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ВСТУП 

 

Мета дисципліни «Основи підприємницької діяльності» – дати студентам 

загальну уяву про бізнес, розглянути його соціально – економічний зміст. 

Завдання:розкрити механізм створення власної справи, показати процеси 

функціонування, інфраструктурного обслуговування і забезпечення бізнесу, а 

також висвітлити проблеми його управління і державного регулювання, і на цій 

основі сформувати підприємницький тип мислення, котрий так необхідний для 

розвитку бізнесу. 

 Заняття з дисципліни «Основи підприємницької діяльності» проводяться 

у формі лекцій і практичних занять. Окремо деякі розділи виносяться на 

самостійне опрацювання студентами. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: теоретичні 

основи ведення бізнесу, законодавчі аспекти регулювання підприємницької 

діяльності. 

Студент повинен вміти: 

- орієнтуватися у виборі напряму діяльності стосовно до потреб ринку; 

- реалізувати на практиці навички щодо заснування власної справи і 

реєстрації підприємства. 
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1 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1.1. Правила виконання курсової роботи 

Важливим засобом підвищення ефективності вивчення дисципліни є 

підготовка і написання студентом курсових робіт. Курсова робота з навчальної 

дисципліни «Основи підприємницької діяльності», сприяє глибокому 

засвоєнню дисципліни, розвитку творчого мислення та навичок самостійної 

науково-пошукової діяльності. У ході виконання курсової роботи студенти 

набувають навичок самостійної роботи з монографічною та періодичною 

літературою; систематизації та узагальнення фактичного матеріалу; аналізу 

складних економічних процесів, що відбуваються у світі та країні; 

користування науковою термінологією. Підготовка до курсової роботи 

зобов’язує студента вийти за межі підручника, оскільки передбачає 

дослідження окремої проблеми, яка ґрунтується на вивченні та використанні 

широкого кола додаткової літератури. Результати конкретного дослідження 

виносять на захист, що забезпечує не тільки глибоке засвоєння матеріалу 

курсової роботи, але й уміння відстоювати власну точку зору. 

Ознайомлення з предметом дослідження слід починати з відповідних 

розділів підручників, перегляду власних конспектів лекцій з теми, поміток до 

семінарських та практичних занять. На цьому етапі необхідно з’ясувати 

найбільш загальні, вивірені відомості з проблеми, що розглядається. Допомогти 

в цьому можуть енциклопедії, довідники, словники. Після цього складається 

попередній план курсової роботи. План – це основа, каркас роботи. 

Правильність його складання зумовлює повноту розкриття змісту теми, 

логічний зв’язок окремих частин роботи. Разом з тим, план – один із показників 

якості вивчення студентом літератури, його вміння виділити головне, суттєве.  

Питання, що складатимуть план роботи, повинні являти собою єдину 

систему, в якій кожне наступне розкриває і доповнює попереднє. Назви питань 

мають бути чітко сформульовані, вони не дублюють назву теми. 

Наступним етапом роботи є складання списку літератури, що буде 
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використаний для розкриття змісту вибраної теми. З метою підбору публікацій 

у періодичній літературі рекомендується переглянути журнали з даної 

проблеми за останні кілька років („Економіка України‖, „Вопросы экономики‖, 

„Экономические науки‖, „Економіст‖, „Актуальні проблеми економіки‖ тощо).  

Після підбору літератури можна приступити до її вивчення та збору 

матеріалів. Важливо правильно оформляти витяги і записи із опрацьованої 

літератури. Вони можуть бути дослівними (цитати), або „вільними‖, коли 

положення з книг, журналів, газет викладаються своїми словами. Роблячи 

витяги, необхідно вказувати джерела, з яких вони взяті, а під час написання 

тексту роботи – уважно стежити за тим, щоб посилання на джерела були 

правильними. Для оптимального розподілу матеріалу необхідно скласти план-

проект, який би відтворював розгорнуту структуру роботи, чітке розміщення 

ключових позицій, цифрового і табличного матеріалів, схем, графіків у їх 

логічній послідовності. 

Відповідно до плану-проекту складають чорновий варіант роботи, який 

надають науковому керівникові. Із урахуванням зауважень наукового керівника 

можна оформляти чистовий текст роботи. Виклад тексту роботи, що відповідає 

плану, не повинен являти собою набір окремих положень. Кожне висунуте 

ключове положення слід теоретично обґрунтувати і, по можливості, підкріпити 

підібраним і систематизованим матеріалом. 

Фактичні дані, таблиці, схеми, графіки, що наводяться в тексті, повинні 

бути проаналізовані й прокоментовані автором. Під час написання тексту слід 

уникати довгих, заплутаних фраз, прагнучи до простого і зрозумілого 

викладення. Оформлена курсова робота повинна бути прорецензована 

науковим керівником і здана на кафедру за 15 днів до її захисту. 

 

1.2 Порядок рецензування та захисту курсової роботи 

Виконану курсову роботу студент подає на випускаючу кафедру, де 

роботу реєструють і передають науковому керівникові для перевірки та 

рецензування. 
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Науковий керівник перевіряє курсову роботу, пише зауваження на полях 

тексту і робить свій висновок щодо ступеня готовності і виконаної студентом 

роботи до захисту. На роботу пишуть відгук, де зазначаються позитивні і 

негативні моменти. Роботу оцінює науковий керівник за визначеними 

критеріями в балах (від «4» до «10»), підсумовується загальна кількість балів, 

яка співвідноситься з національною шкалою. За умови позитивної ( негативної) 

оцінки за виконання курсової роботи виноситься рішення про  допуск чи 

недопуск студента до захисту. 

Якщо курсову роботу виконано неправильно, вона має серйозні недоліки, 

то її повертають студенту на доопрацювання. Якщо курсова робота виконується 

повторно, то її новий варіант подається обов’язково разом з попереднім 

варіантом роботи та із зауваженнями наукового керівника, згідно з якими 

перероблено (дороблено) курсову роботу. 

Дату і час захисту курсової роботи встановлює випускаюча кафедра. До 

захисту допускаються роботи, які відповідають вимогам написання та 

оформлення робіт даного освітньо-кваліфікаційного рівня та мають відгук 

наукового керівника. Процедура захисту курсової роботи складається з доповіді 

студента (5–10 хв),відповідей на запитання та зауваження з теми курсової 

роботи (5–10 хв.). 

Тривалість захисту, як правило, не повинна перевищувати 10–20 хв. 

У доповіді студент повинен обґрунтувати актуальність теми, мету і завдання 

дослідження, дати досить коротку характеристику об’єкта дослідження, 

показати ґрунтовні знання теоретичних і практичних аспектів проблеми, 

обґрунтувати свої пропозиції, відповісти на поставлені запитання . 

 

1.3 Критерії оцінювання курсової роботи 

Оцінювання курсової роботи відбувається з урахуванням попередньої оцінки 

наукового керівника за критеріями, охарактеризованими у таблиці 1.1. 

Під час захисту курсової роботи студент має продемонструвати вільне 

володіння та знання змісту свого дослідження, ілюструючи доповідь за 
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необхідності таблицями, схемами та графіками або слайд-шоу. 

Таблиця 1.1 - Характеристика критеріїв оцінювання захисту курсової роботи 

Критерії оцінювання Максимальний бал, примітки 

1. Попередня оцінка курсової 

роботи науковим керівником (за 
якість) 

60 – при позитивному відгукові керівника 

2. Доповідь під час захисту роботи 
(презентація роботи) 

30 – при чіткій, логічній, структурованій 
доповіді, демонструє ґрунтовні знання 

теоретичних і практичних аспектів 
проблеми, обґрунтовує свої позиції 

3. Правильність відповіді на 
запитання 

до 20 – при правильній повній відповіді 
на  всі питання 

4. Проявлена студентом 
ініціативність та кмітливість 

до 10 – за наявності  

Загальна сума балів 120 

 

Оцінка за захист курсової роботи заноситься до екзаменаційної відомості 

і залікової книжки студента у такому співвідношенні: 

Шкала оцінювання захисту курсової роботи Національна 4-х бальна шкала 

0 – 30 «незадовільно» 

31 – 60 «задовільно» 

61 – 90 «добре» 

91 – 120 «відмінно» 

Студентові, який не виконав курсову роботу або не з’явився на захист без 

поважних причин, може (а з поважних причин повинне) бути надано право 

повторно захистити курсову роботу при виконанні умов, визначених вищим 

навчальним закладом.  

 

1.4 Зміст основних розділів та підрозділів 

Конкретний зміст курсової роботи та її структура визначаються студентом 

разом з керівником. Як правило, робота має таку структуру: 

- титульний аркуш; 

- завдання на курсову роботу; 

- зміст; 

- перелік умовних позначень (за необхідності); 

- вступ; 
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- основну частину (три розділи); 

- висновки; 

- список використаних джерел; 

- додатки (при необхідності). 

Обсяг курсової роботи – 40–50 сторінок. 

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи і слугує джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. 

Завдання на курсову роботу має інформативний характер щодо підприємства, 

яке виступає об’єктом дослідження в роботі, теми роботи та графіка її 

виконання. 

Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування та 

номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони 

мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, списку 

використаної літератури та ін.  

У вступі обґрунтовується вибір теми, показується її актуальність, 

визначається ступінь дослідженості даної проблеми у зарубіжній та вітчизняній 

літературі, новизна, характеризується її місце у системі завдань формування 

ринкової економіки, формулюються основна мета і завдання роботи, 

визначається коло питань, об’єкти, методи та інформаційна база дослідження.  

Вступ повинен включати конкретні завдання, які потрібно розв’язати в 

результаті дослідження. Це звичайно робиться в формі перерахування 

(вивчити…,описати…,встановити…, виявити…, вивести формулу… тощо). 

Формулювання цих завдань необхідно робити якомога точніше, оскільки опис 

їх розв’язання складає зміст розділів курсової роботи. 

Обов’язковим елементом вступу є формулювання об’єкта та предмета 

дослідження. Об’єкт – це процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію 

та обране для вивчення. В об’єкті вирізняється та його частина, що 

слугуєпредметом дослідження. Саме предмет дослідження визначає тему 

курсової роботи, яка позначається на титульній сторінці як назва. Слід також 

вказати методи дослідження, які слугують інструментом виконання роботи, та 
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характеризувати матеріали та джерела отримання інформації (офіційні, наукові, 

літературні…).Наприкінці вступу бажано розкрити структуру роботи та 

обґрунтувати послідовність розміщення її структурних елементів. 

Основна частина курсової роботи складається з розділів, підрозділів, 

пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основному 

тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом 

вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У 

кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням 

наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу 

вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць ( приклад наведено в 

таблиці 1.2). 

Таблиця 1.2 - Приблизна структура й обсяг курсової роботи 

Зміст курсової роботи Кількість 
сторінок 

Вступ 2–3 

Розділ 1 Викладення теоретичних положень з проблеми, що 
досліджується. 

10–15 

Розділ 2 Стан питань, що досліджуються, на підприємствах 

України та їх аналіз  
15–20 

Розділ 3 Обґрунтування доцільності створення та підготовка 
установчих документів щодо створення та реєстрації 

підприємства 

15–20 

Висновки 2–3 

Список використаної літератури 1–2 

Додатки  

 

Розділ 3 Обґрунтування доцільності створення та підготовка установчих 

документів щодо створення та реєстрації підприємства. 

Для формування установчих документів потрібно, передусім, визначити 

цілі, завдання та спосіб організації підприємства. Установчими документами 

підприємств можуть бути статут, установчий договір, а також протокол зборів 

засновників. 

Статут і установчий договір не повинні повторювати один одного, хоча 

найбільш принципові положення слід формулювати ідентично. Це стосується, 

зокрема, найменування підприємства та його місцезнаходження, розміру 
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статутного капіталу, внесків кожного учасника, порядку та строків внесення 

вкладів, розподілу прибутку, формування та повноваження органів управління, 

умов ліквідації юридичної особи. При виникненні суперечностей у 

формулюванні основних положень діяльності підприємства перевагу слід 

надавати положенням установчого договору. 

Статут Завдання статуту дати повне уявлення про правовий статус 

підприємства як самостійного господарюючого суб'єкта, що має права 

юридичної особи, про його внутрішній механізм управління та самоуправління, 

режим формування та використання майна підприємства, розпорядження його 

коштами та прибутками. У цьому розумінні статут – це документ підприємства, 

що внутрішньо регламентує, доповнює, конкретизує більшість положень 

установчого договору. 

У статуті підприємства мають бути визначені: 

1. точне найменування та місцезнаходження підприємства; його власник 

(власники) або засновник (засновники); мета та завдання діяльності; 

2. органи управління і порядок їх формування; 

3. компетенція (повноваження) трудового колективу та його виборних 

органів; 

4. джерела та порядок утворення майна; 

5. умови реорганізації і припинення існування підприємства. 

Установчий договір – це документ, який укладається між засновниками 

підприємства і призначений регулювати відносини між ними щодо управління 

створеним підприємством, ступеня відповідальності за результатами діяльності, 

участі у розподілі прибутків. Установчий договір підписується після прийняття 

рішення створити юридичну особу та призначений встановити порядок 

об'єднання майна засновників, їх підприємницьких здібностей для отримання 

прибутку. 

У заключній частині робляться висновки, яких дійшов у результаті 

дослідження студент.  
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2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Процес виконання курсової роботи складається з кількох етапів. Першим 

є самостійний вибір теми із тематики, розробленої та рекомендованої 

кафедрою. Після визначення теми дослідження студент консультується з 

науковим керівником. 

1. Інформаційно-аналітичне забезпечення розвитку малого підприємництва в 

регіоні. 

2. Формування механізму регулювання розвитку малого підприємництва в 

Україні. 

3. Інвестиційна поведінка суб'єктів господарювання в трансформаційній 

економіці. 

4. Стратегічне управління збутом на підприємстві. 

5. Соціальні наслідки реструктуризації підприємств – промисловості. 

6. Соціально-економічні аспекти маркетингової діяльності промислових 

підприємств. 

7. Управління процесом адаптації промислових підприємств до ринкових 

умов господарювання. 

8. Методи аналізу і оцінювання ефективності експортної діяльності 

підприємств. 

9. Управління розвитком діяльності промислових підприємств. 

10. Формування механізму стратегічного управління соціально-економічним 

розвитком акціонерного товариства. 

11. Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств. 

12. Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу. 

13. Становлення та ефективність функціонування сільськогосподарських 

виробничих структур різних організаційно-правових форм. 

14. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на інституційні перетворення в 

трансформаційній економіці.  

15. Кооперування суб'єктів підприємництва в транзитивній економіці.  
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16. Загальна характеристика підприємницької діяльності. 

17. Підприємництво як сучасна форма господарювання. 

18. Підприємство як організаційна структура бізнесу. 

19. Господарські товариства неакціонерного типу: характеристика й 

особливості створення. 

20. Особливості створення підприємства у вигляді акціонерного товариства. 

21. Процес створення підприємств малого бізнесу і їх реєстрація.  

22. Поняття про малий бізнес, його роль в економіці.  

23. Засновницькі документи і їх підготовка. 

24. Бізнес – план як інструмент виробничої діяльності. 

25. Партнерські зв’язки , їх форми та сутність. 

26. Стимулювання праці на підприємстві. 

27. Форми співробітництва у сфері виробництва. 

28. Антимонопольне законодавство в Україні. 

29. Партнерські зв’язки у сфері комерційної діяльності. 

30. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва. 

31. Менеджмент підприємницьких структур. 

32. Законодавство про захист прав споживачів. 

33. Менеджер як чинник виробництва і управління бізнесом. 

34. Інфраструктура бізнесу. 

35. Особливості кредитування та кредитів у сфері підприємництва. 

36. Взаємовідносини підприємств і банків. 

37. Особливості діяльності в Україні консалтингових і аудиторських компаній, 

рекламних агентств і засобів масової інформації. 

38. Основні елементи системи фінансування підприємницької діяльності. 

39. Джерела фінансування діяльності підприємства. 

40. Нетрадиційні джерела фінансування підприємницької діяльності: лізинг, 

факторинг. 

41. Інвестування у підприємницькій діяльності.  
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42. Система оподаткування в Україні та державне регулювання бізнесу. 

43. Історія розвитку податкової системи. 

44. Державне регулювання бізнесу. 

45. Економічні ризики підприємницької діяльності. 

46. Особливості рекламної діяльності підприємницьких структур. 

47. Економічна безпека підприємства. 

48. Підприємницький успіх і культура бізнесу. 

49. Характеристика і організація підприємницького успіху. 

50. Професійна культура бізнесової діяльності. 

 



3 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
 

Курсова робота може бути надрукована на принтері з використанням 

середовища Windows на одному боці аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 

297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту 

типу Times New Roman розміром кг 14. Міжрядковий інтервал – полуторний. 

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це 

необхідно. 

Текст курсової роботи варто писати, дотримуючись наступних полів: 

верхнє і нижнє–не менше, ніж 20 мм, праве – не менше, ніж 10 мм, ліве –не 

менше, ніж 30 мм. Зразок оформлення титульної сторінки подано у додатку А. 

При  виконанні роботи  необхідно дотримуватись рівномірної  щільності, 

контрастності та чіткості зображення по всій роботі. 

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, 

літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі.  

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути 

чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально 

наближена до щільності основного зображення. 

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти 

підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці 

або між рядками виправленого зображення від руки.  

Структурні елементи ―ЗМІСТ‖, ―ВСТУП‖, ―ВИСНОВОК‖, ―СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ‖, ―ДОДАТКИ‖ не нумерують, а їхні 

найменування слугують заголовками структурних елементів.  

 
 

 
 

 
ВСТУП 5 

 

Тільки заробітна плата відображає в певному розумінні 

різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які 

 
 

 
 

 
не менше, ніж 30 

мм 

не менш, ніж 10 

мм 

не менше, ніж 20 

мм 
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Найменування таких структурних елементів, як розділи й підрозділи 

основної частини роботи, повинні мати пронумеровані заголовки. 

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто 

розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не 

підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу й писати 

малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки 

наприкінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і 

дорівнювати 1,25 см (або 5 символам). 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 

крапкою. Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком 

і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по 

всій роботі. 

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту  

розташовують на тій же самій сторінці, що й попередній підрозділ.  

 

 
 
 

 
 

 8 
 

                                           РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

 

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її 

удосконалення  

 

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій.В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

 
 

 
 
  

 

Найменування 

першого розділу 

Найменування 

підрозділу 

Приблизно 20 мм 

Не менше, ніж 20 

мм 

Не менше, ніж 30 

мм 
Не менше, ніж 10 

мм 

Абзацний відступ – 1,25 см 
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громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до 

поліпшення виробничих результатів.  

 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах 

переходу України до ринкових відносин 

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила  

 

Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній 

частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту. 

 

 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу 

України до ринкових відносин 

 
В умовах становлення ринкових відносин поняття про  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу 

України до ринкових відносин 

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила  

 

 
 

Сторінки курсової роботи варто нумерувати арабськими цифрами, 

Текст підрозділу 1.1 

Приблизно 20 мм 

Неправильно 

Правильно 

Не менш ніж 20 мм 
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дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки 

проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці.  

Титульну сторінку, завдання на курсову роботу включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. Номер на цих сторінках не проставляють. 

Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється. 

Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами. 

Розділи курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію в межах 

викладу основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без 

крапки, наприклад, 1, 2, 3 і т.д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 

підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, 

наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д. 

 

 

 
 

  8 
 

                                           РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ  

 

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. Шляхи її 

удосконалення  

 

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

 

Ілюстрації 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в курсовій 

роботі безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на 

наступній сторінці.  

На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації 

створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого 

Номер підрозділу 

Номер розділу Номер сторінки 
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запозичена ілюстрація. 

Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. За 

необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.  

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в 

додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера 

ілюстрації, розділених крапкою. 

 Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок 

(але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, 

тобто розташована не на окремій сторінці. 

 

 
 

Динаміка витрат на виробництво продукції подана на рис. 3.1. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що 
підприємство  доволі  вдало  використовувало  свої  ресурси  протягом 
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Рис. 3.1 - Динаміка витрат на виробництво продукції 

за період з 2007 р. по 2010 р. 
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Динаміка витрат та випуску продукції подана на рис. 3.2 [14]. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Динаміка випуску продукції 

Динаміка витрат 

 

 

 
 
 

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок,  що в 

галузі  доволі  вдало  використовувались  ресурси протягом тривалого 

 
 

 
 

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з урахуванням того, що 

вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести 

максимум інформації, з другого. 

 Таблиці 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці (сторінках), якщо таблиця доволі 

завелика для її розташування в структуру тексту на тій же самій сторінці.  

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. 

Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці 

складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 

40 

30 

20 

10 

тис. грн. 
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26,7 

18,3 23,4 

21,6 

15,5 

35,4 

18,1 

Рис.3.2 - Динаміка витрат та випуску продукції за період 

з 2007 р. по 2010 р. 

не більш 

ніж 20 мм 

не більш ніж 10 мм 

роз’яснювальні дані  

посилання на 

джерело 

не більш 

ніж 20 мм 
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крапкою.  

Назву таблиці пишуть малими літерами, крім першої великої та 

розташовують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст 

таблиці. 

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами. 

У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю 

поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку (сторінки). При 

цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, 

―Продовження табл. 3.1‖). Над останньою частиною таблиці вказується про  

закінчення таблиці (наприклад, ―Закінчення табл. 3.1‖). 

―Шапка‖ таблиці змінюється на відповідні номери граф таблиці. Якщо 

таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують.  

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не 

менше двох рядків після «шапки» таблиці.  

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи 

до таблиці – один рядок (але не більш ніж 20 мм).  

 
та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1.  

 

 

Таблиця 3.1 

Структура та динаміка елементів витрат у ПАТ «Дніпро» 

 

Елементи витрат 
на виробництво 

2009 р. 2010 р. Зміна 
частки, 

% 
Абсолютне 

значення, 
тис.грн 

Частка, 

% 

Абсолютне 

значення, 
тис.грн 

Частка, 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Матеріальні 
витрати 

70291 67,7 217495 61,64 -6.06 

2. Витрати на 

оплату праці 

27280 26,3 87602 24,8 -1,5 

3. Відрахування 
на соціальні 

заходи 

1300 1,25 2230 0,64 +1,93 

 

 
 

Не менш ніж 20 мм 

Не більш ніж 20 

мм 

Не 

більш 

ніж 10 

мм 
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Продовження табл. 3.1 
 

1 2 3 4 5 6 

4. Амортизація  894 0,86 9851 2,79 +6,2 

5. Інші витрати 4066 3,92 35704 10,13  

Разом витрат 103831 100,0 352882 100,0  

 
 З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткої 

 

Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, 

то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру.  

 

Основні показники діяльності підприємства наведені в табл. 1.2. 

 
 

Таблиця 1.2  

Основні показники діяльності ПАТ «Дніпро» 

 

Показники Одиниця 
виміру 

2009 р. 2010 р. 

1 2 3 4 

1. Випуск продукції тис. грн 67,7 71,3 

2. Чисельність персоналу осіб 63 65 

3. Рентабельність % 1,3 2,5 

 
Як видно з табл. 1.2, товариство намагається стабілізувати свою 

діяльність доволі вдало.  

 

У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці 

інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно 

навести багато інформації, то краще навести її за допомогою декількох таблиць.  

Перелік 

Перелік, за необхідності, можуть бути наведені всередині розділів. Перед 

перерахуванням ставлять двокрапку. 

Для першої деталізації переліку варто використовувати арабські цифри з 

дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою, або двокрапка, якщо є 

подальша деталізація. 

Перед кожною позицією подальшого переліку варто ставити малу літеру 

Не більш ніж 20 мм 
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українського або російського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, — з 

абзацного відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). 

Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту переліку 

ставиться крапка. 

Перелік пишуть малими літерами з абзацного відступу. 

 

 Елементи витрат включають: 

 1) матеріальні витрати; 

 2) витрати на оплату праці: 

а) витрати на оплату основної та додаткової 

заробітної плати; 

б) виплати за невідроблений на підприємстві час;  

в) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та 

перепідготовкою кадрів; 

 3) відрахування на соціальні заходи; 

 4) амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів; 

 5) інші витрати. 

 
 

 
 

 Елементи витрат включають: 

1) матеріальні витрати; 

2) витрати на оплату праці: 

витрати на оплату основної та додаткової заробітної 

плати; 

виплати за невідроблений на підприємстві час;  

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та 

перепідготовкою кадрів; 

3) відрахування на соціальні заходи; 

4) амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів; 

5) інші витрати. 

 

абзацний відступ 
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Примітки 

За необхідності пояснення змісту тексту, таблиці чи ілюстрації, у дипломній 

роботі наводять примітки. Примітки розташовують безпосередньо після тексту, 

таблиці чи ілюстрації, до яких вони відносяться. Якщо примітка одна, її не 

нумерують. 

Слово "Примітка" пишуть з великої букви з абзацного відступу, не 

підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку, і з великої букви в 

тому самому рядку розміщують текст примітки. 

Якщо має місце кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими 

цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового 

рядка, з абзацу, після номера примітки з великої букви наводять текст  

примітки. 

 

 
 

Б А Л А Н С                   23 051 
 

 Примітка. Статті балансу ―Первісна вартість‖ та ―Знос 

основних засобів‖ до валюти балансу не входять.  

 
 

 
 

 
 

Б А Л А Н С                   23 051 
 

 Примітки: 

 1. Статті балансу ―Первісна вартість‖ та ―Знос 

основних засобів‖ до валюти балансу не входять.  

 2. Стаття балансу ―Чиста реалізаційна вартість‖ 

розраховується як різниця між первинною вартістю 

дебіторської заборгованності за товари, роботи, послуги 

та резервом сумнівних боргів.  

 

Формули та рівняння 

У курсовій роботі формули та рівняння розташовують у центрі рядка 

безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються.  

абзацний відступ 
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Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у 

додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер 

формули чи рівняння складається з номера розділу й порядкового номера 

формули або рівняння,  розділених крапкою. 

Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули або рівняння  в 

дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів 

і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять 

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

або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного 

відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і 

числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи 

повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по 

першому символу. 

Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний рядок, то 

перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому, знак 

операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або 

рівняння на знаку операції множення застосовують знак "". Якщо в роботі 

тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в 

межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, 

відокремлюють комою. 

Відстань від тексту  до формули і від формули або/і розшифровки 

формули до тексту – один  рядок ( приблизно в межах 10 мм). 

 

підрозділам і категоріям працівників. 

 

ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл,          (3.6) 

 

де ΔФОП абс – абсолютне  відхилення Фонду 

оплати праці на підприємстві; 

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці; 

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці.  

 

 Згідно статистичних даних, у ПАТ «Дніпро» на початок   
 

приблизно 10 мм 
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Dxx =  ² - 
 
n

2

 
,                              (1.1) 

Dn =  ² - 
 
n

2


 ,                                 (1.2) 

Dxy=   - 
n

 
 .                           (1.3) 

 
 

Посилання 

У тексті курсової роботи допускається робити посилання на джерела в 

квадратних дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку 

джерел.  

У роботі можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, 

формули, рівняння, додатки, вказуючи  при цьому їхні номери. 

 
На думку деяких економістів зростання цін можливе 

також без інфляції при зниженні вартості благородних 

металів, підвищення цін монополіями, переважанні попиту 

над пропозицією, через зміни кон’юнктури ринку і при 

циклічних коливаннях виробництва [12, с. 154]. 

 

 
 

 
 

 
        Чприйн. 

                                       Кпр=                                        (3.1) [17, с. 14] 
           СОЧ  

 

 

Якщо посилання наводяться в тексті, варто писати: 

"...у розділі 2..."; 

"... дивися підрозділ 2.4..."; 

"...відповідно до підрозділу 2.3..."; 

"...на рис. 1.5..." ; 

"...у табл. 3.2..." ; 

―...згідно з табл. 3.2...‖ або ―...виходячи з табл. 3.2...‖ ; 

абзацний відступ 

посилання 
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"...(див. табл. 3.2) ..." ; 

"...за формулою (3.5)..." ; 

"... у рівняннях (1.9) - (1.12)..." ; 

"...у додатку Б..." або ―...(додаток Б).‖ 

 

 
Виходячи з табл. 3.2, можна зробити висновок, що 

 

 
 

Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна 
визначити за формулою (3.5).  

 

 
 

 
Розрахунково-платіжну відомість можна виконати за 

допомогою ПЕВМ (додаток Б).  

 

 

Додатки 

Додатки варто оформляти як продовження курсової роботи на її останніх 

сторінках. 

Кожний додаток починається з нової сторінки. При цьому він повиннен 

мати заголовок, написаний угорі сторінки малими літерами з першої великої 

симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 

літерами з першої великої повинно бути написане слово  „Додаток‖ і велика 

буква, що позначає додаток. 

Додатки варто позначати послідовно великими буквами українського або 

російського алфавітів. Наприклад, ―Додаток А‖, ―Додаток Б‖. 

Курсова робота має бути у твердій обкладинці. 
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с. 

http://www.twirpx.com/about/faq/downloading/#faq_98FMS
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12. Мацибора В. І., Збарський В.К., Мацибора Т.В. Економіка підприємства: 

Навч. посібник. - К.: Каравела, 2008. - 312 с. 

13. Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. Основи підприємницької 

діяльності: Посібник. – К.: Видав. центр «Академія», 2003. – 280 с. 

14. Основи бізнесу: Навч. посібник/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця., К.В. Романчук. 

– 2-ге вид., доп і перероб. –Житомир: ПП „Рута―, 2004. – 543 с. 

15. Сидоненко В.О.Сучасне підприємництво: Довідник. – К.: Знання-Прес, 

2007. – 440 с. 

16. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. 2-е вид. - К.: Каравела, 2005. - 568 с. 

17.  Шваб Л.І. Основи підприємництва: Навч. посібник. 2-е вид. – К.: Каравелла, 

2007. – 368 с. 
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Додаток А 

 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА 

з навчальної дисципліни „Основи підприємницької діяльності ” 

на тему 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Факультет – економічний 

Кафедра – „Економіки‖ 

Спеціальність ________________ 

Група _______________________ 

Студент (ка) _________________ 

____________________________ 

Керівник ____________________ 

_____________________________ 

 

 

 

Кременчук _____ 

 



Додаток Б 

Зразок завдання на курсову роботу 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

Кафедра 

 

Економіки 
Дисципліна Основи підприємницької діяльності 
Спеціальність напрям 6.030504 – «Економіка підприємства» 
Курс 1 група  семестр 2 
 

 

ЗАВДАННЯ 
 

на курсовий проект (роботу) студента 
 

ДМИТРЕНКА ПЕТРА СЕРГІЙОВИЧА 

(прізвище, ім’я, побатькові)  

 

1.Тема проекту (роботи)  

 

 

 
2.Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) квітень 200_ року 
 

3. Вихідні дані до проекту (роботи) 
 

Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з навчальної  

дисципліни “Основи підприємницької діяльності” для студентів денної та заочної  

форм навчання напрям 6.030504– «Економіка підприємства»  

 

4.Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)  

 

 

 

 

 

5.Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) 

 

 
6.Дата видачі завдання  лютий 200_ року 
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 
 

№ 
пор. 

 

Назва етапів курсового 
проекту(роботи) 

Строк 

виконання 
етапів проекту 

(роботи) 

 

Примітка 

1 Вибір теми  виконано 

2 Опрацювання літературних 
джерел з обраної теми 

 виконано 

3 Складання плану - проекту 
курсової роботи та затвердження 
змісту керівником роботи 

 виконано 

4 Написання та оформлення 
основних розділів курсової роботи 

 виконано 

5 Написання вступу та висновків  виконано 

6 Заключне оформлення курсової 

роботи 

 виконано 

7 Здача на перевірку та отримання 
відгуку керівника роботи 

 виконано 

8 Захист курсової роботи   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Студент____________                            ______ П. С __Дмитренко________ 
                 (підпис)                                       ........ (ініціали, прізвище)  

 
Керівник___________                             _____________________________ 
                  (підпис)                                         (ініціали, прізвище) 
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Додаток В 
Приклади бібліографічного запису 

За назвою 

―Дванадцятка‖: Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ 

століття: антологія урбаністичної прози/ авт. проекту Василь Ґабор. – Львів : 
Піраміда, 2006.– 344 с. 

 
Збірник без 

загальної 

назви 

1. Античная мифология : энциклопедия / [сост., ред. и предисл. К. Королева]. – 
М. ; СПб : Эксмо : Мидгард, 2005. – 768 с. 

2. Збірник текстів з курсу ―Економіка‖. У 3 ч. Ч. 1. Дидактика : навч.-метод. 
посіб. / за заг. ред. Л. Ковальчук. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – 120 с. 
3. Nierownościspołeczneawzrostgospodarczy. Zesz. nr 10. Gospodarka oparta na 

wiedzy / [red. Michał Gabriel] ; Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii. – 
Rzeszow : [b. w.], 2007. – 626 s. 

Словники 

1. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і 

понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. 
Тимошенко. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 219 с. 
2. Європейський Союз : словник-довідник [уклад. Н. Яцко та ін.]. – 2-ге вид., 

оновлен. – К. : Карпенко, 2007. – 119 с.  

1 автор 
Аналітичний 

опис 

1. Вовк В. М. Математичні методи дослідження операцій в економіко-
виробничих системах : монографія / В. М. Вовк. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 

2007. – 584 с. 

2 автори 
Аналітичний 

опис 

1. Савчин В. П. Електронне перенесення в напівпровідникових структурах : 
навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. П. Савчин, Р. Я. Шувар. – Львів : ВЦ ЛНУім. І. 
Франка, 2008. – 688 с. 

2. Каленюк І. Економічні часописи, технологічні уклади і прогнози 
майбутнього / Ірина Каленюк, Костянтин Корсак// Наук. світ. – 2008. – № 9. – С. 

3–5. 
3. Кондратюк К. Українське національне відродження XIX – початку XX 
століть у сучасній вітчизняній історіографії / Костянтин Кондратюк, Віктор 

Мандзяк // Українська історіографія на зламі XX і XXI століть: здобутки і 
проблеми : колект. моногр. / за ред. Л. Зашкільняка ; М-во освіти і науки 

України ; ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : [ЛНУ ім. І. Франка], 2004. – 406 с. 

3 автори 
Аналітичний 

опис 

1. Воробель Я. М. Англійська мова : навч. посіб. / Яніна Максимівна Воробель, 
Ольга Анатоліївна Шумська, Михайло Зенонович Гамкало. – Львів : ВЦ ЛНУ 

ім. І. Франка, 2006. – 106 с. 

Газета 

1. Урядовий кур’єр : газ. центр. органів виконав. влади України / засн. Кабінет 
Міністрів України ; голов. ред. Алла Ковтун. – 1990– . – К. : Преса України, 
2008– . – Виходить у вівт., сер., четв., п’ятн. та суботу. 2008, 25 листоп., № 221 

(3881). 

Журнал 
1. Нагорна І. І. Оцінка стійкої економічної безпеки промислового 
підприємства/ І.І. Нагорна// Економічний простір. – 2008. – №19. – С. 243-

255. 

Дисертація  
1. Панчишин Тарас Володимирович. Інвестиційна діяльність в умовах ринкової 
трансформації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.01.01 / 

Панчишин Тарас Володимирович. – Львів, 2005. – 214 с. – Бібліогр. : с. 192–205. 

Автореферат 

1. Мацюк Г. П. Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої 
половини ХІХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : 
спец. 10.02.01 ―Українська мова‖ / Мацюк Галина Петрівна ; Ін-т мовознав. ім. 

О. О. Потебні НАН України. – К., 2002. – 32 с. 

Матеріали 

конференцій 

 

1. 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. 

Тези 2. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования 
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докдадів на 

конференції 

технологии взрывной штамповки/ В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. 

Калайтан// Современное состояние использования импульсных источников 
энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3—5 окт. 2007 г. : 
тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.  

Стандарти 
Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-
9:2004. — [Чинний від 2005—04—01]. — К. : Держспоживстандарт України, 
2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).  

Законодавчі 

та 

нормативні 

документи 

1. Медична статистика : зб. нормат док. / упоряд. та голов. ред. В. М. 

Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ.. 2006. – 459 с. – 
(Нормативні директивні правові документи). 

2. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, 
апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ–Н ЕЕ 39.501 : 2007. – 
Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України. 2007. – VI, 74 с.– 

(Нормативний локумент Мінпаливенерго України. Інструкція).  

Електронні 

ресурси 

1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс] : 
електронні ресурси в науці та освіті: підсумки 10-ї Міжнар. конф. ―Крим-2003‖ / 

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 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Основи підприємницької діяльності» для студентів денної та 

заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальностей: 051 

Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування (у тому числі скорочений термін підготовки) 

 

 

 

 

 

Укладач   к.е.н., доц. Н. Є. Гришко 

 

 

Відповідальний за випуск   д.е.н., проф. О. І. Маслак 

 

 

 

Підп. до друк.________ Формат 60 х 84   1/16. Папір тип. Друк ризографія.  

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно. 
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