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ВСТУП 

 

Конкурентна ситуація, в якій сьогодні доводиться здійснювати 

господарську діяльність вітчизняним підприємствам будь-якої форми 

власності та галузевої приналежності є нестабільною, хиткою, не 

прогнозованою і абсолютно не позбавленою впливу несприятливих 

зовнішніх чинників. Відтак підприємство постає зовсім незахищеним в 

необмеженому конкурентному просторі. А відсутність досконалих методів 

державного регулювання і сприятливої політики протекціонізму поглиблює і 

без того доволі складну ситуацію. В подібних умовах підприємству 

необхідно самостійно залучати до своєї діяльності досвідчених спеціалістів, 

здатних моделювати варіативний розвиток підприємства в конкурентному 

середовищі та прогнозувати наслідки будь-якого здійсненого керівництвом 

кроку у вигляді прийнятих рішень. 

Дисципліна “Економічна діагностика” вивчає процес визначення стану 

підприємства як економічної організації через кількісні параметри та якісні 

характеристики його функціонування. Вона належить до циклу професійно 

орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням “Економіка і 

підприємництво”, відповідно спеціальності “Економіка підприємства”. 

“Економічна діагностика” як навчальна дисципліна дає можливість 

опанувати методичні та методологічні основи розробки та реалізації 

комплексу заходів щодо підвищення ефективності господарювання та 

підтримки і забезпечення конкурентоспроможного розвитку вітчизняних 

аграрних підприємств. 

Сучасний спеціаліст з економіки підприємства повинен, перш за все, 

володіти глибокими економічними знаннями, навичками визначення 

ефективності використання економічного потенціалу підприємства, базовими 

знаннями щодо економічної сутності та характеру економічної політики, 

інструментів впливу та регулювання внутрішнього та зовнішнього 

середовища, особливостей та основних напрямів здійснення стратегічних і 

тактичних цілей підприємства. 

Вивчення навчальної дисципліни “Економічна діагностика” сприятиме 

підвищенню рівня загальноекономічної підготовки фахівців, формуванню у 

них навичок науково-аналітичного опрацювання проблем підприємств з 

позиції інтересів власників підприємств та інтересів їх партнерів, дає 

можливість опанувати теоретичні та практичні підходи до розробки та 

реалізації комплексу заходів щодо підвищення економічної ефективності та 

забезпечення конкурентних переваг підприємства на внутрішньому та 

зовнішньому ринках. 

Мета курсу “Економічна діагностика” – сформувати у студентів 

сучасне економічне мислення в умовах ринкової економіки та надати знання 

про використання різноманітного методологічного апарату та 

інструментарію для визначення стану підприємства в ринковому середовищі 

та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на поліпшення цього стану. 



Предметом економічної діагностики є сукупність теоретичних, 

методичних і практичних проблем економічного оцінювання та 

обґрунтування заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства 

в конкурентних ринкових умовах господарювання. 

Об'єктом економічної діагностики виступає процес кількісної 

характеристики та якісної ідентифікації стану підприємства, як цілісної 

високоорганізованої системи з усіма її функціональними підсистемами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни виступають: 

- розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних 

підприємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять 

істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного підприємства; 

- узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками 

здійснення економічної діагностики за різними напрямками для забезпечення 

ефективного управління підприємством; 

- підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для 

підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах 

господарювання. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- економічний зміст та види економічної діагностики;  

- структуру аналізу та послідовність його здійснення; 

-  методологічні аспекти діагностики;  

- методику проведення аналізу фінансового стану підприємства;  

- основні показники ефективності діяльності підприємства і методи її 

оцінки;  

- аналіз ризиків. 

Спеціалісти повинні вміти: 

- використовувати методи, що основані на кількісній оцінці стану: 

зіставлення, порівняння, індексний, по факторний;  

- визначати профіль галузі; оцінювати перспективи розвитку галузі; 

визначати конкурентний статус підприємства;  

- ефективно застосовувати методичний апарат та інструментарій 

економічної діагностики. 

- особливості виробничо-господарської діяльності вітчизняних 

підприємств; 

- передумови і фактори, що становлять істотний вплив на внутрішній 

економічний механізм підприємств; 

Міждисциплінарні зв’язки. Дана наука ґрунтується на діалектичному 

методі пізнання та основних, положеннях економічної теорії. Курс 

“Економічна діагностика” вивчається після засвоєння студентами 

політекономії, теорії бухгалтерського обліку, розміщення продуктивних сил, 

економічної історії, мікроекономіки, макроекономіки, економіки 

підприємств, потенціалу підприємства: формування та оцінювання, стратегії 

підприємства, міжнародної економіки, аналізу господарської і комерційної 

діяльності підприємств, менеджменту АПК, маркетингу, організації і 

планування виробництва в аграрних формуваннях, організації агробізнесу і 



підприємництва, інвестиційного менеджменту, інноваційного менеджменту 

тощо. 

Основою формування знань, умінь і навичок у студентів з дисципліни є 

лекції, семінарські і практичні заняття, а також самостійна робота. При 

проведенні практично-семінарських занять основна увага приділяється 

засвоєнню студентами економічних знань та застосуванню їх на практиці 

сільськогосподарського виробництва та управління. Закріплення знань 

здійснюється проведенням наукових тренінгів, ігор, розв'язанням 

ситуаційних проблем та самостійними науково-теоретичними дослідженнями 

окремих питань аграрної політики. 

Формами контролю знань студентів є: поточний – тести, контрольні 

роботи, атестації; підсумковий – курсовий проект та іспит. 

Курсовий проект є важливим видом самостійної роботи студентів. 

У процесі її написання під керівництвом професорів та доцентів кафедри 

студенти опановують спеціальні економічні методи і набувають вміння 

організації та проведення наукового дослідження. Успішність наукових 

досліджень та написання робіт залежить від багатьох факторів, серед яких 

найважливішим є чітке уявлення про основні вимоги, що ставляться до них. 

Ці вимоги стосуються, насамперед, наукового рівня робіт, їх змісту, 

структури, форми викладу матеріалу, а також оформлення. 

Методичні рекомендації та вимоги до виконання і захисту курсового 

проекту з дисципліни „Економічна діагностика” покликані допомогти 

студентам, насамперед, в оформленні наукових робіт. У їх основі лежать 

державні стандарти та нормативні матеріали, які стосуються оформлення 

рукописів наукових робіт. У ньому також містяться поради щодо вибору 

теми, обґрунтування актуальності роботи, формулювання мети й завдань, 

структурування наукового дослідження, збирання й опису фактичного 

матеріалу, опрацювання наукової літератури. Значна увага відведена 

правилам бібліографічного опису друкованих видань. 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах України курсовий проект виконується з метою 

закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за 

час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного 

фахового завдання. Курсовий проект з дисципліни „Економічна 

діагностика” – це навчально-наукове дослідження студента, яке виконується 

самостійно і базується на знаннях, уміннях і навичках, здобутих під час 

вивчення основного і попередніх курсів. Підготовка і написання курсового 

проекту передбачають: систематизацію, закріплення, розширення 

теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при 

вирішенні конкретних завдань, пов'язаних з питаннями наукового 

тлумачення теоретичних основ, прикладному використанню методологічного 

інструментарію та практичними рекомендаціями і обґрунтуванням 

оптимальних напрямів адаптації досліджуваного підприємства до ринкових 

умов в умовах членства у СОТ та із врахуванням євроінтеграційних 

перспектив України, методів формування конкурентних переваг 

підприємства і закріпленням його конкурентного статусу. У курсовій роботі 

обов'язково мають бути нові дані, нові спостереження в обраній проблемі або 

оригінальне висвітлення й узагальнення уже відомих фактів. Курсовий 

проект студента повинна засвідчити високий рівень загальнонаукової та 

спеціальної його підготовки, вміння проводити науково-дослідну роботу. 

Рекомендації щодо написання і оформлення курсових проектів розроблені 

відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 і міжнародного 

стандарту ISO 5966:1982. З огляду на необхідність дотримання єдиних 

загальноприйнятих стандартів в Україні це методичне видання має на меті 

пояснити й установити єдині норми щодо написання курсових проектів 

з дисципліни „Економічна діагностика” Житомирського національного 

агроекологічного університету. Необхідно неухильно дотримуватися порядку 

подання окремих видів текстового матеріалу, таблиць, формул та ілюстрацій.  

Теми робіт пропонуються студентам відповідно до провідної тематики 

кафедри, з урахуванням наукових зацікавлень майбутніх дослідників. 

Передбачається, що студент уже з першого курсу займається науковою 

роботою – бере участь у гуртках кафедри, готує доповіді на студентські 

наукові конференції тощо – і має власні наукові інтереси. Бажано, щоб 

проблеми, розглянуті в курсових роботах дали поштовх до їх майбутнього 

дослідження в дипломній, а в майбутньому, можливо, й у магістерській 

роботі. Студенти також мають право запропонувати власну тему 

дослідження, обґрунтувавши доцільність її розробки.  

Теоретичний та практичний рівень курсового проекту повинен 

свідчити про вміння студента самостійно вивчати, аналізувати та 

узагальнювати навчальний, статистичний, нормативний та практичний 

матеріал. Тобто, результатом виконання роботи є самостійна праця автора з 

глибокого вивчення та аналізу законодавства, методичних та літературних 



джерел за темою, з теоретичного обґрунтування основних положень 

розглянутої проблеми та практичного вміння вирішувати проблеми, які 

виникають під час діяльності підприємства. Для цього у процесі виконання 

курсового проекту студент повинен використати усі види матеріалів: 

навчальних, науково-теоретичних, інформаційно-практичних, нормативних 

та статистичних видань (підручники, навчальні посібники, періодичні 

видання, відповідну нормативно-правову базу, статистичні дані, матеріали 

досліджуваного підприємства: статут підприємства, фінансово-облікову 

звітність, форму №1 (ф.1) „Баланс підприємства”, форму №2 (ф.2) „Звіт про 

фінансові результати”, форму №5 (ф.5), форму 50 с-г. з посиланням у тексті 

на використані ним джерела. 

Раціональніше організувати роботу над курсовою роботою, правильно 

розподілити свій час, спланувати його, глибоко і своєчасно розробити 

вибрану тему допоможе алгоритм написання курсового проекту (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 1. Алгоритм написання курсового проекту з дисципліни 

„Економічна діагностика” 
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2. ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 

Виконання курсового проекту містить такі орієнтовні етапи: 

1. Вибір теми роботи та обґрунтовування її актуальності. 

2. Визначення напрямів дослідження. 

3. Постановка мети та конкретних задач дослідження, складання плану 

роботи. 

4. Визначення об'єкту та предмету дослідження. 

5. Вибір методів дослідження. 

6. Написання роботи по розділах. 

7. Формулювання висновків та їх оцінка. 

8. Складання остаточного бібліографічного списку літератури та 

написання вступу. 

9. Підготовка до захисту і написання доповіді. 

10. Захист курсового проекту. 

Означені етапи є приблизними та не вказують на обов'язковий порядок 

їх виконання, тому деякі частини роботи можуть виконуватися одночасно. 
 

2.1.  Вибір теми роботи та обґрунтовування її актуальності 
 

Вибір теми – це серйозний та відповідальний етап у процесі наукової 

роботи. Викладач пропонує кожному студенту обрати тему дослідження, 

виходячи із орієнтовної тематики курсових проектів із дисципліни “Стратегія 

підприємства”, наведеної у цих методичних рекомендаціях. Тема курсового 

проекту може бути запропонована самим студентом, але вона має бути 

пов'язана з тематикою наукової та методичної роботи кафедри і обов'язково 

бути погодженою із науковим керівником. Також доцільно врахувати 

особливості досліджуваного підприємства (групи підприємств) з метою 

встановлення зв'язку між науковими інтересами дослідника і сучасними 

проблемами об'єкта дослідження. Якщо студент раніше вже виконував 

науково-дослідну роботу і бажає продовжити даний напрям, він повинен 

обов’язково узгодити це із викладачем. Слід пам'ятати, що основним 

критерієм вибору теми курсового проекту є науковий інтерес студента, його 

бажання розвинути свої знання у конкретній галузі економіки, цей вибір 

повинен бути результатом власних роздумів та ідей, які виникли в результаті 

особистих спостережень, вивчення теорії та читання періодичних видань 

професійної спрямованості. 

Назва курсової повинна бути якомога більш лаконічною, відповідати 

суті вирішуваної наукової проблеми, вказувати на мету курсового 

дослідження та його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви 

варто в дужках додати кілька слів, що конкретизують матеріал, який було 

взято для вивчення певної проблеми.  

Наприклад:  

“Економічна діагностика конкурентоспроможності продукції 

ПАТ “Коростенський хлібзавод” (на прикладі кондитерських виробів)”, 



У назві бажано не використовувати ускладнену термінологію 

псевдонаукового характеру. Зокрема, необхідно уникати назв, що 

починаються зі слів “ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАННЯ…”, “ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЕЯКИХ ШЛЯХІВ…”, “ДЕЯКІ ПИТАННЯ…”, “МАТЕРІАЛИ ДО 

ВИВЧЕННЯ…”, “ДО ПИТАННЯ…” та ін., у яких не відбито достатньою 

мірою суть проблеми. 

Студент, який виконує курсову роботу, повинен, насамперед, 

ознайомитися з вимогами до таких досліджень. Оскільки курсові роботи 

повинні мати ознаки наукового дослідження, то, особлива увага в них 

звертається на глибоке теоретичне висвітлення проблеми як у цілому, так і 

окремих її складових. При написанні курсового проекту студент повинен 

обов’язково посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали або 

окремі результати для своєї роботи. У разі виявлення використаного 

запозиченого матеріалу без посилання на автора або джерело викладач має 

право не допустити курсову роботу до захисту або, в окремих випадках, 

знизити оцінку до мінімальної. У курсовій роботі потрібно стисло, логічно й 

аргументовано викладати зміст і результати дослідження, уникати загальних 

слів, бездоказових тверджень і тавтології. 

Обрана тема затверджується науковим керівником. Подальша її зміна, 

або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при 

достатньому обґрунтуванні доцільності змін студентом. Курсові роботи, 

виконані студентами на інші теми, які не були узгоджені із науковим 

керівником, не розглядаються і не допускаються до захисту. 
 

2.2.  Складання плану курсового проекту 
 

Після вибору теми, насамперед, необхідно визначити певні економічні 

інститути, які будуть розглянуті, подумати над робочою гіпотезою 

дослідження, ознайомитись з відповідною літературою (тобто вивчити стан 

проблеми, що розроблятиметься за темою дослідження), а потім визначити 

напрями, задачі та зміст роботи, на основі чого скласти план дослідження. 

План дослідження складається студентом, а потім (за бажанням) 

узгодити його із науковим керівником. Робота над планом – це важливий 

творчий і організуючий процес. Велике значення має не тільки сам план, а й 

процес роботи над ним. Залежно від успіху розробки окремих питань у 

процесі виконання теми, план уточнюється, стають більш розробленими його 

окремі частини. 

Складений план дослідження дозволяє систематизувати завдання та 

зміст дослідження, що виконується студентом, логічно і послідовно викласти 

основні положення роботи, визначає її структуру і показує зв'язок між усіма 

розглянутими в ній елементами та окремими проблемами. 

Рекомендується скласти розгорнутий план, який складається з розділів 

та підрозділів. План дослідження на остаточних стадіях (під час оформлення 

роботи) трансформується у "Зміст" роботи. 
 

 

 



3. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 
 

Курсовий проект повинна бути структурованою, тобто містити: 

 Титульний аркуш. 

 Зміст. 

 Перелік умовних позначень (за необхідності). 

 Вступ. 

 Огляд літератури. 

 Основна частина (розділи курсового проекту). 

 Теоретичний розділ. 

 Аналітичний розділ (діагностика зовнішнього середовища 

підприємства). 

 Аналітичний розділ (діагностика внутрішнього середовища 

підприємства). 

 Перспективний (рекомендаційний розділ). 

 Висновки і пропозиції. 

 Список використаних джерел. 

 Додатки (за необхідності). 

 Звітність підприємства. 
 

3.1. Титульний аркуш курсового проекту 
 

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і основним джерелом 

інформації стосовно курсового проекту. 

На ньому мають бути вказані: 

 назва профілюючого міністерства (Міністерство освіти і науки 

України). 

 найменування вищого навчального закладу (Поліський національний 

університет). 

 прізвище, ім'я, по батькові студента. 

 назва курсового проекту. 

 форма навчання і курс на якому навчається студент. 

 шифр і найменування спеціальності. 

 посада, прізвище, ініціали наукового керівника. 

 назва міста і рік. 

Інформацію, що подається на титульній сторінці, допускається 

розташовувати без обов'язкового дотримання якоїсь певної відстані між її 

окремими блоками. Слово “ КУРСОВИЙ ПРОЕКТ” та її назву друкують 

великими літерами посередині рядка. Гриф допущення до захисту 

складається із слів “ДОПУЩЕНО ДО ЗАХИСТУ”, посади, вченого звання 

викладача, який дав допуск, його підпису, зазначення ініціалів і прізвища, 

дати погодження. Дату проставляють арабськими цифрами у такій 

послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: дату 10 квітня 2015 року слід 

оформлювати так: 10.04.2015 або 10.04.15 (ставить викладач, який перевіряв 

роботу і допустив її до захисту). 



Переноси слів у заголовках титульного аркуша не допускаються. Рік 

захисту роботи розміщують посередині рядка в нижній частині титульного 

аркуша (без вживання слова “рік” або “р”). Зразок титульного аркуша 

наведено у додатку А. 
 

3.2. Зміст курсового проекту 
 

Правильна та логічна структура наукової роботи – запорука успіху 

розкриття теми. Процес уточнення структури складний і може тривати 

протягом усієї роботи над дослідженням. Попередній план роботи 

узгоджується з науковим керівником. Готуючись до викладення тексту 

курсового проекту, доцільно ще раз уважно прочитати її назву, що містить 

проблему, яка повинна бути розкрита. Варто пам’ятати, що в назві 

відображено головні поняття, що мають аналізуватися на теоретичному і 

практичному рівнях у роботі. Проаналізований та систематизований матеріал 

викладається відповідно до змісту у вигляді окремих розділів і підрозділів. 

Кожний розділ висвітлює самостійне питання, а підрозділ – окрему частину 

цього питання. У змісті подають не лише назву розділів, підрозділів, пунктів, 

а також номери відповідних початкових сторінок, починаючи зі вступу і 

закінчуючи списком літератури і додатками. Усі заголовки у змісті 

починаються з великої літери, крапка в кінці не ставиться. Останнє слово 

кожного заголовку подовжується крапками з відповідним номером сторінки 

у крайньому правому положенні в рядку. (див. табл. 1 і дод. Б): 

Таблиця 1 

Приклад оформлення змісту 

 

ВСТУП Ст. 

ЗМІСТ 

РОЗДІЛ 1. НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ  

 1.1. Назва першого підрозділу  

 1.2. Назва другого підрозділу  

 1.3. Назва третього підрозділу  

РОЗДІЛ 2. НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ  

 2.1. Назва першого підрозділу  

 2.2. Назва другого підрозділу  

 2.3. Назва третього підрозділу  

РОЗДІЛ 3. НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ  

 3.1. Назва першого підрозділу  

 3.2. Назва другого підрозділу  

 3.3. Назва третього підрозділу  

РОЗДІЛ 4. НАЗВА ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ  

 4.1. Назва першого підрозділу  

 4.2. Назва другого підрозділу  

 4.3. Назва третього підрозділу  

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

ДОДАТКИ  



Зміст варто оформлювати як таблицю, а границі її зробити 

невидимими. Тоді друга сторінка курсового проекту буде мати пристойний 

вигляд, а зміст буде легко сприйматися. 

 

3.3. Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і 

термінів  

 

Перелік умовних позначень, символів, одиниць скорочень і термінів 

складають за умови повторення таких елементів більше трьох разів у тексті 

та вміщують безпосередньо після змісту, починаючи з нової сторінки. 

В іншому випадку їх розшифровку наводять у тексті при першому 

згадуванні. Якщо у роботі вжита специфічна термінологія чи використані 

маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік 

може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед 

вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою 

наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку. 

Наприклад: 

ДСТУ – Державні стандарти України 

грн – Гривні 

ЄС – Європейський Союз 

ККД – Коефіцієнт корисної дії 

ООН – Організація Об’єднаних Націй 

РФЗП – Річний фонд заробітної плати 

ТЕП – Техніко економічні показники 

СОТ – Світова організація торгівлі 

 

3.4. Вступ 

 

Вступ – це важлива та відповідальна частина будь-якої кваліфікаційної 

роботи, що орієнтує на подальше розкриття теми, а також містить всі 

необхідні кваліфікаційні характеристики дослідження. Вступ курсового 

проекту повинен містити: коротку оцінку сучасного стану наукової 

проблеми, актуальність роботи, зокрема її практичне значення, мету, 

завдання, об'єкт і предмет, методи дослідження, інформаційну базу 

дослідження. 

Обсяг вступу курсового проекту становить 1 – 2 сторінки (5% від 

загального обсягу роботи). Вступ доцільно писати після того, як написана 

основна частина курсового проекту. Якщо студент вирішив не торкатися 

деяких аспектів теми, він повинен зазначити про це у вступі. 

 

3.4.1. Актуальність теми 

 

Обґрунтовування актуальності роботи – обов'язкова вимога щодо будь-

якої кваліфікаційної роботи, щоб можливо було зрозуміти, навіщо автор 

зайнявся вивченням або розробкою обраної теми. Висвітлення актуальності 



повинно бути небагатослівним. Достатньо у межах однієї сторінки показати 

теоретичне і практичне значення розробки теми дослідження. Для того, щоб 

проаналізувати стан дослідження з обраної теми, складається короткий огляд 

літератури, завдяки якому робиться висновок, що обрана тема потребує 

подальшої розробки. Якщо такого висновку немає, то немає сенсу займатися 

обраною темою. 

Обрана тема є актуальною, якщо: 

 зумовлена потребами суспільства і діяльністю аграрних підприємств та 

відповідає потребам не лише наразі, але у майбутньому (соціологічний 

і економічний аспекти актуальності роботи); 

 розглядає ще не досліджувані аспекти якоїсь проблеми у економічній 

науці і дозволяє зробити висновки щодо новизни дослідження 

(гносеологічний аспект актуальності роботи); 

 допомагає визначити стратегічну логіку дослідження, яка обґрунтовує 

коло питань з урахуванням сучасного рівня знань (логічний аспект 

актуальності роботи); 

 визначає специфічні функції методу пізнання, принципи переходу до 

нових знань на основі ключових положень науки (методологічний 

аспект актуальності роботи); 

 передбачає короткий аналіз практики щодо стану застосування певних 

економічних інститутів, конкретних ситуацій, особливостей сучасної 

кон'юнктури ринку, особливостей внутрішнього потенціалу 

досліджуваного підприємства їх зміни або удосконалення (практичний 

аспект актуальності роботи). 

Від доказів актуальності у вступі потім слід переходити до мети та 

завдань дослідження. 

 

3.4.2. Мета і завдання дослідження 

 

Мета повинна відображати кінцеві запрогнозовані результати 

дослідження, тобто студент має чітко визначитися із робочою гіпотезою 

дослідження. Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом 

дослідження, а також його кінцевим результатом і напрямами його 

досягнення. Мета курсового проекту формулюється одним реченням, яке 

відбиває головне спрямування курсового проекту. Наприклад: „Метою 

курсового проекту є розробка науково-методичних та практичних 

рекомендацій щодо формування конкурентних переваг продукції 

ПАТ “Коростенський хлібзавод”. 

Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає 

послідовне виконання відповідних завдань, таких як: 

 вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми 

дослідження (визначення понятійного апарату, оцінка наявного 

методичного інструментарію проблеми дослідження, принципів, 

механізмів та особливостей досліджуваного питання; 



 макро- і мікродіагностування зовнішнього середовища діяльності 

досліджуваного підприємства (аналіз економічної ситуації у державі та 

її вплив на галузь функціонування підприємства, оцінка нормативно-

правового поля, стратегічних зон господарювання, конкуренції у галузі 

тощо); 

 діагностика сучасного стану внутрішнього середовища досліджуваного 

підприємства (оцінка його фінансових показників, результатів 

господарської діяльності, діагностика показників ефективності, 

конкурентоспроможності тощо); 

 обґрунтування напрямів розвитку підприємства на основі використання 

комп'ютерних та інформаційних технологій, розробка пропозицій щодо 

використання результатів дослідження в практиці досліджуваного 

підприємства. 

Мета роботи конкретизується через низку відповідних завдань: 

вивчити, описати, встановити, вдосконалити, розвинути, обґрунтувати, 

розробити тощо. 

Завдання повинні формулюватися точно і конкретно, оскільки їх 

рішення повинно скласти зміст розділів курсового проекту. Далі 

формулюються об'єкт та предмет дослідження. 

 

3.4.3. Об’єкт і предмет дослідження 

 

Об'єкт дослідження – це економічне явище, процес або суспільні 

відносини, які зумовлюють проблему і обрані автором для вивчення. 

Предмет дослідження міститься у межах об'єкта. Він лише вказує на суттєві 

зв'язки та відносини, властивості, аспекти, функції, які є визначальними для 

даного дослідження. Предмет визначає тему дослідження, також він 

віддзеркалюється у самій назві роботи. Об'єкт, предмет і мета повинні бути 

логічно взаємоузгодженні і пов'язані між собою і темою курсового проекту. 

 

3.4.4. Методи дослідження 

 

Важливим етапом дослідження є вибір методів дослідження. Вони 

використовуються як інструмент, завдяки якому здобувається необхідний 

фактичний матеріал, досягається обрана мета у роботі. Студент при 

написанні курсового проекту повинен вибирати та використовувати ті 

методи, які спроможні вирішити на сучасному рівні поставлені завдання 

дослідження (детальніше див. стор. 18). 

 

3.4.5. Інформаційна база дослідження 

 

Інформаційна база дослідження подається як перелік матеріалів, що 

були використані для написання курсового проекту: законодавчі та 

нормативно-правові акти України, статистична інформація Державного 

комітету статистики України, дані Міністерства аграрної політики України, 



бухгалтерська і фінансова звітність підприємства за останні 3 роки, матеріали 

досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, опубліковані у періодичних 

виданнях та розміщені у мережі Інтернет. Крім того, у роботі можуть 

використовуватись спеціалізовані джерела інформації. Наприклад: дані 

статистичної звітності International Federation of Organic Agriculture 

Movements (Міжнародної федерації органічного руху) та ін. 

 

3.5. Огляд літератури 

 

Виконання завдань дослідження неможливе без ознайомлення з 

основними літературними джерелами щодо теми роботи. З метою повного їх 

виявлення необхідно використовувати різні джерела пошуку: каталоги і 

картотеки бібліотеки вищого навчального закладу, а також провідних 

наукових бібліотек України, бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні 

списки літератури, виноски і посилання у підручниках, монографіях, 

словниках та ін., покажчики змісту річних комплектів спеціальних 

періодичних видань, електронні каталоги бібліотек, статистичні дані, 

дослідження маркетингових агентств і дані мережі Інтернет на офіційних 

сайтах тощо. 

Під час джерелознавчих пошуків необхідно з’ясувати стан вивченості 

обраної теми сучасною наукою, щоб конкретніше і точніше визначити 

напрями та основні розділи свого дослідження. Другий етап починається з 

вивчення та конспектування літератури за темою курсового проекту. 

Читаючи видання, варто уважно стежити за ходом авторської думки, вміти 

відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто 

статті з наукових збірників є складними для сприйняття, тому необхідно їх 

читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими 

автор її доводить. Конспектуючи матеріал, слід постійно пам’ятати тему 

наукової роботи, щоб виписувати тільки те, що стосується теми дослідження. 

Чим ширше й різноманітніше буде коло джерел, якими студент користувався, 

тим вищою є теоретична та практична цінність його дослідження. 

Література, яка використовується при написанні курсового проекту, 

повинна мати обмеження щодо використання за часом її видання в 

залежності від характеру роботи: підрозділи курсового проекту, які носять 

ретроспективний (історичний) характер не мають обмежень щодо часу 

видання використаної літератури, проте підрозділи, які висвітлюють 

сучасний стан інституту економіки і політики, тенденцій розвитку аграрної 

економіки в цілому і регіональні особливості зокрема, повинна, в основному, 

містити літературу, яка датується не пізніше, ніж з 2007 р. 

 

3.6. Основна частина (розділи курсового проекту) 

 

Роботу над основною частиною слід поділити на такі етапи: – Перший 

етап роботи над основною частиною необхідно починати з вивчення 

традиційних (карткових) каталогів та картотек, електронного каталогу й 



фонду довідкових, реферативних та бібліографічних видань. З метою 

повного виявлення літературних джерел необхідно використовувати різні 

джерела пошуку: каталоги і картотеки бібліотеки ЖНАЕУ, а також провідних 

бібліотек міста, автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему та 

бібліотечні посібники, прикнижні та пристатейні списки літератури, виноски 

і посилання у підручниках, монографіях, словниках та ін., спеціальні 

періодичні видання, електронні носії інформації. 

Другий етап започатковується з вивчення та складання конспекту 

літератури (краще в електронному вигляді) з теми курсового проекту.  

Читаючи видання, потрібно уважно стежити за ходом авторської 

думки, вміти відрізняти головні положення від документів й ілюстративного 

матеріалу. Часто статті з наукових збірників складні для сприйняття, тому 

необхідно їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та 

аргументи, якими автор її доводить. З'ясовуючи це, необхідно виписати всі 

потрібні цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, 

доводячи основну ідею статті. 

Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему кваліфікаційної 

роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. 

Виписувати цитати варто на одній стороні окремих аркушів паперу 

стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому 

матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами. Кожна цитата, 

приклад, цифровий матеріал мають супроводжуватися точним описом 

джерела з позначенням сторінок, на яких опубліковано цей матеріал. 

Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора 

видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та 

наукової етики, кваліфікується як плагіат. Однак, це не означає, що студент 

зовсім не повинен спиратися на праці інших авторів: чим ширше і 

різноманітніше коло джерел, які він використовував, тим вищою є 

теоретична та практична цінність його дослідження. 

Матеріал за обраною темою можливо й ефективно збирати та 

обробляти за допомогою сканування та комп'ютерної обробки, отриманої з 

різних джерел інформації. Опрацьований матеріал за темою роботи 

необхідно перечитати декілька разів, доки у автора не складеться цілісне 

уявлення про предмет вивчення. Правильна та логічна структура курсової  

роботи – запорука успіху розкриття теми. Процес уточнення структури 

складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням. 

Основна частина повинна відповідати наступним вимогам: в основній 

частині, поділеній на окремі розділи, розкривається зміст теми дослідження. 

У кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також 

тези, підтверджені посиланнями на нормативно-правові акти, думки різних 

авторів, статистичні дані, результати анкетування, аналітичних даних та 

практичного досвіду. Думки мають бути пов'язані між собою логічно, увесь 

текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. 

Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один доказ 

випливати з іншого. Інакше текст втратить свою єдність. До кожного розділу 



роботи необхідно зробити узагальнення, тобто висновки, а по закінченні 

роботи – формулюються загальні висновки до всієї роботи в цілому. 

Основна частина курсового проекту складається із 4 розділів. Зміст 

розділів повинен відповідати темі курсового проекту та повністю її 

розкривати. Назва розділів не повинна співпадати з назвою всієї роботи. 

Матеріал у розділах повинен викладатись логічно, лаконічно та 

аргументовано та відповідати вимогам, які пред'являються до 

кваліфікаційних робіт.  

 

3.6.1. Теоретичний розділ 

 

Перший розділ присвячується теоретичному аналізу проблеми, яка 

досліджується: розкривається історія розвитку питання; визначається ступінь 

вивченості на основі обзору відповідної вітчизняної та зарубіжної літератури; 

уточнюються поняття та сутність об'єкта, який вивчається; надається оцінка 

ролі та значення обраного об'єкта дослідження; вказується місце предмету 

дослідження у структурі економічної системи, елементом якої він є, 

класифікуються та уточнюються наукові поняття, оцінюється наявний 

методичний інструментарію по темі дослідження та інше. 

У першому розділі розкриваються економічна суть теми та теоретичні 

підходи щодо її аналізу. Також проводиться опис показників і методик, які 

характеризують ефективність використання даної економічної категорії (з 

теми дослідження). Також у цьому розділі слід приділити увагу вивченню 

законодавчої та нормативної бази з відповідної тематики. 

Рекомендований обсяг першого розділу 15% від загального обсягу 

роботи або 7 – 10 сторінок друкованого тексту). 

 

3.6.2. Аналітичні розділи 

Другий і третій розділи повинні мати аналітичний характер. Студент на 

підставі теоретичного матеріалу, викладеного у першому розділі, та звітних 

даних досліджуваного підприємства про економічний та соціальний аспекти 

його діяльності із врахуванням можливостей і загроз зовнішнього 

середовища, повинен у другому розділі оцінити і висвітлити умови і 

середовище функціонування досліджуваного підприємства. Доцільно 

проаналізувати економічну ситуацію у державі та її вплив на галузь 

функціонування підприємства, оцінити нормативно-правове поле, стратегічні 

зони господарювання, конкуренцію у галузі тощо. Курсовий проект виграє 

якщо розглянути світовий досвід із відповідної проблеми. 

У відповідному розділі слід окремо провести макро- і мікродіагностику 

із використанням відповідного інструментарію. Слід розглядати питання у 

контексті посилення інтеграційних тенденцій в економіці (наприклад 

членство у Світовій організації торгівлі (СОТ) і євроінтеграційних 

перспектив України. 

У третьому розділі студент має продіагностувати і розкрити сучасний 

стан розвитку досліджуваного об’єкта. Розглядається природна, 



організаційно-економічна (у т.ч. і фінансова) та соціальна характеристики 

підприємства.  

Необхідно проаналізувати проблеми підприємства, що вимагають 

негайного вирішення; оцінити існуючу стратегію підприємства. Окремо 

варто зосередитись на проблемі яка винесена у назву курсового проекту.  

Досить важливо, щоб узагальнення теоретичних положень та аналізу 

сучасного економічного стану досліджуваного підприємства, викладених у 

першому розділі, були підтверджені конкретним практичним матеріалом у 

другому розділі.  

З метою проведення глибокої діагностики досліджуваного підприємства і, 

одночасно, демонстрації вмінь і практичних навичок студента необхідно у 

зазначених розділах (2 і 3) максимально використати увесь необхідний 

методологічний інструментарій (використати загальні і спеціальні методи, а 

саме узагальнення і абстракції, індукції та дедукції, діалектичного методу 

пізнання та системного підходу до вивчення досліджуваних явищ та 

процесів, а також розрахунково-конструктивні, статистичні методи і 

прийоми, математичні, балансові, експериментальні, нормативні та ін. У 

другому та третьому розділах слід використати матричні методи аналізу такі 

як PEST, SWOT, SPACE – аналізи, матрицю БКГ „Зростання – частка ринку”; 

матрицю „Привабливість – конкурентоспроможність” McKincey – General 

Electric; “Shell” – DMP; ADL/LC; матрицю Ансофа та тривімірну схему 

Абеля; діловий комплексний аналіз PIMS та ін.). 

Рекомендований обсяг другого і третього розділу (разом) становить 

40 – 45% від загального об'єму роботи або 20 – 25 сторінок друкованого 

тексту. 

 

3.6.3. Перспективний (рекомендаційний розділ) 

 

Четвертий розділ – один із основних структурних елементів курсового 

проекту, який повинен бути присвячений перспективі розвитку 

досліджуваного підприємства, розробці напрямів його піднесення і 

розробленню пропозицій щодо використання результатів дослідження в 

практиці досліджуваного підприємства. Тут доцільно у цілому обґрунтувати 

стратегію розвитку досліджуваного підприємства, обрахувати ефективність 

запропонованого автором заходів за допомогою використання комп'ютерних 

та інформаційних технологій. У четвертому розділі доцільно вказати на 

основні напрями вдосконалення діяльності досліджуваного підприємства та 

особливості адаптації до умов ринку, надати узагальнену оцінку 

ефективності розроблених пропозицій, оцінити практичну спрямованість та 

цінність роботи, вказати на механізми реалізації зроблених пропозицій. 

Обсяг 4-го розділу може складати 25 – 32% від загального обсягу роботи або 

10 – 15 сторінок друкованого тексту. 

 

3.7. Висновки і пропозиції 

 



Логічним завершенням курсового проекту є висновки. Головна їх мета 

– підсумки проведеної роботи. Висновки подаються у вигляді окремих 

лаконічних положень, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони 

відповідали поставленим завданням, які були зазначені у вступі. 

У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося 

виявити в результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми практичного 

характеру, а також конкретні рекомендації та пропозиції щодо їх усунення. 

У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках 

здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів дослідження, 

викласти рекомендації з приводу удосконалення існуючої стратегії або 

розроблення нової. 

У стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені 

автором узагальнення – висновки конкретного характеру, які повинні бути 

покладені в основу доповіді при захисті курсового проекту. Крім того, 

висновки не повинні носити характер анотацій, а мають відображати 

узагальнення теоретичного і практичного характеру. 

Головна вимога до заключної частини дослідження, тобто висновків, не 

повторювати зміст вступу і основної частини роботи. Обсяг висновків, як 

правило, складає 6 – 7% від загального обсягу роботи або 1 – 2 сторінки 

друкованого тексту. 

 

3.8. Список використаних джерел 

 

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, 

котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується 

після висновків. У цій структурній частині курсового проекту зазначаються 

перелік всіх використаних джерел, якими користувався студент під час 

проведення дослідження. Необхідно зазначати не лише перелік літературних 

джерел, а й статистичних збірників і брошур, офіційних сайтів із всесвітньої 

мережі Інтернет тощо. 

Правила оформлення літературних джерел з прикладами можна 

побачити за посиланням 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuv

ykorystanyhdzherel.pdf  

Матеріал у бібліографічному переліку може бути розташований у 

такому порядку: алфавітний порядок прізвищ перших авторів або заголовків 

(такий спосіб є найпоширенішим та універсальним); у хронологічному 

порядку або за порядком появи посилань у тексті. 

Номер у списку літератури має відповідати лише одному джерелу. 

Список літератури має єдину наскрізну нумерацію від першого до 

останнього номера. Основна вимога до укладання списку використаних 

джерел – однотипне оформлення і дотримання чинного державного 

стандарту на бібліографічний опис творів друку. Список літератури 

оформлюється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 

8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/pravylaoformlennyaspyskuvykorystanyhdzherel.pdf


положення та правила складання / Нац. стандарт України. – Вид. офіц. – 

[Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. – Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2016. – 

17 с. 

 

3.9. Додатки 

 

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних її 

сторінках або у вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи 

посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних 

сторінках роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової 

сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований з першої прописної 

літери, справа. По правому краю рядка над заголовком пишеться слово 

“Додаток ___” і буква алфавіту, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток 

Б тощо. Якщо додаток оди, то позначається як додаток А. 

Текст кожного додатка, за необхідності, може бути поділений на 

розділи й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У такому 

випадку перед кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і 

крапку, наприклад, А.2 – другий розділ додатка А; В.3.1 – перший підрозділ 

третього розділу додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у 

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

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

Взагалі, у додатки виносять допоміжну або проміжну інформацію, 

об’ємні таблиці, схеми, громіздкі економічні формули та розрахунки за ними, 

ілюстрації, документи бухгалтерської та фінансової звітності. Приклад 

наведено у додатку В. 

 

3.10. Звітність підприємства 

 

У цій структурній частині курсового проекту міститься первинна 

документація (статут підприємства, фінансово-облікова звітність, форма №1 

„Баланс підприємства”, форма №2 „Звіт про фінансові результати”, форма 50 

с.-г. тощо). 

 

4. ПРАВИЛА НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТУ 

 

Курсовий проект допомагає студентові систематизувати отримані 

теоретичні знання з вивченої дисципліни, перевірити якість цих знань; 

оволодіти первинними навичками проведення сучасних досліджень, логічно 

пов'язати теоретичні і практичні аспекти проблеми дослідження і 

запропонувати оптимальне їх рішення. Таким чином, можна виявити: 

здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її 



дослідити; вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні 

джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних 

завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета 

дослідження. 

 

4.1. Загальні вимоги 

 

Особливе значення має оформлення курсового проекту. Бажано, щоб 

робота була набрана на комп'ютері, у іншому випадку – має бути написана 

від руки чорнилом одного кольору чітко, акуратно, без помилок та 

виправлень. Друкований варіант є кращим, бо полегшує редагування і надає 

можливість подальшого використання при написанні інших наукових праць. 

У випадку допущення друкарських помилок, описок і графічних 

неточностей, які виявилися під час написання роботи, можна виправляти 

підчищенням або зафарбуванням коректором і нанесенням на тому ж місці 

або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним 

способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній 

сторінці. 

Текст роботи необхідно розміщувати тільки з одного боку листка, на 

білому папері формату А4 (210x297 мм). Розміри полів: ліве – 30 мм , праве – 

20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 рядків на сторінці. Друкування 

тексту здійснюється за допомогою комп'ютера через 1,5 міжрядкових 

інтервали, 14 кегль, шрифт Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, 

абзац 1,25 см.  

Формули у курсовій роботі повинні бути виконані у редакторі формул 

Microsoft Equation 3.0, графіки та діаграми – за допомогою редакторів 

Microsoft Excel або Microsoft Graph. 

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, 

пункти та підпункти (за необхідності). Заголовки розділів пишуть по центру 

симетрично тексту великими літерами: „ЗМІСТ”, „ВСТУП”, „РОЗДІЛ”, 

„ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ”, „ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, 

„ДОДАТКИ”. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки підрозділів – 

по центру тексту з першої прописної літери. Переноси слів у заголовках не 

допускаються. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок 

складається з 2-х або більше речень, їх відділяють крапкою. Відстань між 

заголовком та текстом – 2 інтервали. Кожну структурну частину роботи 

потрібно починати з нової сторінки (розділ, вступ, висновки, список 

використаних джерел, додатки) слід починати з нового аркуша (сторінки). 

Підрозділи починають з відступом від попереднього тексту на 1 інтервал на 

тій самій сторінці. Скорочення слів у тексті, крім загальноприйнятих (грн, кг, 

ц, т, га і подібне), не допускається. До загального обсягу курсового проекту 

не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які 

повністю займають площу сторінки. Проте всі сторінки зазначених елементів 

роботи підлягають суцільній нумерації. Рекомендований обсяг курсового 

проекту становить 35-40 сторінок. 



Основні правила оформлення курсового проекту.  

Правило 1. Оформлення та зміст кожної роботи повинні строго 

відповідати цим методичним рекомендаціям. 

Правило 2. Зміст роботи повинен відповідати темі. 

Правило 3. Виклад тексту роботи повинен відповідати плану і не 

повинен зводитися до набору непов’язаних між собою окремих положень, 

фактів. 

Правило 4. При написанні тексту слід звернути увагу на стиль викладу:  

 не потрібно використовувати довгих, заплутаних речень;  

 не слід користуватись надто часто вживаними, мало інформаційними 

штампами;  

 намагатися викладати думки просто і образно;  

 абзаци не повинні складатися з одного речення. 

Правило 5. Дані таблиць і графіків повинні бути опрацьовані за 

допомогою пакету програм Microsoft Office. 

Правило 6. Кожне запропоноване положення необхідно теоретично 

обґрунтувати, підтвердити підібраним та систематизованим фактичним і 

статистичним матеріалом. 

Правило 7. Усі використовувані в тексті таблиці, схеми, графіки, 

діаграми повинні обов’язково мати відповідні коментарі (висновки) і мають 

бути проаналізовані.  

 

4.2. Нумерація 

 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки 

не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини роботи, 

як зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних 

джерел не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, 

на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують. Не 

нумерують лише їх заголовки, тобто 

НЕ ВІРНО: 1. ВСТУП або Розділ 5. ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ. 

ВІРНО: Розділ 1. або Висновки і пропозиції. 

 

Сторінки курсового проекту нумерують арабськими цифрами, але на 

титульному аркуші, на аркуші зі змістом роботи та додатках номер не 

ставлять. Нумерація починається з 3-го аркуша (Вступ). Підрозділи 

нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера 

розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Розділи 

позначають порядковими номерами арабськими цифрами (1, 2, 3), підрозділи 

– номером розділу та підрозділу через крапку (1.1., 1.2., 1.3.; 2.1., 2.2., 2.3.; 

3.1, 3.2. і 3.3.). У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 



ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: “1.3.2.” 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

наводять заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

В основній частині роботи розділи позначають римськими 

порядковими номерами / цифрами (I, II, III, IV), а підрозділи – арабськими 

(1.1…. 3.3.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Ілюстрації, таблиці, що розміщені на окремих аркушах, включають 

у загальну нумерацію сторінок і нумерують арабськими цифрами у межах 

розділу.  

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

Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули 

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

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

(перша формула третього розділу). 

 

Наприклад, формула Херфінделя-Хіршмана буде мати такий вигляд:  
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 – частка і-ої галузі в структурі товарної продукції підприємства, 
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n

n
Д

nI

n

i

і

t























1

2

1

1
 (2.1), 

де 

It, – показник інтенсивності конкуренції на досліджуваному товарному 

ринку, 

Ді – ринкова частка і-го конкурента; і – 1, 2,...., 

Наприклад:  

РОЗДІЛ II 

ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 
 
 

2.1. Діагностика ринку хлібобулочних виробів в Україні 



n – кількість конкурентів на товарному ринку. 

 

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові і 

пояснювальні дані, нумерують послідовно у межах однієї сторінки. Якщо 

приміток на одному аркуші кілька, то після слова “Примітки” ставлять 

двокрапку, наприклад: 

Примітки: 

1. … 

2. ... 

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

ставлять крапку. 

 

4.3. Ілюстрації, графіки 

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

необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Рисунки, графіки, діаграми, формули 

обов’язково мають бути вставленими в текст. Зображення має бути чорно-

білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення 

засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве 

навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише 

вбудований в Microsoft Office редактор формул. Крім того, рисунки повинні 

бути збережені окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони 

виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). 

Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць –

120х200 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в 

альбомному форматі в основному тексті курсового проекту, вони мають бути 

перенесені у додатки. Також не дозволяється використовувати скановані 

таблиці, рисунки і схеми. Обов'язково вказується джерело запозиченого 

матеріалу. 

Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або 

креслення, розміри яких більші формату А4, враховують як одну сторінку і 

розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. 

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

розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації 

повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між 

якими ставиться крапка. 

Наприклад: Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер 

ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під 

ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за 

загальними правилами. 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 



таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга 

таблиця першого розділу). Крапка в кінці не ставиться.  

Якщо в розділі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

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

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

іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер 

таблиці, наприклад: “Продовження табл. 1.2”. 

 

4.4. Таблиці 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлюватися у вигляді 

таблиць (рис. 2). У правому верхньому куті таблиці над відповідним 

заголовком розміщується напис "Таблиця" з позначення її номера. Нижче 

пишеться назва таблиці (з абзацу або посередині). Назву і слово “Таблиця” 

починають з великої літери. Назву наводять жирним шрифтом. Таблицю 

розташовують по всій ширині листа з дотриманням лівих і правих полів. 

Таблиця __ 

Назва таблиці 

Показник 
Одиниці 

виміру 

Рік 
2020 р. у 

% до 

2018 р. 2018 2019 2020 
      

      

      

 

Статистичні дані, які студент використовує у курсовій роботі для 

аналізу та пропозицій, повинні бути представлені на кінець попереднього 

звітного року або у вигляді плану на поточний рік. Висловлення результатів 

роботи на підставі застарілих статистичних даних попередніх років 

вважається недоцільним. 

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з 

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

якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. 

Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, так, 

щоб її можна було читати без повороту або з поворотом за стрілкою 

годинника. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на 

наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву 

вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю 

граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою 

у межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат 

сторінки, то у першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її 

головку, в другому – боковик. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь 

рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

 



4.5. Формули 

 

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил. 

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки 

суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих 

рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця 

кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна 

подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, 

що не мають самостійного значення, вписують усередині рядків тексту. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів варто подавати 

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

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта слід подавати з 

нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без 

двокрапки. 

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х). 

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання в наступному 

тексті. Інші нумерувати не рекомендується. 

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках 

біля правого поля сторінки без крапок від формули до її номера. Номер, який 

не вміщується у рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. 

Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. 

Якщо формулу взято в рамку, то номер такої формули записують зовні рамки 

з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу 

подають на рівні основної горизонтальної риски формули. 

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об'єднаних 

фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке 

знаходиться в середині групи формул і спрямовано в сторону номера. 

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула 

входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формул і 

у тексті перед ними розділові знаки ставлять відповідно до правил 

пунктуації. 

Двокрапку перед формулою ставлять лише у випадках, передбачених 

правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; 

б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі. 

Розділовими знаками між формулами, що йдуть одна під одною і не 

відокремлені текстом, можуть бути кома або крапка з комою безпосередньо 

за формулою до її номера. 

Розділові знаки між формулами при парантезі ставлять всередині 

парантеза. Після таких громіздких математичних виразів, як визначники і 

матриці, можна розділові знаки не ставити. 
 



4.6. Загальні правила цитування та посилання 

на використані джерела 

 

При написанні курсового проекту автор повинен посилатися на 

джерела, матеріали, окремі результати з яких наводяться у дослідженні, або 

на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, завдання, питання, 

вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати 

документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, 

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

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

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

матеріал не включений до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових 

статей, інших джерел із великою кількістю сторінок, то в посиланні 

необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із 

джерела, на яке є посилання в роботі. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим 

номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад, “... у працях [1-7]...”. 

Наприклад: 

Варто погодитись з Кравченко С. А., яка зазначає, що у створенні 

конкурентної переваги країни основну роль відіграють підприємства. 

Реалізація курсу економічного зростання й стабілізації, поглиблення 

ринкових відносин і економічна результативність господарювання 

підприємств значною мірою визначаються їхньою здатністю оперативно 

орієнтуватися в ринковій ситуації та приймати відповідні рішення [1, с. 3]  

Посилання на ілюстрації роботи вказують порядковим номером 

ілюстрації, наприклад, “(рис. 1.2)”. 

Посилання на формули роботи вказують порядковим номером формули 

в дужках, наприклад, “... у формулі (2.1)”.. 

На всі таблиці роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому 

слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “...у табл. 1.2”. 

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації потрібно вказувати 

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

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне 

джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід 

наводити цитати. Науковий етикет потребує точно відтворювати цитований 

текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, 

закладений автором. 

Загальні вимоги до цитування такі: 

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

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

особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані 

іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали 

загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”; 



б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення 

авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, 

абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і 

позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати 

(на початку, всередині, в кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним 

стояв розділовий знак, то він не зберігається; 

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

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів 

своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним 

у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і 

давати відповідні посилання на джерело. 

 

4.6. ЗАХИСТ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

4.6.1. Поради, як підготуватися до захисту 

 

Оцінка за курсову роботу складається із двох частин; аналітична 

і захист. Захист курсового проекту відбувається у формі співбесіди чи 

публічного виступу в присутності студентів групи. Якщо під час захисту 

студент виявляє такий рівень знань, що заслуговує на вищу оцінку, ніж 

письмова інформація (зміст і оформлення роботи), то викладач може 

поставити таку оцінку, зробивши запис "З урахуванням захисту".  

Щоб добре підготуватися до виступу, обов’язково потрібно підготувати 

письмовий варіант тексту. Це допомагає коротко та чітко викласти основні 

позиції проведеної роботи, які висуваються на захист, перевірити логічність 

пропонованих доведень, домогтися покращення мовного стилю усного 

виступу. Для когось корисно скласти короткий план.  

Доповідь, з якою має виступати студент, повинна мати логічну 

структуру: короткий вступ (обґрунтування актуальності теми дослідження, 

визначення його мети та завдань), основну частину (виклад власних поглядів 

на певні питання), висновки, пропозиції.  

Для того, щоб текст доповіді був повністю виголошений без будь-яких 

втрат, треба точно визначити час, потрібний для виступу. Тривалість доповіді 

не повинна перевищувати 5 – 7 хвилин, що еквівалентно 2 – 3 сторінкам 

машинописного тексту.  

На захисті оцінюється не лише рівень виконання курсового проекту, а й 

компетентність студента, виявлена під час виступу. Помилки, неточності, 

допущені в доповіді, нездатність відповісти на запитання членів комісії чи 

присутніх студентів можуть звести нанівець усю попередню роботу. Наукові 

поняття не можна тлумачити довільно або приблизно. Важливо звернути 

увагу на стиль виступу. Неабияке значення має те, як виголошується 

доповідь. Мова доповідача повинна бути грамотною, добірною, досить 

гучною, розміреною, з логічними паузами, акцентуванням тих висновків, на 

яких доповідач хоче сконцентрувати увагу слухачів. Текст написаної 

доповіді треба вивчити, виголосити перед дзеркалом удома кілька разів, щоб 



позбавитись будь-яких утруднень у вимові окремих термінів та виразів, 

можливих затримок у підборі потрібних слів.  

Підготовлений матеріал бажано знати напам’ять і не читати, 

занурившись у текст, що створює враження поганого володіння матеріалом. 

У процесі підготовки до захисту корисно спрогнозувати можливі запитання і 

заздалегідь продумати змістовні відповіді на них. Зазначимо, що на захисті 

курсового проекту студенту можуть бути запропоновані запитання, які 

виходять за межі теми.  

Існує певний шаблон початку та закінчення доповіді. Наприклад, до 

викладача і студентів групи можна звертатися такими словами: “Шановна 

(ім'я і по батькові викладача) та всі присутні!”. Після виступу сказати: 

“Доповідь закінчена. Дякую за увагу”. 

 

4.6.2. Вимоги до захисту 

 

Виконану курсову роботу у встановлений термін (не пізніше, ніж за 3 

тижні до закінчення сесії) подають у вигляді спеціально підготовленого 

рукопису в надрукованому вигляді, у цупкій палітурці, враховуючи правила 

оформлення і методичні рекомендації. Робота здається на кафедру для 

реєстрації, а потім науковому керівнику для перевірки. Викладач у своєму 

відгуку зазначає її позитивні сторони і недоліки, оцінює ступінь 

самостійності формулювання основних положень та висновків, наявність 

елементів творчого пошуку та новизни, обсяг опрацьованої інформації, 

дотримання вимог щодо змісту та оформлення роботи, а також робить 

висновок про допуск до захисту з попередньою оцінкою за 100-бальною та 

п’ятибальною шкалою. 

У випадку коли виявлено плагіат або дані аналізу не відповідають 

фінансовій звітності досліджуваного підприємства, робота не допускається 

до захисту, і студент зобов'язаний взяти нову тему дослідження та подати її 

до захисту у встановлений деканатом термін. Студент, якому робота була 

повернена на доопрацювання або який отримав незадовільну оцінку під час 

захисту курсового проекту, може подати її на повторний (доопрацьовану) 

протягом десяти днів. Вдруге робота здається з попереднім відгуком.  

У процесі захисту оцінюється теоретичний і практичний рівень знань 

студента із досліджуваної проблеми (теми), його майстерність доповідати, 

вміння вести дискусію, обґрунтовувати обрану стратегію та інші пропозиції, 

відстоювати свою точку зору, чітко і лаконічно відповідати на поставлені 

запирання. Студент допускається до здачі іспиту з дисципліни 

“Економічна діагностика” тільки після успішного захисту курсового 

проекту. 

 



5. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЕКТІВ 

 

1. Діагностика сталого економічного зростання сільськогосподарського 

підприємства. 

2. Діагностика матеріально-технічної бази підприємства. 

3. Діагностика розвитку особистих селянських господарств району. 

4. Діагностика ефективності діяльності аграрного підприємства. 

5. Діагностика рекламної діяльності аграрного підприємства. 

6. Діагностика товарного асортименту підприємства. 

7. Діагностика розвитку фермерського господарства (господарств 

району). 

8. Діагностика розвитку кооперативу (господарств району). 

9. Діагностика та стратегічні резерви підвищення якості продукції 

підприємства. 

10. Діагностика екологічного розвитку та особливості землекористування 

у господарстві (господарствах району). 

11. Діагностика економічного потенціалу підприємства. 

12. Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

13. Діагностика технологічного потенціалу підприємства. 

14. Обґрунтування реструктуризації підприємства. 

15. Діагностика кадрового потенціалу підприємства. 

16. Діагностика інфраструктури підприємства. 

17. Діагностика цінової політики підприємства. 

18. Діагностика продуктивності праці на підприємстві. 

19. Діагностика використання матеріальних та паливно-енергетичних 

ресурсів підприємства. 

20. Діагностика банкрутства підприємства. 

21. Діагностика корпоративної культури аграрного (переробного) 

підприємства. 

22. Діагностика використання основних фондів підприємства. 

23. Діагностика розвитку приватного підприємства. 

24. Діагностика господарських ризиків підприємства. 

25. Діагностика інтеграційних процесів (вертикальної, горизонтальної) 

підприємства. 

26. Діагностика конкурентоспроможності продукції (види продукції) 

підприємства. 

27. Економічна діагностика маркетингового потенціалу аграрних 

підприємств та стратегія їх розвитку. 
28. Обґрунтування напрямів диверсифікації підприємства (продукції, 

послуг, напрямів діяльності). 
29. Діагностика інвестиційної діяльності аграрного підприємства та 

обґрунтування заходів по її активізації. 

30. Зростання ефективності інфраструктури аграрного ринку. 
31. Діагностика інноваційної діяльності аграрного підприємства та 

обґрунтування заходів по її активізації. 



32. Діагностика і прогнозування місткості регіонального ринку продукції 
(товарів та послуг) аграрних підприємств (за окремими видами 

продукції, групами товарів та послуг). 
33. Діагностика та прогнозування кон'юнктури регіонального ринку 

продукції (товарів та послуг) аграрного підприємства (за окремими 
видами продукції, групами товарів та послуг). 

34. Діагностика і прогнозування попиту на окремі види продукції, товари 

та послуги підприємств на регіональному споживчому ринку. 
35. Діагностика і прогнозування конкурентного статусу аграрного 

підприємства на регіональному ринку продукції (товарів та послуг) (за 
окремими видами продукції, групами товарів та послуг). 

36. Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських 
підприємств. 

37. Формування конкурентних переваг підприємства. 
38. Формування конкурентних переваг продукції. 
39. Управління обсягом та асортиментною структурою випуску продукції 

(товарообороту). 
40. Діагностика діяльності аграрного (переробного) підприємства: 

маркетинговий аспект. 
41. Вдосконалення організації маркетингової діяльності аграрних 

підприємств. 

42. Обґрунтування вибору цільових сегментів ринку збуту продукції 
(товарів, послуг) підприємства. 

43. Діагностика логістичної системи підприємства. 
44. Розробка програми застосування логістичних підходів до управління 

товарорухом підприємства. 

45. Удосконалення організації товароруху аграрних підприємств на 
основах логістики. 

46. Розробка комунікаційної програми формування попиту на нові види 
продукції (товари, послуги). 

47. Розробка комунікаційної програми стимулювання попиту на 

продукцію (товари, послуги). 
48. Розробка програми мобілізації резервів зростання доходів 

підприємства від операційної діяльності. 
49. Діагностика і обґрунтування оптимального рівня прибутковості 

реалізації продукції (товарів, послуг) (за окремими видами, товарними 
групами). 

50. Оптимізація структури капіталу аграрних підприємств. 
51. Управління фінансовим лізингом. 

52. Розробка системи контролінгу за станом реалізації інвестиційних 

проектів. 

53. Діагностика системи менеджменту на підприємстві. 

54. Діагностика використання маркетингових технологій на підприємстві. 

55. Діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
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Приклад плану курсового проекту 

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ПАТ “КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД” 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 1.1. Суть та особливості конкурентоспроможності в ринковій 

економіці 

 1.2. Засади формування ефективної і конкурентоспроможної 

хлібопекарської промисловості 

 1.3. Методичні основи оцінки конкурентоспроможності продукції 

РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ПАТ“КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” 

  Тенденції та сучасні проблеми розвитку вітчизняних 

підприємств хлібопекарської промисловості 

  Кон'юнктура ринку хлібобулочних виробів: регіональний аспект 

  Оцінювання галузевої конкурентоспроможності на локальному 

рівні 

РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ПАТ“КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” І РІВЕНЬ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ  

 3.1. Організаційно-економічна та соціальна характеристика 

підприємства 

 3.2. Забезпеченість підприємства ресурсним потенціалом та 

ефективність його використання 

 3.3. Рівень конкурентоспроможності продукції 

РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ПРОДУКЦІЇ ПАТ “КОРОСТЕНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД” 

 4.1. Забезпечення конкурентоспроможності продукції за рахунок 

підвищення якості хліба та хлібобулочних виробів 

 4.2. Резерви формування та закріплення конкурентних переваг 

підприємства 

 4.3. Конкурентна стратегія розвитку підприємства та ефективність 

запропонованих заходів 

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 



  

Методичні рекомендації та вимоги до виконання і захисту курсового 

проекту з дисципліни „Економічна діагностика” підготовлені доцентом 

кафедри економіки і підприємництва Поліського національного університету 

Кравчук Н.І. 

 
 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації та вимоги до виконання і захисту 

курсового проекту з дисципліни „Економічна діагностика” 

 
Спеціальності 051 “Економіка” 

ОС «Магістр» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписоно до друку _____  

Умов. друк. арк. 2,5 

Наклад 100 примірників . Зам. № _____  

Поліський національний університет  

10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7  
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