
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ІМЕНІ АНТОНА МАКАРЕНКА 
ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ТА 

ОБЛІКОВО - АНАЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

Для студентів спеціальності 
5.03050702 - «Комерційна діяльність» 

Укладач: Оверченко В.І 

викладач вищої категорії, 

викладач - методист 

Розглянуто й схвалено на засіданні циклової комісії загальноекономічних та 

обліково-аналітичних дисциплін, протокол № ___ від «___» _________ 2015 р. 

Голова комісії Оверченко В.І. 



2 
 

                                                               Зміст 
Вступ……………………………………………………………………………с.3 

Мета курсової роботи…………………………………………………………..с.4 

Основні етапи підготовки і написання курсової роботи……………………...с.4 

Оцінювання курсової роботи…………………………………………………..с.6 

Захист курсової роботи…………………………………………………………с.7 

Рекомендована література……………………………………………………   с.7 

Додаток1 .Орієнтовна тематика курсових робіт…………………..………......с.8 

Додаток 2.Завдання на курсову роботу……………………………………….с.10 

Додаток 3. Періодичні видання……………………………………………….с 11 

Додаток 4. Титульна сторінка…………………………………………………с.12 

Додаток 5. Зміст……………………………………………………………….с.13 

Додаток 6. Критерії оцінювання курсової роботи……………………………с.14. 

 



3 
 

1.Вступ 

 

Виконання курсової роботи з курсу  «Економіка підприємства» є 

складовою навчального процесу. Мета курсової роботи – поглибити 

теоретичні знання, набутті студентами у процесі вивчення курсу, виробити 

вміння застосувати їх у практичному вирішенні питань економіки та 

організації виробництва. У процесі написання курсової роботи студент має 

здійснювати аналіз основних техніко-економічних показників 

господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки. У  роботі 

важливо також узагальнити кращий вітчизняний та зарубіжний досвід 

організації виробництва. 

В процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно 

знайти та опрацювати літературу з обраної теми, здійснити відповідний аналіз 

статистичних даних підприємства чи галузі, показати вміння вирішувати 

економічні завдання, застосувати теоретичні положення у вирішенні 

конкретних питань економіки, організації та планування первинної ланки  

промислового виробництва. 

Курсова робота – це самостійне науково-практичне дослідження, яке дає 

змогу оцінити якість знань студента , його вміння застосувати їх на практиці. 
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2. Мета курсової роботи 

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення 
студентами теоретичних знань з економіки підприємства, набуття вмінь 
аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та 
висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися 
самостійно і творчо використовувати наукову літературу,узагальнювати 
теоретичні положення,вникати в теоретичні дискусії,формулювати власні 
погляди стосовно невирішених теоретичних та практичних проблем науки 
економіки підприємства та економічного життя суспільства, обґрунтовувати 
висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення. 

3.Основні етапи підготовки та написання курсової роботи 

1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження. 
2. Добір, обробка інформації,складання та затвердження  плану роботи. 
3. Написання та оформлення роботи. 

3.1 Вибір теми роботи 

Робота студента з вибору теми має розпочинатися з ознайомлення із 
тематикою курсових робіт яка щорічно переглядається і затверджується. 
Орієнтовна тематика подається нижче (додаток 1). 

Студенти мають право вибирати довільну тему або запропонувати тему, 
якої немає в тематиці, затвердженій комісією. Тема курсової роботи 
вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем - керівником 
курсової роботи. Кожен студент оформляє завдання на виконання курсової 
роботи. (Додаток 2) 

 
  3.2 Складання плану курсової роботи 

Складання плану курсової роботи є відповідальним етапом, оскільки від 
нього залежить якість роботи. План складають після добору і вивчення 
літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити 
головні літературні джерела: монографічні роботи, підручники і т.п., 
опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також 
опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (закони України, 
укази президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо). 
Особливу увагу слід надавати періодичним виданням (список яких подається у 
додатку 3). 
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У роботі потрібно використовувати статистичний матеріал,який 

публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України та періодичних 
виданнях. 

 
3.3 Написання курсової роботи: її зміст, структура та обсяг 

Робота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними 
складовими елементами. Традиційно курсова робота складається зі вступу, 
основної частини та висновків. 

У вступі розкривають актуальність теми, її значення з посиланням на 
літературні джерела, визначають мету і завдання дослідження, що вимагають 
вирішення, вказують методи дослідження. 

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення 
головних проблем теми. Вона поділяється на ряд розділів. Перший 
присвячується дослідженню теоретико-методологічних аспектів теми, а інші - 
питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та 
висновків щодо їх вирішення. Зміст курсової роботи має розкривати задану 
тему з наукових позицій. При цьому студент має показати як дана проблема 
висвітлюється в сучасній економічній літературі і викласти, за можливості, свої 
розуміння досліджуваної проблематики. 

Теоретичний матеріал бажано узгоджувати з реальною практикою 
господарювання. конкретна статистична інформація і фактичний матеріал 
мають підтверджувати теоретичні узагальнення і висновки. 

У курсовій роботі можна використовувати фактичні дані з монографій 
статей, брошур, публікацій, сайтів Інтернет підібраних в процесі підготовки 
роботи. Включені в курсову роботу фактичні і статистичні матеріали повинні 
мати посилання на джерело у вигляді [1, с.5] . 

У розрахунковій частині курсової роботи варто робити необхідні 
розрахунки, будувати графіки, зводити отримані результати узагальнюючі 
таблиці, здійснювати їх аналіз і робити відповідні висновки. 

У висновках необхідно стисло підсумувати результати досліджуваної 
проблеми, зробити теоретичні висновки і практичні рекомендації, виходячи зі 
змісту роботи. 

Обсяг роботи - 25 - 30 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг 
структурних складових тексту курсової роботи: вступ - І - 1,5 сторінки, 
основна частина - 22 - 26 сторінок, висновки - 2 - 3 сторінки. 

 
3.4 Оформлення курсової роботи 
Курсову роботу пишуть українською мовою. Текст роботи треба 

розміщувати з одного боку аркуша паперу, поля навколо тексту не менше ніж 
ЗО мм ліворуч,  10 мм - праворуч,  15мм - угорі, 20 мм - унизу. Роботу 
комплектують так: титульна сторінка (додаток 4 ), зміст, (додаток 5)вступ, 
розділи основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки (у 
разі необхідності). 

Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер проставляють 
арабськими цифрами у правому верхньому куту сторінки, крім титульної. 
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У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні 
матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати 
заголовок, який відображає її зміст. Над заголовком таблиці пишуть "Таблиця" 
та її порядковий номер у розділі. Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, 
графіки) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої літери 
пишеться "Рис." і проставляється його номер. Наприклад, Рис. 1.1 - перший 
рисунок розділу. 

У тексті обов'язково мають бути посилання на джерела, з яких були 
запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. 
Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких 
проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури 
та відповідна сторінка. Наприклад, [8, с. 12]. 

У списку використаної літератури слід вказати: для книг - прізвище та 
ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для 
статей - прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, 
його номер і рік видання, номери сторінок, на яких надрукована стаття. 

 
Приклад: 

Список використаної літератури 

1. Кальніченко    Л.  Технологічна    реструктуризація підприємств. // 
Економіка України, 2012,  №8. 

2. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник./ О.О. 
Гетьман, В.М.Шаповал. -  2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 
2010. – Розд. 10. 

        У кінці роботи потрібно поставити підпис, вказати дату виконання 
роботи. 

Курсова робота має бути зброшурована і подана керівнику в 
установлений термін. Вона попередньо розглядається науковим керівником, 
який у своєму відгуку приймає рішення про її допущення до захисту. 
Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент 

 
4. Оцінювання курсової роботи 

Рівень виконання курсової роботи оцінюється науковим керівником за 
показниками наведеними в таблиці (Додаток 6) 
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       5.Захист курсової роботи 
Захист курсової роботи - завершальний етап. Під час підготовки до захисту 

курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового 
керівника. Захист курсових робіт для студентів стаціонару і заочного відділення 
проходить відповідно до графіка і завершується д початку екзаменаційної сесії . 
Захист проводиться перед спеціальною комісією до складу якої обов’язково 
входить керівник роботи.На захисті студент у виступі коротко викладає зміст 
виконаної курсової роботи, дає відповідь на запитання членів комісії.. Якщо студент 
добре підготувався до захисту і дав вичерпні відповіді на запитання, 
підсумкова оцінка курсової роботи може бути вище за попередню. І, навпаки 
якщо в ході захисту з’ясується слабкий рівень знань  здосліджуваної 
проблематики підсумкова оцінка може бути нижче  попередньої або навіть не 
задовільної. В такому випадку призначається повторний захист За 
результатами захисту виставляється оцінка, яку записують до залікової 
відомості і залікової книжки студента. Захищена курсова робота здається 
керівнику. 
 
 

6. Рекомендована література 
Основна 

1. Гетьман О.О. Економіка підприємства: Навчальний посібник./ О.О. Гетьман, 

В.М.Шаповал. -  2-ге видання. - К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488с. 

 2.Гринчуцький В.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник.-К.: Центр 

учбової літератури, 2010. – 378с. 

3.Іванілов О.С. Економіка підприємства: підручник (для студ. вищ. навч. 

закл.)-К.: Центр учбової літератури, 2009. -728с. 

                                                      Допоміжна 

1. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. Видан. 3-те. 

Доповнене і перероблене. - К.:Атіка, 2007. – 528с. 

2.Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник . – 2-ге вид.,доп. 

- К.: А.С.К., 2005. – 400с. 

З.Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства: Навчальний 

посібник . - К.: Центр Навчальної літератури, 2004. -347с. 

4.Кулішов В.В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний 

посібник. - К.: Ельга, 2004. -362с. 
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Додаток І 

                Орієнтовна тематика курсових робіт 
1. Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій. 
2. Договірні   взаємовідносини   і   партнерські   зв'язки   у   підприємницькій 

діяльності. 
3. Методи управління діяльністю підприємств у ринкових умовах. 
4. Система управління персоналом підприємства. 
5. Методи оцінки і відбору працівників фірми. 
6. Ефективність відтворення і використання основних фондів підприємства. 
7. Амортизаційна політика підприємства. 
10.Нематеріальні ресурси підприємства, їх формування та ефективність. 
11.Ефективність використання оборотних коштів підприємства. 
12.Нормування оборотних коштів підприємства. 
13. Визначення   необхідного   обсягу   і   джерел   фінансування   виробничих 

інвестицій.  
14.Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). 
15.Особливості показників визначення ефективності фінансових інвестицій. 
16.Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень і 

фінансових інвестицій.  
17.Загальні і пріоритетні напрямки технічних інновацій.  
18.Основні тенденції організаційного прогресу на сучасному етапі розвитку 

підприємства. 
19.Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.  
20.Формування і використання виробничої потужності підприємства. 
21.Малі підприємства та їх роль у ринкових умовах господарювання. 
22.Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.  
23.Планування    розвитку   діяльності    підприємства    у    ринкових    умовах 

господарювання.  
24.Організація оперативного планування діяльності підприємства.  
25. Вимірювання       і       забезпечення       підвищення       рівня       якості       і 

конкурентоспроможності продукції.  
26.Продуктивність праці персоналу підприємства:  вимірювання, чинники і 

резерви підвищення.  
27.Форми і системи оплати праці та їх удосконалення. 
28.Кошторис виробництва та собівартість продукції.  
29.Калькулювання собівартості окремих виробів продукції.  
30.Стратегії і шляхи зниження поточних витрат.  
31.Ціни на промислову продукцію: загальна характеристика, методи. 
З2.Прибутковість підприємства та шляхи її підвищення. 
33. Фінансово-економічні  результати діяльності підприємства. 
34. Оцінка результатів та фінансового стану підприємства. 
35.Діагностика фінансово-економічного становища підприємства. 
36.Ефективність виробництва: вимірювання і чинники підвищення. 
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37.Економічна  безпека   підприємства  і   шляхи   запобігання   внутрішнім   і 

зовнішнім загрозам. 
 

38. Практика здійснення та ефективність реструктуризації 
суб'єктів господарювання. 

39.Санація (Фінансове оздоровлення) господарюючих суб'єктів.  
40.Банкрутство підприємства; механізм визначення і шляхи подолання. 
41.Акціонерна форма організації підприємства.  
42.Витрати виробництва: критерії та класифікація. 
43. Виробнича програма в системі господарських планів підприємства.  
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Додаток 2 
                                 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

                                   КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 
                               ім.. АНТОНА МАКАРЕНКА 

                                       ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ТА 
                                              ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
                     СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 
5.03050702 "Комерційнадіяльність" 

 
ЗАВДАННЯ 

                             на курсову роботу з дисципліни 
                         «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 
Тема роботи:________________________________________________________ 

:____________________________________________________________________ 

1.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
Студент групи____   ____________________________           _________________ 

(П.І.Б.)                                                               (підпис 
студента)  

 
 

Дата видачі     завдання     «____»  _____________________________20___р. 
Термі  завершення  роботи «____»  ____________________________20___р 

 
 
Керівник  роботи _____________________                              _______________ 

(П.І.Б.)                                  (підпис керівника)                                   



11 
 

 
                                            Додаток 3 
Періодичні видання 

> Актуальні проблеми економіки; 
> Банківська справа; 
> Вісник НБУ; 
> Економіст; 
> Економіка і держава; 
> Економіка: теорія і практика; 
> Економіка, фінанси, права; 
> Економіка промисловості; 
> Економіка України; 
> Економіка Харчової промисловості; 
> Економічний часопис; 
> Економічні інновації; 
> Економічний простір; 
> Ефективна економіка; 
> Маркетинг в Україні; 
> Маркетинг і реклама; 
> Пріоритети;  
> Регіональна економіка; 
> Регіональна перспектива; 
> Статистика України; 
> Соціальний захист населення; 
> Україна: аспекти праці; 
> Фінансовий простір;  
> Фінанси України; 
> Фінансова тема; 
> Формування ринкових відносин в Україні.. 
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Додаток 4 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  

КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ  
ім. АНТОНА МАКАРЕНКА  

ЦИКЛОВА  КОМІСІЯ ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНИХ ТА  
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

 
 

 
 

КУРСОВА РОБОТА 

              із дисципліни: «______________________________________» 

на тему 

«____________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 

 

 
 
                                               Студент ІІ курсу групи _________________________ 

 ___________________________________________ 
                                                Галузь знань: 0305 « Економіка і підприємство» 
                                              Спеціальність: 5. 03050701 «Комерційна діяльність» 

                                            Керівник:__________________________________     
                                         Національна школа_____________________    

                                           Кількість балів:_________ Оцінка :ECTS_______ 
 
 
 

 
                                       Члени комісії: _______       __________________________ 
       (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

______________      _________________________ 
(підпис)              (прізвище та ініціали)                                         

______________      _________________________ 
                                                               (підпис)              (прізвище та ініціали) 
 
 
 
 
 Київ 2015 



 
 
 

Додаток 5 

Зміст 

Вступ………………………………………………………………………3 

1.Поняття кадрового потенціалу та його характиристика………………4 

2. Оцінка кадрового потенціалу…………………………………………13 

3. Чинники, що впливають на розвиток кадрового потенціалу………..21 

Висновки…………………………………………………………………..22 

Список використаних джерел……………………………………………25 

Додатки …………………………………………………………………...26 
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                                                                                                                                                                                     Додаток 6 

Критерії  оцінювання якості виконаної курсової роботи 

1. Відповідність змісту курсової  роботи  темі та затвердженому плану. 

- 0 – зміст жодного з параграфів курсової роботи не відповідає затвердженому . 
- 5  - зміст одного параграфу курсової роботи відповідає затвердженому плану. 
-  10 – зміст двох параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану. 
- 15 – зміст усіх параграфів курсової роботи відповідає затвердженому плану. 

2. Сутність розкриття теоретичних аспектів проблеми та коректність використання  
понятійного апарату. 

- 0  - понятійний апарат не сформовано; теоретичні аспекти  проблеми не розкриті. 
-  5  - понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти  проблеми розкриті частково. 
-  10  -  понятійний апарат сформовано, теоретичні аспекти проблеми розкриті. 
- 15 – понятійний апарат сформовано, теоретичні проблеми розкриті. 

3. Сутність використання фактологічного матеріалу, в т. ч. із роботи вітчизняних 
підприємств. 

- 0  - фактологічний матеріал не використано. 
- 5 – залучений фактологічний матеріал, розв’язання проблем на вітчизняних підприємствах не 

використано. 
- 10 – залучені фактологічний матеріал, досвіт вітчизняних підприємств використано. 

4. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання 
етики посилань. 

- 0 – залученні матеріали  лише навчальних посібників та підручників (до 7 джерел),  етика 
посилань не дотримана. 

- 5 – залученні матеріали  лише навчальних посібників періодичних видань (7-10 джерел), етика 
посилань дотримана частково. 

- 10 – залученні матеріали лише навчальних посібників та підручників, монографій, 
статистичних збірників, періодичних видань та мережі інтернет (більше 10 джерел), етика 
посилань дотримана. 

5. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам. 

- 0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог. 
- 5 – текст курсової роботи  оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог. 
- 10  - текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог. 
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Оцінювання захисту курсової роботи 

6. Вміння стисло викласти основні результати дослідження. 

- 0 – студент неспроможний чітко і стисло викласти основні результати дослідження. 
- 5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження. 
- 10 – студент спроможний чітко і стисло викласти основні результати досліджень. 

7. Використання ілюстративного матеріалу. 

- 0 – ілюстративний матеріал не використано. 
- 10 – доповідь супроводжена ілюстративним матеріалом. 

8. Повнота, глибина обґрунтованість  відповідей на питання. 

- 0 – студент не спроможний надати відповіді на поставленні питання. 
-  5 – студент надає неповні, поверхові відповіді на поставленні питання. 
- 10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставленні питання. 

                              Оцінювання курсової роботи :

Виконання роботи:                                                                     

45 – 60 балів – «5»( відмінно) 

30 – 40 балів   - «4» (добре) 

15 – 25 балів – «3» (задовільно) 

Менше 10 балів – «2» (незадовільно) 

 Захист роботи: 

25 – 30  балів – «5»( відмінно) 

15 - 20балів   - «4» (добре) 

10 балів – «3» (задовільно) 

 0  – 5 балів – «2» (незадовільно) 
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