підготовленості студентів до самостійної діяльності в 

сучасних економічних  умовах, сучасного етапу розвитку науково-технічного 

прогресу і перманентних змін виробництва. 

В процесі підготовки і оформлення курсової роботи здобувач вищої освіти 

повинен навчитися працювати з первинними бухгалтерсько-статистичними 

даними і літературою, проводити аналіз виробничо-фінансової діяльності 

підприємства, виявляти резерви підвищення ефективності виробництва, 

визначати перспективи розвитку підприємства, галузі або виду продукції, 

обґрунтовувати управлінські рішення. 

ВИБІР ТЕМИ І ЗАКРІПЛЕННЯ ЇЇ ЗА ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 

Тематика курсових робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному 

стану і перспективам розвитку науки, техніки, враховувати потреби 

виробництва, а також по своєму змісту відповідати викладеним вище цілям.  

Тему курсової роботи здобувачі вищої освіти обирають самостійно чи з 

участю викладача кафедри (наукового керівника). З урахуванням особливостей 

обраного об’єкту дослідження заміна теми на іншу після її затвердження на 

кафедрі може відбутися лише з дозволу завідувача кафедри за наявності 

поважних обставин. 

Обираючи певну тему, здобувачам вищої освіти слід враховувати практичне 

значення питання, що вивчається, його актуальність, ситуацію на конкретному 

ринку, учасником якого є підприємство, обране як об’єкт дослідження, 
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очікуваний ступінь корисності щодо рекомендацій підприємству, які будуть 

опрацьовані за результатами дослідження. 

Здобувач вищої освіти заочної форми навчання обирає тему з урахуванням 

власної виробничої діяльності, що дозволить пов’язати теоретичні засади теми 

дослідження з удосконаленням виробництва. 

Курсова робота подається на кафедру в установлені терміни до початку 

екзаменаційної сесії. Після перевірки роботи керівником, здійснюється її захист 

перед комісією кафедри (2 викладачі) з оцінкою, як на іспиті. 

ПІДБІР ЛІТЕРАТУРНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-

СТАТИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

Після обрання теми і узгодження її з керівником студент починає вивчення 

літературних джерел. 

Важливі принципові положення, що мають актуальний характер, містяться у 

Законах України, Указах Президента, Постановах Кабінету Міністрів України. 

Виключно важливим є також підбір та використання різноманітних 

нормативних матеріалів Міністерства аграрної політики України. 

Користуючись систематичними та абетковими каталогами у бібліотеці, 

студент складає список літературних джерел з теми курсової роботи (проекту), 

який включає роботи економістів-аграрників, підручники, навчальні посібники, 

монографії, статті, нормативні і статистичні довідники. Допомогу у підборі 

літератури нададуть також каталоги обласної наукової бібліотеки 

ім. І. П. Котляревського. 

Літературні джерела дозволять познайомитись з науковими дослідженнями 

з даного питання і обґрунтувати методику виконання курсової роботи. Ця 

інформація поєднана з фактичними матеріалами об’єкту дослідження, дає змогу 

сформулювати висновки і пропозиції відносно підвищення ефективності 

виробництва, удосконалення його організації в підприємствах. 

Під час вивчення літератури необхідно підібрати окремі положення (цитати) 

і використати їх під час написання розділів курсової роботи. Для зручності 

використання найбільш потрібних місць окремих першоджерел доцільно 

виписувати їх на спеціальні картки в наступній послідовності: прізвище та 

ініціали автора, точна назва статті чи книги, назва видавництва, місто, де 

здійснено видання, рік видання та номер сторінки. Такі позначки полегшують у 

подальшому пошук літератури у разі поглибленого вивчення матеріалів для 

написання тексту роботи. 

Різноманітні статистико-інформаційні джерела та дані, наведені у них, 

дають змогу студентам здійснювати порівняльний аналіз розвитку тієї чи іншої 

сфери діяльності, виявити тенденції динаміки обсягів виробництва продукції, 

виконуваних робіт, наданих послуг, розширення ринків збуту, порівнювати 
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результати діяльності досліджуваного підприємства з аналогічними 

підприємствами, середніми показниками району, області, України. 

Здобувачеві вищої освіти важливо ознайомитися з чинними інструкціями, 

положеннями, методичними рекомендаціями, нормативними, довідковими та 

іншими відомчими матеріалами, що мають відношення до обраної теми. 

Такий попередній підбір та ознайомлення з літературними інформаційно-

статистичними джерелами, працями та науковими розробками, з відомчими 

матеріалами дасть змогу здобувачам вищої освіти самостійно опрацювати план 

курсової роботи, який потім узгоджується з науковим керівником. При цьому 

слід врахувати, що зміст роботи повинен віддзеркалювати ступінь творчого 

підходу студента, його ерудицію, вміння аналізувати економічні явища, 

оцінювати їх з погляду фахівця економічного профілю, виявляти резерви і 

опрацьовувати пропозиції, обґрунтовувати управлінські рішення спрямовані на 

підвищення ефективності й конкурентноздатності виробництва в аграрному 

секторі. 

ВИБІР ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Об’єкт дослідження здобувач вищої освіти обирає самостійно. Ним може 

бути будь-яке підприємство чи об’єднання агропромислового комплексу 

незалежно від форми власності. При цьому оптимальним варіантом є вибір 

підприємства, на базі якого студент проходив виробничу практику. Відносно 

здобувачів вищої освіти заочної форми навчання об’єктом дослідження може 

бути підприємство його постійної роботи. 

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ 

КУРСОВОЇ РОБОТИ  

Курсова робота повинна бути виконана самостійно, в ній на основі 

виконаних здобувачем вищої освіти досліджень повинні бути сформульовані та 

обґрунтовані певні наукові положення, сукупність яких можна класифікувати 

як теоретично-прикладне обґрунтування проблеми, що має суттєве економічне, 

соціально-економічне, управлінське чи інше значення. Виконання курсової 

роботи повинно підтвердити спроможність здобувача вищої освіти генерувати 

й обґрунтовувати наукові та практичні ідеї, розраховані на близьку або далеку 

перспективу, самостійно здійснювати дослідження. 

До курсових робіт пред’являється низка вимог, найважливішими з яких є: 

вивчення і критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми 
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роботи; вивчення і характеристика еволюції проблеми, яка підлягає 

дослідженню, її практичного стану, а також передового  досвіду; чітка 

характеристика предмета, цілей і методів дослідження, опису і аналізу 

здійснених автором експериментів; узагальнення результатів, обґрунтування 

висновків і практичних рекомендацій; чіткість та логічна послідовність 

викладання матеріалу; стислість та точність формулювань; конкретність 

викладення результатів роботи.  

Слід зауважити, що здобувач вищої освіти не може обмежуватися 

реферуванням літературних джерел або простим описом тієї чи іншої 

проблеми, він здійснює творчу роботу на основі глибокого вивчення теорії та 

історії питання практики, передового досвіду, виходячи з результатів 

здійснених ним спостережень або виробничих експериментів. 

Курсова робота повинна містити постановку мети та завдання, методику 

дослідження та його результати, їх аналіз та висновки, а також мати: титульну 

сторінку, завдання з курсового проектування, вступ, зміст та результати 

досліджень, висновки та пропозиції, перелік використаної літератури, додатки. 

Титульна сторінка курсової роботи є першою сторінкою. Вона повинна 

заповнюватися згідно форми, що вказана у додатку А. 

Зміст містить найменування усіх глав та розділів (згідно плану) із 

зазначенням номерів сторінок, на яких розміщується початок розділу, перелік 

літератури та додатки.  План курсової роботи поєднує розгорнутий перелік 

питань, що конкретизують обрану тему, а також окремі проблеми, що 

вивчаються. Обсяг та структура плану залежить від важливості визначеної 

проблеми. План розробляється здобувачем вищої освіти, при цьому він 

орієнтується на плани запропоновані викладачами в розділі 8, потім 

узгоджується з керівником. 

За структурою, як правило, курсова робота складається зі вступу, трьох 

розділів, що містять 2 – 4 питання, висновків та пропозицій, додатків. У процесі 

виконання можливі деякі зміни та уточнення плану, які виникають під час 

дослідження.  

У вступі повинна бути чітко і коротко обґрунтована актуальність 

досліджуваної проблеми, ступінь розробки вітчизняними та зарубіжними 

дослідниками, сформульовані предмет, мета та основні завдання дослідження, 

висунута робоча гіпотеза, об’єкт дослідження, опис використаних в процесі 

виконання роботи методів дослідження. 

Перший розділ курсової роботи, як правило, висвітлює загальнотеоретичні 

питання визначеної теми. Вони повинні бути сформульовані через глибоке 

вивчення наукової літератури з проблеми, критичного її переосмислення, 

узагальнення практичного господарського досвіду діяльності підприємства чи 

організації. Теоретичні положення повинні бути спрямовані на з’ясування 

зв’язків теми, що вивчається, з головними напрямками подальшого розвитку 

проблеми. Здобувач вищої освіти повинен подати характеристику об’єкту 

дослідження, визначити завдання підприємства з визначених питань. 
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В другому розділі курсової роботи здійснюється дослідження або оцінка 

проблеми, яка вивчається. Центральною частиною цієї глави, а також і всієї 

роботи повинен стати глибокий та всебічний аналіз стану та економічного 

обґрунтування показників господарської діяльності, що досліджуються, а також 

ефективності такого процесу. 

В третьому розділі роботи подається обґрунтування пропозицій щодо 

вибору оптимального шляху досягнення поставленої мети та завдань 

дослідження, розробляються варіанти вирішення проблем, економічно 

обґрунтовуються можливості практичного застосування результатів 

дослідження та їх ефективність. 

Після кожного розділу автор може сформулювати короткі висновки, але з 

неодмінною вимогою, щоб вони не повторювались пізніше у загальних 

висновках. У тексті слід розміщувати необхідний графічний та ілюстративний 

матеріал, запобігаючи перевантаженню ним основної частини роботи і 

переносити його частину до додатків. 

Висновки та пропозиції повинні віддзеркалювати сутність роботи, бути 

конкретними та корисними для практичної діяльності. Вони містять короткий 

виклад результатів дослідження та обґрунтовані пропозиції щодо їх 

практичного освоєння підприємствами. Пропозиції здобувача вищої освіти 

повинні базуватися на власних дослідженнях, бути конкретними та мати 

економічно обґрунтовані розрахунки, певне практичне значення для 

підприємства, на матеріалах якого виконувалась курсова робота. Як 

найважливіша вимога – стислість і докладність курсової роботи, в ній не 

повторюються зміст вступу, основної частини роботи і висновків, які зроблені 

до кожного розділу. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВИХ РОБІТ  

1. Загальні вимоги 

 

Курсову роботу виконують рукописним або машинописним способом, або 

за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 

(210 х 297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на 

сторінці. Можна також використати папір форматів у межах від 203х288 до 

210х297 мм і подати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. 

Обсяг основного тексту повинен становити 45 – 50 рукописних сторінок. 

Текст роботи необхідно виконувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – 

не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм, верхній – не менше 20 мм, нижній – 

не менше 20 мм. 

Помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання, 

можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і 
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нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту 

малюнка). Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці. 

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату 

А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок 

випускної роботи і розміщують, як правило, в додатках. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти. 

Заголовки структурних частин роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, 

“ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” 

виконують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів – 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в 

кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше 

речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів виконують маленькими 

літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до 

тексту. В кінці заголовка, виконаного в підбір до тексту, ставиться крапка. 

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна 

дорівнювати 2 інтервалам. 

Кожну структурну частину курсової роботи потрібно починати з нової 

сторінки. 

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних 

джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі 

сторінки зазначених елементів роботи підлягають нумерації на загальних 

засадах. 

 

 

2. Нумерація 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, 

таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№” . 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки 

без крапки в кінці. 

Такі структурні частини, як зміст, перелік умовних позначень, вступ, 

висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. 

Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні 

частини, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки, тобто 

не можна писати: 

“ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова 

“РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка пишуть 

заголовок розділу. 
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Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 

“2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде 

заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається 

з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. 

В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт 

третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як 

пункти. 

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми; графіки, карти) і таблиці 

необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на 

окремих сторінках випускної роботи, включають до загальної нумерації 

сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, 

враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 

згадування в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. 

Наприклад: 

Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі 

подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в 

межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці 

розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться 

крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу). 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і 

номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими 

частинами пишуть слова “Продовж. табл.” і вказують номер таблиці, 

наприклад: “Продовж. табл. 1.2”. 

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. 

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в 

розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого 

берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) 

(перша формула третього розділу). 
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Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному 

аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1.... 

2....Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” 

ставлять крапку. 

 

3. Ілюстрації 

 

Ілюструють роботу, виходячи із певного загального задуму, за ретельно 

продуманим тематичним планом, який допомагає уникнути ілюстрацій 

випадкових, пов’язаних із другорядними деталями тексту і запобігти 

невиправданим пропускам ілюстрацій до найважливіших тем. Кожна 

ілюстрація має відповідати тексту, а текст – ілюстрації. Назви ілюстрацій 

розміщують після їхніх номерів. При необхідності ілюстрації доповнюють 

пояснювальними даними (підрисунковий підпис). Підпис під ілюстрацією 

звичайно має чотири основних елементи: найменування графічного сюжету, що 

позначається скороченим словом “Рис. ”; 

– порядковий номер ілюстрації, який вказується без знаку номера 

арабськими цифрами; 

– тематичний заголовок ілюстрації, що містить текст із якомога стислою 

характеристикою зображеного; 

– експлікацію, яка будується так: деталі сюжету позначають цифрами, які 

виносять у підпис, супроводжуючи їх текстом. Треба зазначити, що експлікація 

не замінює загального найменування сюжету, а лише пояснює його.  

Основними видами ілюстративного матеріалу в роботах є: креслення, 

технічний рисунок, схема, фотографія, діаграма і графік. 

Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких 

лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається 

тема, пов’язана з ілюстрацією, і де читачеві треба вказати на неї, розміщують 

посилання у вигляді виразу у круглих дужках “ (рис. 3.1)” або зворот типу: 

“...як це видно з рис. 3.1” або “... як це показано на рис. 3.1”. Якість ілюстрацій 

повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Ілюстрації виконують чорнилом, 

пастою чорного кольору на білому непрозорому папері. 

У курсовій роботі слід застосовувати лише штрихові ілюстрації і оригінали 

фотознімків. 

Фотознімки розміром, меншим за формат А4, наклеюють на стандартні 

аркуші білого паперу формату А4. 

 

4. Таблиці 

 
Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць.  
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Приклад побудови таблиці: 

Таблиця (номер) 

 

Назва таблиці 

   

 

 

 

 

 

   

     

     

     
         Боковик                              Графи (колонки)  

(заголовки рядків) 
 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і 

друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої 

літери. Назву не підкреслюють. 

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих 

предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в 

них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, 

якими характеризується присудок) – у прографці, а не в головці чи боковику. 

Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок 

рядка в боковику – всіх даних цього рядка. 

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості 

коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, 

одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до 

узагальнюючих заголовків слова, що повторюються. 

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також 

виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова 

розміщують у заголовку над ним. 

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, 

виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані 

розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; 

лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під 

одним. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо 

вони є самостійними. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці 

включати не треба. 

Заголовки граф 
Головка 

Рядки 

Підзаголовки 

граф 
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Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким 

чином, щоб не можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи 

або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю 

рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший 

аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з 

великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину 

під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за 

формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють 

її головку, в другому випадку – боковик. 

 

 

5. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 

 

При написанні курсової роботи здобувач вищої освіти повинен давати 

посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в 

роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, 

вивченню яких вона присвячена. Такі посилання дають змогу відшукати 

документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, 

дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, 

мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш 

ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний 

матеріал, який не включено до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, 

інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно 

вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано 

посилання в роботі.  

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за 

переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, “... у 

працях [1 – 7]...” або “… у праці [8, с. 64]”. 

Якщо в тексті курсової роботи (проекту) необхідно зробити посилання на 

складову частину або на конкретні сторінки відповідного джерела, можна 

наводити посилання у виносках, при цьому номер посилання має відповідати 

його бібліографічному опису за переліком посилань. 

Приклад:. 

Цитата в тексті: “... незважаючи на пріоритетне значення мовних каналів 

зв’язку між діловими партнерами, ні в якому разі не можна ігнорувати 

найбільші канали передачі інформації (6/1)”. 

Відповідний опис у переліку посилань: 

6. Вороніна М. С. Культура спілкування ділових людей: Навчальний 

посібник. – К. : “КМ Аcademia”, 1998. – 192 с. 

Відповідне подання виноски: 

(6/ 1) розділ 1. Ділове спілкування, стор. 29. 

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером ілюстрації, 

наприклад, “рис. 1.2”. 
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Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, 

наприклад “... у формулі (2.1)”. 

На всі таблиці курсової роботи (проекту) повинні бути посилання в тексті, 

при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “...в табл. 

1.2”. 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено 

слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”. 

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело 

або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити 

цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо 

найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений 

автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей 

авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не 

виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих 

випадках використовується вираз “так званий”; 

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при 

цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається 

трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, 

всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв 

розділовий знак, то він не зберігається; 

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело; 

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми 

словами), що дає значну економію тексту, слід бути граничне точним у 

викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і 

давати відповідні посилання на джерело; 

д) якщо необхідно виявити ставлення автора роботи до окремих слів або 

думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику 

або знак питання. 

 

 

6. Оформлення списку використаних джерел 

 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий 

містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після 

висновків. 

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків 

будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін. Завдяки цьому можна уникнути 

повторних перевірок, вставок пропущених відомостей. 
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Джерела можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи 

посилань у тексті (найбільш зручний для користування), в алфавітному порядку 

прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. 

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до 

вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць. Зокрема 

потрібну інформацію щодо згаданих вимог можна одержати із таких 

стандартів: ГОСТ 7,1-84 “Библиографическое описание документа. Общие 

требования й правила составления”, ДСТУ 3582-97 “Інформація та 

документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. 

Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”. 

 

 

7. Додатки 

 

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи (проекту) на 

наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у 

порядку появи посилань у тексті. 

Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках то кожний із них 

повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, 

надрукований вгорі малими літерами з першої великої симетрично відносно 

тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої 

великої друкується слово “Додаток __” і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, 

за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т.д. 

Один додаток позначається як додаток А. 

Текст кожного додатку за необхідності може бути поділений на розділи й 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, 

А. 2 – другий розділ додатка А; В. 3.1 – перший підрозділ третього розділу 

додатка В. 

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують у межах 

кожного додатка, наприклад: рис. Д. 1.2 – другий рисунок першого розділу 

додатка Д); формула (А. 1) – перша формула додатка А. 

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

Виконаний та повністю оформлену курсову роботу слід подати на кафедру, 

де у спеціальному журналі ведеться його реєстрація та передача науковому 

керівнику на рецензування. За результатами рецензування науковий керівник 

зобов’язаний не пізніше семиденного терміну з дня реєстрації роботи дати 
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письмову рецензію. Позитивна рецензія є допуском до захисту курсової роботи. 

На титульному аркуші науковий керівник робить позначку “Допускається до 

захисту” або “На доопрацювання”, проставляє дату, свій підпис та прізвище. За 

необхідності доопрацювання поданої курсової роботи (проекту) науковий 

керівник у рецензії перераховує недоліки та пропонує слухачеві їх усунути. 

Після прочитання рецензії на роботу, рекомендованої на доопрацювання, 

студентові бажано зустрітися із науковим керівником для подальшої 

консультації. 

У випадку позитивної рецензії робота повертається студентові для 

підготовки до захисту. 

Для захисту курсової роботи на кафедрі створюється спеціальна комісія у 

складі трьох викладачів, один з яких є науковим керівником. Результати 

захисту відображаються у спеціальній відомості, яка після закінчення захисту 

передається в деканат. У заліковій книжці студента обов’язково робиться 

позначка про захист курсової роботи. 

Під час захисту курсової роботи студент викладає основні висновки та свої 

конкретні пропозиції, а також відповідає на запитання членів комісії. За 

підсумками захисту студентам виставляється відповідна оцінка “відмінно”, 

“добре”, “задовільно”, “незадовільно”. Студенти, які не виконали, або не 

захистили свою курсову роботу, не допускаються до іспиту з дисципліни 

“Економіки підприємства”.  

Захищені курсові роботи зберігаються кафедрі. 
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ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Рекомендована тематика курсових робіт 
 

1. Формування і реалізація операційної (виробничої) стратегії 
підприємства. 

2. Стратегія розвитку галузі виробництва (рослинництва, тваринництва) 
підприємства.  

3. Шляхи підвищення економічної ефективності використання земельних 
ресурсів підприємства.  

4. Формування кадрового потенціалу підприємства. 
5. Мотивація і підвищення ефективності праці на підприємстві. 
6. Резерви і шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві. 
7. Шляхи удосконалення систем оплати праці працівників підприємства. 
8. Ефективність використання основних засобів підприємства. 
9. Підвищення ефективності використання оборотних активів у 

підприємстві. 
10. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу підприємства. 
11. Шляхи підвищення ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства. 
12. Напрями підвищення ефективності використання виробничих ресурсів 

підприємства. 
13. Шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу 

підприємства. 
14. Ресурсний потенціал підприємства та резерви підвищення економічної 

ефективності його використання.  
15. Обґрунтування виробничої програми підприємства. 
16. Організаційно-економічний механізм впровадження інновацій у 

господарській діяльності підприємства.  
17. Організаційно-економічні напрями підвищення економічної 

ефективності виробництва яловичини (свинини) у підприємстві. 
18. Резерви оптимізації виробничих витрат підприємства. 
19. Собівартість виробництва продукції та шляхи її зниження. 
20. Формування доходів підприємства та резерви їх зростання.  
21. Шляхи збільшення доходів підприємства.  
22. Формування та шляхи збільшення прибутку підприємства. 
23. Напрями збільшення фінансових результатів діяльності підприємства.  
24. Економічна ефективність діяльності підприємства та шляхи її 

підвищення. 
25. Економічна ефективність виробництва зерна (за видами продукції) та 

напрями її підвищення. 
26. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва продукції 

технічних культур (за видами продукції). 
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27. Економічна ефективність виробництва молока та  
шляхи її підвищення у підприємстві. 

28. Шляхи підвищення рентабельності виробництва сільськогосподарської 
продукції підприємства 

29. Резерви та шляхи забезпечення беззбитковості виробничо-комерційної 
діяльності підприємства. 

30. Якість продукції та обґрунтування заходів щодо її підвищення. 
31. Шляхи стабілізації фінансового стану підприємства. 
32. Конкурентоспроможність підприємства та резерви її підвищення. 
33. Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення. 
34. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та напрями його 

попередження. 
35. Оцінювання капіталу підприємства та шляхи оптимізації його 

структури. 
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2. Орієнтовні плани курсових робіт 
 
1. Формування і реалізація операційної (виробничої) стратегії 

підприємства 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 

ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Сутність операційної системи підприємства 
1.2. Операційна стратегія як складова загальної стратегії підприємства 
1.3. Особливості формування та реалізації операційної стратегії 

сільськогосподарського підприємства 
РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Аналіз операційної системи підприємства 
2.3. Ефективність існуючої операційної стратегії підприємства  
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Формування операційної стратегії підприємства  
3.2. Реалізація операційної стратегії 
3.3. Модель стратегічного плану операційної системи на підприємстві  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
2. Стратегія розвитку галузі виробництва (рослинництва, 

тваринництва) підприємства  
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА В ГАЛУЗІ 
1.1. Стратегічне управління та його роль у діяльності підприємства 
1.2. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на формування системи 

стратегічного управління 
1.3. Методика дослідження економічної ефективності функціонування галузі 

виробництва підприємства 
РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА 

ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Аналіз існуючої системи стратегічного розвитку підприємства 
2.3. Стан стратегічного управління на підприємстві 
РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Шляхи вдосконалення існуючої системи стратегічного планування 

розвитку галузі виробництва 
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3.2. Впровадження прогресивних методів використання виробничих ресурсів 

підприємства  

3.3. Реалізація стратегії розвитку галузі виробництва підприємства та її 

економічна ефективність 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

3. Шляхи підвищення економічної ефективності використання 

земельних ресурсів підприємства  
 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ  

1.1. Значення земельних ресурсів в аграрному виробництві та організація їх 

використання  

1.2. Вплив оптимального розподілу посівних площ на збільшення 

виробництва продукції рослинництва 

1.3. Методика визначення ефективності використання земельних ресурсів 

РОЗДІЛ 2. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ У 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Організація використання земельних ресурсів 

2.3. Оцінка ефективності використання земельних ресурсів підприємства  

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Удосконалення технологій обробітку ґрунту  

3.2. Підвищення ефективності використання різних систем удобрення  

3.3. Економічна ефективність оптимізації сівозмін  

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

4. Напрями підвищення ефективності використання персоналу 

підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Поняття та структура персоналу підприємства 

1.2. Кількісні та якісні показники оцінки персоналу підприємства 

1.3. Методика оцінки ефективності використання персоналу підприємства 
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РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Стан забезпеченості підприємства персоналом 

2.4. Аналіз ефективності використання персоналу підприємства  

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Напрями раціонального використання персоналу підприємства  

3.2. Забезпечення професійної підготовки та перепідготовки персоналу 

підприємства 

3.3. Оптимізація складу і структури персоналу підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

5. Мотивація і підвищення ефективності праці на підприємстві  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 

1.1. Особливості організації трудових процесів в аграрному виробництві 

1.2. Система мотивації праці в сільськогосподарському виробництві як 

основний спосіб підвищення її ефективності 

1.3. Методика оцінки досягнутого рівня продуктивності праці 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ МОТИВАЦІЇ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства  

2.2. Аналіз досягнутого рівня продуктивності праці на підприємстві 

2.3. Характеристика системи мотивації праці та дослідження її впливу на 

рівень продуктивності праці шляхом факторного аналізу 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 

МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В 

ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1. Методи матеріальної та нематеріальної мотивації праці та способи їх 

поєднання 

3.2. Пошук шляхів та резервів підвищення продуктивності праці 

3.3. Механізм реалізації та оцінки економічної ефективності розроблених 

заходів 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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6. Резерви і шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В 

АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 

1.1. Сутність продуктивності праці та її особливості в аграрному секторі 

1.2. Оцінка рівня забезпеченості та ефективності використання персоналу 

підприємства 

1.3. Методика визначення показників продуктивності праці 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА 

АНАЛІЗ ЙОГО ФАКТОРІВ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства  

2.2. Оцінка досягнутого рівня продуктивності праці 

2.3. Факторний аналіз продуктивності праці 

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1. Технологічні чинники підвищення продуктивності праці 

3.2. Удосконалення системи оплати праці 

3.3. Механізм підвищення мотивації працівників 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

7. Шляхи удосконалення систем оплати праці працівників підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В 

СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ 

1.1. Сутність, значення, види та функції заробітної плати 

1.2. Склад, структура і особливості формування фонду заробітної плати в 

сільськогосподарському підприємстві 

1.3. Закордонний досвід застосовування форм та систем оплати праці 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ТА МЕХАНІЗМ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОПЛАТИ ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Існуючі форми та рівень оплати праці в умовах підприємства 

2.3. Взаємозв’язок оплати праці та продуктивності праці працівників 

підприємства 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРІВ ОПЛАТИ ПРАЦІ В 

ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1. Напрями удосконалення системи оцінки  результатів праці на 

підприємстві 

3.2. Удосконалення планування фонду заробітної плати в підприємстві 

3.3. Напрями підвищення матеріального стимулювання праці 
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
 

8. Ефективність використання основних засобів підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічна сутність основних засобів, їх склад та класифікація 

1.2. Процес формування та відтворення основних засобів підприємства 

1.3. Методика оцінки економічної ефективності використання основних 

засобів підприємства 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Динаміка розміру та структури основних засобів підприємства 

2.3. Факторний аналіз рівня забезпеченості та ефективності використання 

основних засобів підприємства 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Оптимізація складу і структури основних засобів підприємства 

3.2. Підвищення інтенсивності використання основних засобів підприємства 

3.3. Запровадження прогресивних енергозберігаючих технологій, форм 

організації виробництва та оплати праці 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

9. Підвищення ефективності використання оборотних активів у 

підприємстві 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ 

ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Теоретичні основи раціонального використання оборотних активів 

підприємства 

1.2. Забезпеченість підприємства оборотним капіталом та його кругообіг 

1.3. Методика визначення ефективності використання оборотних активів 

підприємства 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1.Організаційно-економічна характеристика підприємства 
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2.2. Оцінка забезпеченості підприємства оборотними активами 

2.3. Аналіз досягнутого рівня ефективності використання оборотних активів 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1.Оптимізація структури оборотних активів підприємства  

3.2. Поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення 

3.3. Шляхи вдосконалення використання оборотних активів на підприємстві 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

10. Шляхи підвищення ефективності використання капіталу 

підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічна сутність капіталу підприємства, його склад та структура 

1.2. Оцінка основних та оборотних засобів підприємства 

1.3. Методичні основи визначення рівня забезпеченості та ефективності 

використання капіталу підприємства 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

КАПІТАЛОМ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЙОГО  ВИКОРИСТАННЯ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Динаміка розміру та структури капіталу підприємства 

2.3. Оцінка рівня забезпеченості та ефективності використання капіталу 

підприємства 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Оптимізація структури каптіталу підприємства 

3.2. Напрями підвищення інтенсивності використання виробничих засобів 

3.3 Використання прогресивних енергозберігаючих технологій, форм 

організації виробництва та праці 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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11. Шляхи підвищення ефективності формування та використання 

фінансових ресурсів підприємства  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Сутність, призначення та структура фінансових ресурсів підприємства 

1.2. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства 

1.3. Методика оцінки ефективності використання фінансових ресурсів 

підприємства 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Оцінка ефективності використання власних фінансових ресурсів 

підприємства 

2.3. Оцінка ефективності використання позикових фінансових ресурсів 

підприємства 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА 

ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Шляхи оптимізації фінансових ресурсів підприємства 

3.2. Удосконалення стратегії використання фінансових ресурсів 

підприємства 

3.3. Організаційно-економічні напрями підвищення ефективності 

використання фінансових ресурсів підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

12. Напрями підвищення ефективності використання виробничих 

ресурсів підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Види та класифікація виробничих ресурсів підприємства 

1.2. Особливості управління виробничими ресурсами 

сільськогосподарського підприємства 

1.3. Методика оцінки забезпеченості та економічної ефективності 

використання виробничих ресурсів підприємства 

РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧИМИ 

РЕСУРСАМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ 
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2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Динаміка забезпеченості підприємства виробничими ресурсами 

2.3. Факторний аналіз економічної ефективності використання виробничих 

ресурсів підприємства 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Напрями підвищення економічної ефективності використання 

виробничих ресурсів 

3.2. Підвищення інтенсивності використання наявних ресурсів підприємства 

3.3. Удосконалення технології виробництва аграрної продукції 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

13. Шляхи підвищення ефективності використання виробничого 

потенціалу підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ПОКАЗНИКИ ЙОГО ОЦІНКИ 

1.1. Сутність потенціалу підприємства, його склад та структура 

1.2. Складові та особливості формування виробничого потенціалу 

сільськогосподарського підприємства 

1.3. Методичні підходи щодо оцінки ефективності використання 

виробничого потенціалу підприємства 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Оцінка виробничого потенціалу підприємства 

2.3. Факторний аналіз ефективності використання виробничого потенціалу 

підприємства 

РОЗДІЛ 3.  ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Забезпечення комплексності, пропорційності та цілеспрямованості 

використання виробничого потенціалу підприємства 

3.2. Шляхи оновлення виробничо-технічного потенціалу підприємства 

3.3. Оптимізація складу виробничого потенціалу підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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14. Ресурсний потенціал підприємства та резерви підвищення 

економічної ефективності його використання  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

1.1. Сутність ресурсного потенціалу та умови ефективного використання 
1.2. Складові ресурсного потенціалу та їх характеристика 
1.3. Методика оцінки ефективності використання ресурсного потенціалу 

аграрного підприємства 
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА  
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Оцінка забезпеченості підприємства основними видами ресурсів та 

ефективність їх використання 
2.3. Факторний аналіз економічної ефективності використання ресурсного 

потенціалу 
РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання 

земельних ресурсів 
3.2. Оптимізація структури та раціональне використання капіталу 
3.3. Запровадження прогресивних форм організації та мотивації праці  
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 

15. Обґрунтування виробничої програми підприємства  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Зміст і основні завдання виробничої програми підприємства  

1.2. Планування та оптимізація виробничої програми підприємства 

1.3. Обґрунтування виробничої програми галузі рослинництва та 

тваринництва 

РОЗДІЛ 2. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА  

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Аналіз динаміки виробництва та збуту продукції 

2.3. Оцінка ефективності виробничої програми підприємства 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ 

ПІДПРИЄМСТВА 
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3.1. Оптимізація виробничо-галузевої структури 

3.2. Резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції  

3.3. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

16. Організаційно-економічний механізм впровадження інновацій у 

господарській діяльності підприємства  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Класифікація інновацій, моделі та етапи інноваційних процесів 

1.2. Особливості процесу створення інновацій та формування попиту на них у 

сільському господарстві 

1.3. Методика оцінки ефективності впровадження інновацій у господарській 

діяльності підприємства 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ТА ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства  

2.3. Факторний аналіз економічної ефективності інноваційних проектів  

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ 

3.1. Організаційне забезпечення впровадження інноваційних проектів 

3.2. Фінансування інновацій та шляхи мінімізації ризику 

3.3. Економічне обґрунтування діяльності та ефективності реалізації 

запланованих інновацій 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

17. Організаційно-економічні напрями підвищення економічної 

ефективності виробництва яловичини (свинини) у підприємстві 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ (СВИНИНИ) У 

ПІДПРИЄМСТВІ 
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1.1. Сутність економічної ефективності сільськогосподарського виробництва 

1.2. Методичні засади оцінки економічної ефективності виробництва 

яловичини (свинини) 

1.3. Сучасний стан та тенденції розвитку галузі скотарства (свинарства) в 

Україні 

РОЗДІЛ 2 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА РІВЕНЬ РОЗВИТКУ 

ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ (СВИНИНИ) У ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Стан виробництва яловичини (свинини) у підприємстві  

2.3. Оцінка економічної ефективності виробництва яловичини (свинини) у 

підприємстві 

РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ (СВИНИНИ) У ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1. Організаційно-технологічні аспекти підвищення економічної 

ефективності виробництва яловичини (свинини) 

3.2. Обґрунтування шляхів підвищення економічної ефективності 

виробництва яловичини (свинини) 

3.3. Економічний ефект запропонованих заходів підвищення економічної 

ефективності виробництва яловичини (свинини) 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

18. Резерви оптимізації виробничих витрат підприємства 

 
ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ 
ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 

1.1. Сутність та класифікація витрат виробництва  
1.2. Групування витрат за економічними елементами 

1.3. Методика визначення витрат виробництва та їх ефективності в аграрних 

підприємствах 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ В ПІДПРИЄМСТВІ  

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Аналіз складу і структури витрат підприємства 

2.3. Досягнутий рівень економічної ефективності використання витрат 

виробництва, аналіз факторів їх формування 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В 

ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1. Удосконалення технології виробництва сільськогосподарської продукції 

як резерв зниження її собівартості 
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3.2. Формування економічного механізму управління витратами 

підприємства 

3.3. Шляхи оптимізації розміру та структури виробничих витрат 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

19. Собівартість виробництва продукції та шляхи її зниження  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СОБІВАРТОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ  

1.1. Поняття собівартості та її види  

1.2. Чинники формування собівартості сільськогосподарської продукції 

1.3. Методика визначення собівартості аграрної продукції 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ТА ЧИННИКІВ, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ЇЇ ЗМІНУ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Склад та структура витрат на виробництво продукції 

2.3 Факторний аналіз собівартості виробництва продукції 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ 

3.1. Впровадження інноваційних технологій у виробництво 

3.2. Напрями удосконалення матеріально-технічного забезпечення 

підприємства 

3.3. Резерви зниження собівартості виробництва продукції 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

20. Формування доходів підприємства та резерви їх зростання  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічна сутність доходів підприємства, їх види та джерела 

формування 

1.2. Чинники формування доходів підприємства 

1.3. Показники та методи визначення доходів підприємства 



Економіка підприємства 32 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА В ПІДПРИЄМСТВІ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Аналіз ефективності використання доходів підприємства 

2.3. Факторний аналіз доходів від основної діяльності підприємства 

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА В ПІДПРИЄМСТВІ 

3.1. Оптимізація виробничої програми підприємства 

3.2. Шляхи зниження собівартості виробництва та реалізації продукції  

підприємства та здійснення ефективної цінової політики 

3.3. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства  

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

21. Шляхи збільшення доходів підприємства  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Економічна сутність доходів підприємства та їх класифікація 

1.2. Механізм формування доходів підприємства 

1.3. Методика оцінки доходів сільськогосподарського підприємства  

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО ОБСЯГУ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства  

2.2. Динаміка і структура доходів від реалізації та позареалізаційної 

діяльності підприємства 

2.3. Аналіз чинників, які впливають на обсяг доходів підприємства 

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ 

ПІДПРИЄМСТВА  

3.1. Удосконалення технології виробництва 

3.2. Шляхи покращення маркетингової діяльності  

3.3. Напрями поліпшення ціноутворення та підвищення цінової 

конкурентоспроможності продукції підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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22. Формування та шляхи збільшення прибутку підприємства  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Сутність категорії прибуток підприємства, місце прибутку в системі 

показників ефективності виробництва 

1.2. Послідовність формування прибутку підприємства  

1.3. Методика визначення прибутковості підприємства та обгрунтування 

цільового розміру прибутку 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА І ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ 

ПРИБУТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Динаміка та оцінка тенденцій зміни прибутковості підприємства 

2.3. Факторний аналіз прибутку підприємства 

РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Технологічні чинники збільшення прибутку 

3.2. Резерви зниження собівартості виробництва продукції 

3.3. Удосконалення збутової діяльності підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

23. Напрями збільшення фінансових результатів діяльності 

підприємства  

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

1.1. Зміст фінансової діяльності та основних показників фінансових 

результатів діяльності підприємства 

1.2. Механізм формування фінансових результатів діяльності підприємства 

1.3. Методичні підходи щодо оцінки фінансового стану підприємства 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства  

2.2. Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства 

2.3. Аналіз чинників, що впливають на фінансові результати діяльності 

підприємства 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗБІЛЬШЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

3.1. Оптимізація виробничої програми підприємства 
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3.2. Шляхи зниження собівартості продукції  
3.3. Удосконалення маркетингової діяльності підприємства 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
24. Економічна ефективність діяльності підприємства та шляхи її 

підвищення 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Поняття, види та критерії економічної ефективності виробництва 
1.2. Методика оцінки економічної ефективності діяльності підприємства 
1.3. Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Економічна оцінка результатів виробничо-комерційної діяльності 

підприємства 
2.3. Факторний аналіз рівня економічної ефективності діяльності  
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ТА РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
3.1. Механізм вдосконалення технології виробництва аграрної продукції 
3.2. Резерви та шляхи вдосконалення використання трудових ресурсів 
3.3. Обгрунтування раціонального використання виробничих засобів 

підприємства 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
25. Економічна ефективність виробництва зерна (за видами продукції) 

та напрями її підвищення 
 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА 
1.1. Сутність ефективності як економічної категорії 
1.2. Методичні засади оцінки економічної ефективності зернового 

виробництва  
1.3. Сучасний стан і тенденції розвитку зерновиробництва в Україні 
РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У ПІДПРИЄМСТВІ 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Організаційно-технологічні особливості виробництва зернових культур 

у підприємстві 



Економіка підприємства 35 

2.3. Оцінка економічної ефективності виробництва зернових культур 
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА У ПІДПРИЄМСТВІ 
3.1. Оптимізація структури посівних площ зернових культур 
3.2. Впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування 

зернових культур 
3.3. Організаційно-економічні заходи підвищення ефективності виробництва 

зернових культур 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
26. Шляхи підвищення економічної ефективності виробництва 

продукції технічних культур (за видами продукції)  
 

ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР 
1.1. Сутність ефективності як економічної категорії 
1.2. Методичні засади оцінки економічної ефективності виробництва 

технічних культур 
1.3. Тенденції розвитку виробництва технічних культур в Україні 
РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР У ПІДПРИЄМСТВІ 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Організаційно-технологічні особливості виробництва технічних культур 

у підприємстві 
2.3. Оцінка економічної ефективності виробництва технічних культур 
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР У ПІДПРИЄМСТВІ 
3.1. Оптимізація структури посівних площ технічних культур 
3.2. Впровадження сучасних методів організації та управління виробництвом 
3.3. Напрями підвищення економічної ефективності виробництва технічних 

культур 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
27. Економічна ефективність виробництва молока та  

шляхи її підвищення у підприємстві 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА 
1.1. Сутність ефективності як економічної категорії 
1.2. Методичні засади оцінки економічної ефективності виробництва молока 



Економіка підприємства 36 

1.3. Сучасний стан та тенденції розвитку молочної галузі в Україні 
РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА У ПІДПРИЄМСТВАХ 
2.1. Організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження 
2.2. Організаційно-технологічні особливості виробництва молока 
2.3. Оцінка економічної ефективності виробництва молока 
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА У ПІДПРИЄМСТВАХ 
3.1. Удосконалення техніко-технологічного процесу виробництва молока 
3.2. Оптимізація кормового раціону у молочному скотарстві 
3.3. Шляхи підвищення економічної ефективності галузі молочного 

скотарства 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
 
28. Шляхи підвищення рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції підприємства 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ВИРОБНИЦТВА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ  
1.1. Сутність категорії рентабельність виробництва та її економічне значення 
1.2. Чинники підвищення рівня рентабельності виробництва продукції 
1.3. Методика визначення показників рентабельності виробництва 

сільськогосподарської продукції 
РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО 
ЗМІНИ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Досягнутий рівень рентабельності виробництва та дослідження 

тенденцій його зміни 
2.3. Факторний аналіз рентабельності виробництва сільськогосподарської 

продукції  
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 

ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА  
3.1. Оптимізація структури витрат підприємства 
3.2. Резерви підвищення рівня рентабельності виробництва продукції 

підприємства  
3.3. Маркетингові аспекти підвищення рівня рентабельності виробництва 

продукції підприємства 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
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29. Резерви та шляхи забезпечення беззбитковості виробничо-

комерційної діяльності підприємства 

 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
1.1. Сутність і принципи виробничо-комерційної діяльності підприємства 
1.2. Беззбитковість, як основа самоокупності діяльності підприємства  
1.3. Методика визначення беззбитковості господарської діяльності 

підприємства в умовах ринкових відносин 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства  
2.2. Аналіз економічної ефективності виробничо-комерційної діяльності 

підприємства 
2.3. Факторний аналіз досягнутого рівня прибутковості (збитковості) 

підприємства 
РОЗДІЛ 3. РЕЗЕРВИ ТА ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗЗБИТКОВОСТІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  
3.1. Оптимізація структури витрат підприємства 
3.2. Шляхи досягнення оптимального рівня обсягів виробництва та реалізації 

продукції 
3.3. Резерви зростання підвищення прибутковості діяльності підприємства 
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 

 

30. Якість продукції та обґрунтування заходів щодо її підвищення 
 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ  
1.1. Сутність якості як економічної категорії, стандартизація та сертифікація 

продукції 
1.2. Чинники впиву на якість сільськогосподарської продукції 
1.3. Методика дослідження рівня якості продукції 
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ЯКОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ 
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 
2.2. Динаміка показників виробництва та якості сільськогосподарської 

продукції 
2.3. Факторний аналіз показників якості продукції 
РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 
3.1. Вдосконалення технології виробництва продукції 
3.2. Екологічні та економічні чинники підвищення якості продукції 
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3.3. Вдосконалення механізму стандартизації та сертифікації продукції 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

31.  Шляхи стабілізації фінансового стану підприємства 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ОЦІНКИ 

1.1. Необхідність, значення та завдання оцінки фінансового стану 

господарюючого субʼєкта та її інформаційне забезпечення 

1.2. Сутність, види та методичний інструментарій фінансового аналізу 

підприємства 

1.3. Методичні основи розрахунку основних показників оцінки фінансового 

стану підприємства 

РОЗДІЛ 2. ДОСЯГНУТИЙ РІВЕНЬ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Оцінка складу майна, його динаміки та джерел формування фінансових 

ресурсів 

2.3. Аналіз фінансової стійкості, ділової активності, ліквідності та 

платоспроможності підприємства 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ТА ШЛЯХИ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Чинники та шляхи зростання прибутковості підприємства 

3.2. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів, як 

чинник покращення фінансового стану підприємства 

3.3. Резерви підвищення фінансово-економічних результатів діяльності 

підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

32. Конкурентоспроможність підприємства та резерви її підвищення 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Суть категорії конкурентоспроможності 

1.2. Необхідність підвищення конкурентоспроможності підприємства 
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1.3. Обґрунтування методики визначення показників 

конкурентоспроможності підприємства 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМО-

ЖНОСТІ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕНДЕНЦІЙ ЙОГО ЗМІНИ 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Досягнутий рівень конкурентоспроможності підприємства 

2.3. Факторний аналіз конкурентоспроможності 

РОЗДІЛ 3. ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

3.1. Удосконалення матеріально-технічної бази 

3.2. Забезпечення цінової конкурентоспроможності продукції підприємства 

3.3. Резерви підвищення якості продукції та оптимізація каналів збуту 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

33. Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ТА 

ЛІКВІДНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Суть, значення і види платоспроможності та ліквідності підприємства 

1.2. Платоспроможність підприємства як елемент оцінки його фінансового 

стану 

1.3. Методичні основи розрахунку основних показників платоспроможності 

підприємства 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА РІВНЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Оцінка фінансової стійкості підприємства та його ділової активності 

2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Створення системи управління грошовими активами на підприємстві та 

контролю за їхньою ефективністю 

3.2. Напрями забезпечення платоспроможності підприємства 

3.3. Шляхи зміцнення фінансового стану підприємства за рахунок 

підвищення його платоспроможності 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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34. Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства та напрями 

його попередження 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ БАНКРУТСТВА 

ПІДПРИЄМСТВА 

1.1. Банкрутство: суть, види, причини виникнення 

1.2. Характеристика зовнішніх та внутрішніх чинників фінансової 

неспроможності підприємства 

1.3. Методи прогнозування банкрутства підприємства 

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Аналіз системи показників оцінки фінансового стану підприємства 

2.3. Визначення ознак неплатоспроможності та діагностика банкрутства 

підприємства 

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА 

ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Шляхи попередження банкрутства підприємства 

3.2. Удосконалення організаційно-економічного механізму фінансової 

стабілізації підприємства при загрозі банкрутства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 

35. Оцінювання капіталу підприємства та шляхи оптимізації його 

структури 

 
ВСТУП 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНЮВАННЯ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО СТРУКТУРИ 
1.1. Капітал підприємства: сутність та зміст, поняття, концепції 

1.2. Особливості формування та оцінювання капіталу аграрних підприємств 

1.3. Система показників оцінки капіталу підприємств 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РІВНЯ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

2.2. Оцінка вартості та рівня використання капіталу 

2.3. Вплив рівня використання капіталу підприємств на економічну 

ефективність та конкурентоспроможність  підприємства 

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА 

ЙОГО СТРУКТУРИ 

3.1. Формування оптимальної структури капіталу підприємства 
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3.2. Система заходів щодо формування заданого обсягу капіталу 

підприємства 

3.3. Оптимізація джерел формування капіталу підприємства 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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Додаток Б 
 

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ 
бібліографічного опису у списку джерел  

 
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 ІV –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. / О. В. Суберляк,  

П. І. Баштанник. – Львів : Растр-7, 2008. – 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, 2008. – 

XLIII, 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 “Украгропромпро-

дуктивність”, 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).  



Економіка підприємства 44 

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, 2008. – 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, 2008. – 119 с. – (Грані світу).  

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / 

[упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2008. – 

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, 2008. – 

190, [1] с.  

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : 

[зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 

2008. – 310 с.  

Багатотомний 

документ 
1. Історія Національної академії наук України, 1941 – 1945 / 

[упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. 

Вернадського, 2008– (Джерела з історії науки в Україні).  

Ч. 2 : Додатки – 2008. – 573, [1] c.  

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. 

Ковалева И. В., Рубцова 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. – 2008. – 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.  

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 
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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, ХІІІ, [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 исследова-

ниями 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, 2008. – 57 с.  

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та 

ін.]. – К. : Карпенко, 2008. – 219 с.  

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. 

Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с.  

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 39.501:2008. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та 

енергетики України, 2008. – VІ,  

74 с. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).  

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, 2008. – 20, [1] с.  
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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., 2008. – 20 с.  

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

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. – 2008. – № 6. – С. 15 – 18, 35 – 38.  

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. – 2008. – № 1. –  

С. 39 – 61.  

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі 

фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного 

виховання. – 2008. – № 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. – 2008. – 

№ 1. – С. 25 – 29.  

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з 

англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. – 2008. – 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, 

2008. – 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. 2008 г. : 

тезисы докл. – Х., 2008. – 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., 2008. – Розд. 3. – С. 137 – 202.  

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.  
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 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 до журн. 

: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.  

 

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm
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Додаток В 
 

Оформлення сторінки 

 

Таблиця 1.1 

Назва таблиці 
 

Назва колонки 

 

 

 

 

Заголовки і підзаголовки граф 

 

(гр.1-гр.2) 

А Б 1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлення ілюстрації 
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Рис. 1.1. Динаміка урожайності озимої пшениці у ТОВ “Маяк” 

Котелевського району, 2005 – 2013 рр. 
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Додаток Д 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 

Кафедра економіки підприємства 
 

 

ЗАВДАННЯ 
на курсову роботу  

 

Здобувачеві вищої освіти за освітньо-професійною програмою________курсу 

_____ групи _____, спеціальності________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

1. Тема 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Строк здачі роботи (проекту) на кафедру – не пізніше ___ _________ 201__р. 

3. Перелік питань, що підлягають розробці: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Дата видачі завдання «____» ___________________ 201__ р. 

 

Керівник курсової роботи ___________ _____________________________ 
             (підпис)               (прізвище, ініціали) 

Завдання прийняв до виконання _____________________ __________   
                                                                                    (підпис здобувача вищої освіти) (прізвище, ініціали) 
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Додаток Е  

Полтавська державна аграрна академія 
Факультет економіки та менеджменту                       Форма навчання ______________________ 
Спеціальність 
(напрям підготовки) ________________                     Курс, група  _________________________ 

 
ЛИСТ ОЦІНЮВАННЯ 

курсової роботи (проекту) 

 

(назва дисципліни) 
здобувача вищої освіти  ___________________________________________________________________________ 
на тему_________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Обсяг курсової роботи (проекту) _______             Кількість використаних джерел  _________ 

 
Загальна оцінка роботи (проекту) (необхідне підкреслити, у разі потреби – доповнити): актуальність теми 
розкрита – фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; ступінь втілення мети та виконання завдань 
дослідження – низький; середній; високий; повнота розкриття теми роботи у змісті – фрагментарно; на 
середньому рівні; у повному обсязі. _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

Загальна оцінка змісту та якості оформлення роботи (проекту) (необхідне підкреслити, у разі потреби – 
доповнити): теоретичний розділ містить критичні узагальнення різних підходів до постановки і вирішення 
досліджуваної проблеми: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; аналітичний розділ містить 
ознаки практичного дослідження: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; проектний розділ 
містить конкретні пропозиції та наукові розробки: фрагментарно; на середньому рівні; у повному обсязі; 
додатки пов’язані з матеріалом роботи: фрагментарно; на середньому рівні, у повному обсязі; висновки за 
результатами досліджень мають обґрунтування: недостатнє, відносно достатнє, достатнє; пропозиції мають 
характер – декларативний, певною мірою практичний, практичний. ____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Результати оцінювання курсової роботи (проекту) 

Параметр оцінки (рекомендований діапазон оцінки в балах) 
Результат 

оцінювання  
1. Пояснювальна записка (до 50 балів) 
1.1. Обґрунтування актуальності обраної теми роботи, формулювання мети, завдання, об’єкта та предмета 
дослідження  (0-5) 

 

1.2. Відповідність змісту курсової роботи (проекту) темі та затвердженому плану  (0-5)  
1.3. Ступінь розкриття теоретичних аспектів проблеми, обраної для дослідження та глибина і якість аналізу 
теоретичного матеріалу (наявність критичних узагальнень різних підходів до постановки і вирішення проблеми 
відповідно до теми курсової роботи (проекту),  коректність використання понятійного апарату, посилання, 
цитування)  (0-10) 

 

1.4. Якість практичного дослідження та його детальний аналіз з використанням наукових методів (аналітичних, 
статистичних, методів моделювання тощо) та новітніх інформаційних джерел (0-15) 

 

1.5. Науковий підхід до виявлення проблем та обґрунтованість рекомендаційної (проектно-рекомендаційної) 
частини, практична значущість висновків відповідно до досліджуваної теми  (0-15) 

 

Разом  
2. Ілюстративна частина (до 9 балів) 
2.1. Ілюстративність курсової роботи (проекту) (наявність та відповідність діючим стандартам таблиць, графіків, 
схем та списку використаних джерел)  (0-5) 

 

2.2. Відповідність оформлення курсової роботи (проекту) встановленим вимогам і дотримання графіку виконання  
(0-4) 

 

Разом  
Загальна кількість балів за виконання курсової роботи (проекту) (59)  

Висновки (підкреслити): 
- рекомендувати до захисту без доопрацювання; 
- рекомендовано до захисту при умові доопрацювання _________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
- не рекомендовано до захисту, необхідно суттєво доопрацювати _________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

Роботу перевірив: ____________________________________________________________________________ 
 «_____» ____________ 201__ р.                                                             ____________________  
                                                                                                                                (підпис)  
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