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ВСТУП 

 

Створення нових проектів припускає попереднє економічне обґрунтування 

їхньої доцільності, подальше планування необхідних витрат на їхнє здійснення й 

очікувані кінцеві результати. Бізнес-планування дозволяє економістам не тільки 

обґрунтувати необхідність розробки того чи іншого інноваційного проекту, але і 

можливість його реалізації в сучасних ринкових умовах. 

Основними об’єктами бізнес-планування у вільних економічних 

відносинах є високоприбуткові та конкурентоздатні інноваційні проекти. 

Загальновідомо, що сучасний ринок, заснований на дотриманні усіма 

виробниками та споживачами рівноваги між попитом і пропозицією, порівнянні 

своїх доходів і витрат, завжди віддаватиме перевагу в кредитуванні й 

фінансуванні тим виробничим, підприємницьким чи комерційним пропозиціям, 

які у майбутньому матимуть найбільший соціально-економічний результат. 

Бізнес-плани переважно призначаються для того, щоб сприяти виходу на ринок 

висококонкурентних видів товарів і послуг. 

Отже, будь-який інноваційний бізнес-проект повинен мати відповідний 

бізнес-план обґрунтування оптимальних показників виробництва та продажу 

товарів і послуг як на вітчизняному, так і на закордонному ринку. У ринкових 

відносинах бізнес-план сам перетворюється на своєрідний товар, просування 

якого в навколишнє для підприємства банківсько-кредитне чи фінансово-

інвестиційне середовище має принести максимальний прибуток розробникам 

нового проекту. 

Бізнес-плани є новим видом внутрішньогосподарського або 

внутрішньофірмового планування, що набув найбільшого поширення на малих і 

середніх підприємствах. Бізнес-плани розробляються на різні інноваційні об’єкти 

чи процеси, пов’язані з проектуванням або створенням нових фірм і їхніх 

підрозділів, розробкою і постачанням на ринок необхідних товарів і послуг, 

реконструкцією підприємств і розширенням випуску продукції, удосконаленням 
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технології та організації виробництва, підвищенням якості товарів і 

продуктивності праці. У них втілюється визначена соціально-економічна 

мета, що має завершений творчий результат: збільшення прибутку, 

збільшення частки ринку, задоволення вимог покупців, прискорення обороту 

продукції, створення нових робочих місць і т. д. 

Відповідно до навчального плану, важливим етапом вивчення навчальної 

дисципліни «Економіка підприємства» є виконання курсової роботи. 

Мета курсової роботи полягає в тому, щоб закріпити теоретичні знання з 

начальної дисципліни, виробити у студентів навички самостійної роботи у 

сфері досліджень різних аспектів діяльності підприємства, навчити розробляти 

заходи, спрямовані на реалізацію виявлених резервів щодо підвищення 

ефективності роботи підприємства. Для студентів, які вибрали як базовий 

об’єкт туристичну організацію, що працює на місцевих ринках, під час 

проектування схеми структури управління доцільним є відображення 

перспективності її подальшої роботи. 

Базою для виконання курсової роботи є підприємницькі організації, де 

студенти проходять організаційно-економічну практику. Не менше половини 

відведеного на практику часу студенти повинні присвятити вивченню питань з 

комунікативного менеджменту, економіки та маркетингу туризму, організації 

екскурсійної та анімаційної діяльності, готельного та ресторанного 

господарств, нормування праці службовців, що надасть можливість зібрати 

матеріали та забезпечити високу якість курсової роботи. 

Методичні вказівки покликані допомогти студентам у написанні та 

оформленні курсових робіт, а список використаних джерел допоможе 

зорієнтуватися в основній літературі, присвяченій проблемам економіки 

підприємств у готельному, курортному та туристичному сервісі. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

– господарські організації туристичної індустрії як об’єкта управління;  
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– зміст і складові економіки туристичних підприємств; 

– чинники, які забезпечують ефективну виробничо-господарську 

діяльність туристичних підприємств; 

уміти: 

– виявляти проблеми в управлінні підприємствами туристичної 

індустрії, здійснювати збір необхідної інформації та приймати оптимальні 

управлінські рішення;  

– вибирати ефективну організаційно-правову форму підприємства; 

–  визначати необхідні ресурси та розраховувати потребу в них; 

–  визначати економічні показники, які характеризують результативність 

діяльності туристичних підприємств; 

– забезпечувати розвиток персоналу як засобу підвищення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств;  

– розробляти та обґрунтовувати основні напрями удосконалення та 

підвищення ефективності управління підприємствами туристичної індустрії. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 

 

1.1 Характеристика етапів виконання курсової роботи 

Студент, який виконує курсову роботу, повинен насамперед ознайомитися 

з вимогами до такого дослідження. Оскільки курсові роботи повинні мати 

ознаки наукового дослідження, то особлива увага в них привертається до 

глибокого теоретичного висвітлення проблеми як в цілому, так і окремих її 

складових.  

Написання курсової роботи починається з визначення та висвітлення 

основного питання кожного розділу. Виклад змісту кожного питання має бути 

доказовим, науково аргументованим і поясненим (а не описовим і 

декларативним). Теоретичні положення та висновки мають ґрунтуватися на 

конкретних матеріалах, факти і приклади мають бути типовими.  

Матеріал курсової роботи може бути вичерпним, а зміст правильно 

розкритим, якщо студент попередньо вивчив наукові праці українських і 

зарубіжних учених з проблеми, ознайомлений з чинним законодавством 

України, зібрав та проаналізував статистичні дані, опубліковані в статистичних 

довідниках і в мережі Інтернет тощо. Бажано, щоб результати курсового 

дослідження ґрунтувалися на даних конкретних підприємств, які студент 

збирає під час проходження практики. Копії документів, які характеризують 

стан досліджуваної проблеми на підприємстві, зазвичай, подають у додатках 

роботи.   

Уміння письмово теоретично обґрунтовано подати матеріал свідчить про 

сформованість знань студента, їх систематизацію та свідоме засвоєння. 

Опанувавши методи наукового дослідження, студент може самостійно, логічно, 

послідовно, відповідно до зазначеної мети письмово розкрити питання щодо 

плану вибраної теми, провести відповідні розрахунки, зробити пропозиції та 

сформувати висновки. Курсова робота має бути написана грамотно, 
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літературною українською мовою.  

Основною вимогою, яку ставлять перед студентами, що працюють над 

курсовими роботами, є самостійне і творче їх виконання. Слід нагадати, що 

кожна надрукована на папері (компакт-диску чи інших носіях) або у всесвітній 

мережі Інтернет думка має власника, а її несанкціоноване використання є 

крадіжкою чужої інтелектуальної власності. 

Курсова робота, у якій буде виявлено ознаки плагіату, не допускається до 

захисту, а її авторові виставляється незадовільна оцінка.  

Підготовка курсової роботи потребує значення її певних етапів і 

конкретних завдань, які необхідно розв’язати на кожному із них. Планування 

передбачає розподіл часу для написання роботи, дотримання визначених 

термінів та обсягів. Для виконання курсової роботи слід виділити щонайменше 

шість етапів. 

1. Вибір і затвердження теми курсової роботи. 

2. Пошук і вивчення літератури. 

3. Складання та узгодження з науковим керівником плану курсової роботи. 

4. Добір та опрацювання фактичного та статистичного матеріалу. 

5. Написання роботи. 

6. Захист роботи.  

Теми курсових робіт студенти вибирають самостійно із запропонованого 

кафедрою переліку. До остаточного закріплення студентів за конкретними 

темами кафедра допускає зустрічні пропозиції студентів про внесення до 

тематики додаткових тем.  

 

1.2 Пошук і обробка матеріалу, необхідного для написання курсової 

роботи 

Якість роботи, її практичне значення залежать від правильно складеної 

програми збирання даних. Програма збирання вихідних матеріалів може бути 

розроблена лише після ознайомлення студентів зі спеціальною літературою, а 
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також з об’єктом курсової роботи. Розробка таких програм, зазвичай, не 

викликає особливих ускладнень. 

Збирання матеріалів полягає не в тому, щоб механічно накопичити 

отримані на туристичному підприємстві матеріали, згідно з програмою 

дослідження зібрати схеми структури управління організацією, нотатки з 

планової та звітної документації щодо організації праці різних категорій 

працівників, а в тому, щоб глибоко вивчити найважливіші (згідно із завданнями 

курсових робіт) особливості діяльності підприємницької організації, що 

досліджується. Оцінка виконаної курсової роботи ґрунтується не на кількості 

використаних матеріалів, а на якості їх обробки, ступеня самостійності 

виконання, особливостей висновків і пропозицій, наявності певної частки 

елементів новизни і оригінальності. 

 

1.3 Оформлення курсової роботи 

Після ознайомлення з літературою студент має сформовану думку про 

напрям свого дослідження і готовий до складання плану дослідження.  

Курсова робота має складатися з таких розділів. 

Можливості фірми (резюме). 

Опис підприємства. 

Аналіз стану справ у галузі. 

План маркетингу. 

Організаційний план. 

Фінансовий план. 

Аналіз можливих ризиків. 

Зміст розділів бізнес-плану. 

Короткий опис (резюме) складається, зазвичай, уже після того, як 

закінчена розробка всього бізнес-плану, однак розміщується саме на початку 

документа. Резюме – своєрідна візитка майбутньої справи, тому необхідно 

чітко й переконливо викласти головні положення проекту, а саме: мету, тобто 
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чим займатиметься підприємство (товар або послугу та її переваги), скільки 

коштів необхідно для його діяльності, фінансові прогнози, прогноз попиту на 

його продукцію або послуги, і чому підприємець думає, що його справа матиме 

успіх. У цьому розділі подають і загальну інформацію:  

– повну назву й адресу підприємства; 

– місце розташування;  

– суть пропонованого проекту (кілька фраз щодо мети проекту);  

– обґрунтування проекту (коротко пояснити, чому проект матиме 

економічний сенс);  

– прогнозовані фінансові результати (опис загальної вартості проекту, 

очікуваних результатів проекту);  

– короткий опис ринку (опис ринкових можливостей, які 

використовуватиме проект, і головний аргумент – чому проект буде успішним, 

незважаючи на наявні товари та послуги, що задовольняють потреби вибраного 

сегмента ринку). 

Опис підприємства. Визначати суть розділу слід з короткої характеристики 

підприємства. Основними питаннями, на які необхідно дати відповідь, є: 

 – опис виду діяльності підприємства; 

 – обґрунтування доцільності створення підприємства; 

 – складання принципів управління;  

– опис місцезнаходження підприємства, його відповідність екологічним 

нормам; вплив місцезнаходження на витрати;  

– визначення, чи є приміщення власністю малого підприємства, чи 

передбачається його орендувати;  

– потрібна площа приміщень; 

 – наявний доступ до транспортних мереж тощо. 

Питання, які належать до опису товару (продукту / послуги), можуть бути 

такими: 

 – конкретний опис товару і способів його застосування. При цьому 
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властивості товару повинні задовольняти вимогам його потенційних покупців;  

– тенденції застосування вибраного товару (чи буде найближчим часом 

його споживання зростати або зменшуватись, чи можливі нові способи його 

застосування?) і життєвий цикл товару; 

 – діапазон подібних продуктів/послуг, пропонований конкурентами. 

Унікальність, порівняно з моделями конкурентів, специфічність товару;  

– рівень захисту товару, наявність підприємницького патенту, авторського 

права, зареєстровану торгову марку тощо. 

Аналіз стану справ галузі. Складаючи план необхідно врахувати сучасний 

стан і перспективи розвитку галузі. Необхідно розглянути структуру, значення 

галузі для національної економіки; скорочено описати місткість ринку збуту, 

тенденції його зростання і своїх головних конкурентів; оцінити ймовірність 

появи нових споживачів послуг, законів та інструкцій, а також надати оцінку 

майбутнього зростання галузі на підставі головних програм розвитку галузі. 

Маркетинговий план має містити таку інформацію: 

– характеристика товару/послуги, його переваги та вигоди;  

– цінові стратегії;  

– прогноз обсягів продажу;  

– місця та канали реалізації продукції;  

– методи стимулювання продажу;  

– рекламні заходи. 

Організаційний план. З урахуванням даних виробничої діяльності 

підприємства в організаційному плані визначаються потреба в забезпеченні 

підприємства робочою силою (створення додаткових робочих місць), дані про 

структуру кадрів, кваліфікацію працівників. Надаються відомості про чинну 

систему заробітної плати, механізм її нарахування різним категоріям 

працівників підприємства, систему стимулювання, розробляється 

організаційно-виробнича структура. 

Фінансовий план проекту покликаний узагальнити матеріали попередньої 
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розробки, а саме:  

– аналіз ринку;  

– план маркетингу;  

– план виробництва;  

– організаційний план і забезпечити зіставлення у вартісному вимірюванні 

витрат і переваг проекту.  

У цьому розділі, поряд з прогнозованим рухом грошових потоків 

(надходженнями та виплатами) має бути докладно описаний поточний 

фінансовий стан підприємства, показники ефективності проекту. Зазвичай 

фінансовий розділ містить три основні прогнозовані фінансовідокументи, які 

дозволяють планувати, аналізувати і контролювати фінансову діяльність 

підприємства: 1) прогнозування прибутків (збитків); 2) балансова відомість; 3) 

план грошових потоків.  

Аналіз можливих ризиків. У цьому розділі необхідно виявити всі типи 

ризиків, джерела цих ризиків і моменти їхнього виникнення. А потім слід 

розробити засоби щодо скорочення цих ризиків і мінімізації втрат. 

Додатки зазвичай містять допоміжний матеріал, потрібний для повноти 

сприйняття дослідження, наприклад, допоміжні таблиці, опис методик та 

алгоритмів, ілюстрації допоміжного характеру, копії документів підприємств, 

дані яких аналізуються, тощо.   

Для написання курсової роботи необхідно обов’язково використовувати 

статистичні матеріали, які характеризують стан проблеми в Україні (регіоні) і 

бажано розглядати проблему на матеріалах конкретного підприємства. 

Висновки та пропозиції, які містяться в однойменній частині роботи, 

обов’язково мають бути висвітлені в основній частині курсової роботи.  

Текст курсової роботи набирається на комп’ютері у текстовому редакторі 

MS Word і розміщується з однієї сторони аркуша білого паперу                

формату А4 (210х297 мм).  

Загальний обсяг курсової роботи – 40–50 аркушів. Виконання курсової 
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роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» має характер 

науково-дослідної роботи. 

Під час оформлення курсової роботи слід залишати поля: ліве – 25 мм; 

праве – не менше 10 мм; верхнє і нижнє – 20 мм. Текст друкується з 

міжрядковим інтервалом 1,5, шрифт – Times New Roman 14 кегль, 

міжбуквенний інтервал – звичайний. Нумерацію сторінок подають арабськими 

цифрами у правому верхньому кутку сторінки. 

Титульна сторінка є першою сторінкою курсової роботи. Титульна 

сторінка, завдання та зміст входять до загальної нумерації, але номер сторінки 

на них не проставляють. Зразок оформлення титульної сторінки та завдання до 

курсової роботи наведено у додатках А, Б.  

У змісті викладено структуру роботи з обов’язковим посиланням на 

сторінки, з яких починається відповідний підрозділ. 

Заголовки розділів друкують великими літерами, підрозділів –маленькими 

літерами (крім першої великої), виділяють жирним шрифтом і розміщують 

посередині сторінки. Крапка в кінці заголовків не ставиться. Кожен розділ чи 

підрозділ курсової роботи слід починати з нової сторінки. 

Ілюстрації (рисунки, графіки, діаграми та фотографії), а також таблиці 

подаються безпосередньо після тексту, де вони вперше згадані. Ілюстрації 

позначають скорочено словом «рис.». Номер та назву ілюстрації розміщують 

посередині під ілюстрацією. Номер ілюстрації складається з номера розділу та 

порядкового номера цієї ілюстрації в цьому розділі (наприклад, рис. 3.2 – це 

другий рисунок у третьому розділі). Після назви ілюстрації крапка не ставиться 

(додаток В). 

Цифровий матеріал зазвичай оформлюють у таблиці. Кожна таблиця має 

свої номер та назву, які розміщують над таблицею. Перед номером таблиці 

пишуть слово «таблиця», після нього ставиться номер. Назва таблиці 

починається з великої літери, після назви крапка не ставиться (додаток В). 

Формули у тексті роботи також послідовно нумерують. Номер складається 
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з номера розділу та порядкового номера формули у цьому розділі, номер 

проставляється біля правого поля сторінки поряд з формулою і пишеться в 

круглих дужках, наприклад: 

                                                      y = f (x).                                                             (2.4) 

Під час написання курсової роботи студент повинен робити посилання на 

джерела літератури та інші джерела, дані з яких наводять у тексті роботи. 

Наявність посилань на джерела у тексті є обов’язковою. Такі посилання 

надають змогу відшукати і перевірити достовірність відомостей, поданих у 

тексті роботи.  

Посилання в тексті слід подавати у квадратних дужках і зазначати 

послідовний номер джерела у списку використаних джерел і номери сторінок, 

на яких подано інформацію, наприклад [5, с. 15–17].   

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, 

наприклад «на рис. 4.1 зображено...». Посилання на формули вказують 

порядковим номером формули в дужках, наприклад «у формулі (2.1)...». На всі 

таблиці в тексті курсової роботи мають бути посилання, які при цьому 

пишуться скорочено, наприклад «табл. 1.1».   

Для оформлення списку літератури усі джерела слід розміщувати в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів. Список використаних джерел 

має містити не менше п’ятнадцяти використаних позицій. Приклади 

оформлення літератури та інших джерел наведено у додатку Д.   

Додатки слід оформити як продовження роботи на останніх сторінках, 

розміщуючи їх у порядку посилань у тексті. Кожен додаток починається з нової 

сторінки. Посередині рядка над заголовками малими літерами з першої великої 

зазначають слово «Додаток» і велику літеру, що позначає додаток. Додатки слід 

позначати послідовно літерами українського алфавіту, за винятком літер Г, Ґ Є, 

І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, «Додаток А», «Додаток Б».   

Відповідно оформлену курсову роботу студент подає керівнику на 

перевірку. Керівник, перевіряючи курсову роботу, оформляє на неї рецензію, де 
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вказує на позитивні сторони у роботі та її недоліки і про можливість допущення 

роботи до захисту.  

 

1.4 Захист курсової роботи 

Виконана та оформлена відповідно до вказаних вимог курсова робота має 

бути здана на кафедру студентами, майбутніми фахівцями, не пізніше ніж за 

тиждень до захисту. Керівник перевіряє курсову роботу та попередньо оцінює 

її. За поданням керівника студент захищає курсову роботу в комісії на кафедрі, 

де отримує остаточну оцінку. 

 

1.5 Критерії оцінювання виконання курсової роботи 

Оцінювання виконання курсової роботи проводиться за 100-бальною 

рейтинговою системою, яка доповнюється оцінками за національною системою 

і за європейською кредитно-трансферною системою – ЕСТS. 

Критерії оцінювання знань з дисципліни, формою семестрового контролю 

якої є курсовий проект (робота) (на виконання відводиться 30 годин, один 

кредит із загального обсягу кредитів, запланованих на вивчення навчальної 

дисципліни в семестрі): 

Вид контролю Максимальний бал 

Виконання курсового проекту (роботи) 

(наповнюваність змісту, якість 

оформлення, своєчасність виконання, 

творчий підхід) 

60 

(детальний розподіл балів 

здійснюється в робочій 

навчальній програмі) 

Захист проекту (роботи) 40 

Усього 100 
 

Незадовільно (1–59 балів/F–FX) оцінюється робота, у якій студент не 

виконав завдання стосовно дослідження курсової роботи, не зміг викласти 

основні теоретичні положення і не має навичок їх практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60–63 бали/E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

аналітичної частини допускає значні помилки. 
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Оцінку задовільно (64–73 бали/D) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні 

аналітичної частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно 

аналізувати, узагальнювати, робити висновки. 

Оцінка добре (74–81 бал/С) виставляється студенту, якщо він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у 

роботі є неточності. 

Оцінка добре (82–89 балів/В) виставляється студенту, якщо він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але 

робота не містить елементів наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90–100 балів/А) виставляється студенту, якщо він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, займається 

науковою роботою в цьому напрямі, бере участь у наукових конференціях, має 

наукові публікації у фахових журналах, а пропозиції дослідження мають 

елементи наукової новизни. 
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Тематика курсових робіт розроблена з урахуванням проблем, які 

відбивають зміст навчальної дисципліни «Економіка підприємства». 

Курсові роботи виконують згідно з темами: 

1. Розробка бізнес-плану туристичної агенції. 

2. Розробка бізнес-плану туристичного підприємства (на прикладі 

готелю). 

3. Розробка бізнес-плану міні-готелю, хостелу. 

4. Розробка бізнес-плану екскурсійного бюро. 

5. Розробка бізнес-плану мотелю. 

6. Розробка бізнес-плану сервісного центру. 

7. Розробка бізнес-плану салону краси. 

8. Розробка бізнес-плану боулінг-клубу. 

9. Розробка бізнес-плану кафе. 

10. Розробка бізнес-плану фотостудії. 

11. Розробка бізнес-плану агенції з нерухомості. 

12. Розробка бізнес-плану книжкового магазину. 

13. Розробка бізнес-плану торговельного підприємства. 

14. Розробка бізнес-плану магазину спортивних товарів. 

15. Розробка бізнес-плану дитячого розважального центру. 

16. Розроба бізнес-плану кінотеатру. 

17. Розробка бізнес-плану кав’ярні. 

18. Розробка бізнес-плану кондитерського міні-кафе. 

19. Розробка бізнес-плану магазину будівельних матеріалів. 

20. Розробка бізнес-плану агентства з ремонту комп’ютерної техніки. 

Тематика курсової роботи передбачає розробку бізнес-плану для наявного 

підприємства або підприємства, яке щойно відкривається. 
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Під час написання курсової роботи рекомендується дотримуватися 

відповідної структури (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 – Рекомендована структура курсових робіт 

Розділи роботи 
Обсяг розділів  

у відсотках до загалу, % 

1  Можливості фірми (резюме). 5 

2  Опис підприємства 15 

3 Аналіз стану справ у галузі. 25 

4 План маркетингу. 15 

5 Організаційний план. 10 

6 Фінансовий план. 15 

7 Аналіз можливих ризиків. 15 

 

Якщо курсова робота виконується на підставі літературних джерел, вона 

має містити узагальнення теоретичних засад і передового досвіду з проблем 

управління, організації та нормування праці. У аналітичній частині такого 

проекту слід детально розглянути принципи аналізу та узагальнення 

відповідного передового досвіду. 
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Додаток А 
Додаток 27 

до наказу в.о. ректора КрНУ 

від 18 квітня 2016 року № 74-1 

 

Форма № Н-6.01 у 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 

ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
Кафедра туризму 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА» 
(назва дисципліни) 

 

на тему «____________________________» 

 

 

 

Студента (ки) _ курсу, ___________ групи 

напряму підготовки 242 – «Туризм» 

спеціальності – «Туризм»  

_______________________________ 
(ПІБ) 

Керівник: д. е. н., проф. І. М.Труніна  

Національна шкала ________________ 

Кількість балів: _____ Оцінка: ЄКТС__ 

                                Члени комісії    ___________________   ________________________________ 

                                                                                                          (підпис)                        (ініціали та прізвище)   

                                                                                            ___________________   ________________________________ 

                                                                                                          (підпис)                        (ініціали та прізвище)   

                                                                                             ___________________   ________________________________ 

                                                                                                          (підпис)                        (ініціали та прізвище)   

 

 

 

Кременчук 2018 
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Додаток Б 

 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА 

ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 
Форма № Н-9.01 у 

 

Кафедра__________________________Туризму____________________________________ 

Навчальна дисципліна________________Економіка підприємства_____________________ 

Спеціальність _________________ «Туризм»_______________________________________ 

Курс __ група _______ семестр _________________________________________________ 

 

ЗАВДАННЯ 

до курсового проекту (роботи) студенту 

_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

1. Тема роботи________________________________________________________________ 

2. Термін здачі студентом роботи ________________________________________________ 

3. Вихідні дані роботи __________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 

розробці)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання_________________________________________________________
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

 

 

Студент (ка) _________________                  ________________________ 

                                                  (підпис) 

Керівник      _________________                  _______І. М. Труніна ._____ 

                                  (підпис)                                                                (ініціали та прізвище) 

«____» ____________________ 2018 

№ 

пор. 
Назва розділів курсової роботи 

Строк 

виконання 

розділів 

роботи 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (із 

зазначенням 

дати 

консультації) 

Оцінювання розділів роботи 

 
Розділ 1 

  За 

національн

ою шкалою 

За 

шкалою 

ЄКТС 

Кількість 

балів 

 

 

   

 

 

 
Розділ 2    

  

   

  

 

   



Додаток В 

Зразок оформлення ілюстрацій і таблиць 

 

 

Рис. 1.1 – Структура відділу реалізації путівок 

 

Таблиця 1.1 – Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності 

СЕЗ «Курортополіс Трускавець» 

Назва показника 

Од. 

вимірю-

вання 

Роки 

Усього 
2014 2015 2016 

Упроваджено 

інновацій (нових 

технологій, 

технологічних ліній, 

машин обладнання, 

устаткування) 

шт. 4 6 3 13 

тис. грн 11347,0 8760,3 2292,5 22399,8 

у тому числі у сфері 

лікування та 

оздоровлення 

шт 2 3 1 6 

тис. грн 5304,5 499 955,4 6758,9 

 

 

Начальник відділу реалізації путівок 

Старший 

економіст 

 

Економіст 

 

Бухгалтер 

 

Менеджер  

з реклами 
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Додаток Д 

Приклади оформлення джерел літератури та інших джерел 

 

Вид джерела Приклад оформлення 

Законодавчі та 

нормативні  

документи 

1. Про туризм : Закон України від 15.09.95 № 325/95 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – С. 241.  

2. Про стандартизацію та сертифікацію : Декрет Кабінету 

Міністрів України вiд 10.05.1993 № 46-93 // Відомості 

Верховної Ради України. – 1993. – № 27. – С. 289 

Стандарти 1. Система управління якістю. Вимоги. (ISO 9001–2000, IDT) – на 

заміну ДСТУ ISO 9001–95, ДСТУ ISO 9002–95, ДСТУ ISO 9003–

95: Чинний від 01.10. 2001. – К., 2001. – 44 с. 

Книги:  

 

Один автор 

1. Агафонова Л. Г. Підготовка бізнес-плану. Практикум / 

Л. Г. Агафонова. – К. : Знання, 2001. – 52 с. 

2. Любіцева О. О. Методика розробки турів : навч. посібн. /               

О. О. Любіцева. – К. : Альтерпрес, 2003. – 104 с. 

3. Уніфіковані технології готельних послуг : навч. посібн. / за 

ред. В. К. Федорченка. – К. : Вища школа, 2001. – 237 с. 

Два (три) автори 1. Яновська Н. Туризм : організація і облік / Н. Яновська, 

С. Філатов. – Х. : Фактор, 2002. – 220 с.  

2.  Бабарицька В. К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг : 

навч. посібн. / В. К. Бабарицька, О. Ю. Малиновська. – К. : 

Альтерпрес, 2004. – 288 с.  

Чотири і більше 

авторів 

 

1.  Формування здорового способу життя молоді : навч.-

метод. посібн. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та 

молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-

Фаворська та ін.]. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – 

(Серія «Формування здорового способу життя молоді» :             

у 14 кн., кн. 13) 

Без автора 1.  Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого        

монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. 

– (Грані світу) 
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