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ВСТУП 

 

Ефективність діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання 

обумовлюється, в першу чергу, обґрунтованим вибором та коректним 

формуванням стратегії його розвитку. Формування стратегії підприємства 

передбачає визначення місії його існування, обґрунтування системи 

стратегічних цілей, вибір на основі аналізу можливих альтернатив найбільш 

доцільних напрямів їх досягнення, з метою забезпечення використання 

потенціалу та конкурентних переваг підприємства. Такий науково-

обґрунтований підхід повинен базуватись на сучасному інструментарії 

стратегічного менеджменту, який створено вітчизняними та закордонними 

науковцями та апробовано на успішних підприємствах. 

Дисципліна «Стратегія підприємства» входить до циклу обов’язкових 

дисциплін, які вивчаються студентами економічних спеціальностей. Вона 

передбачає надання системи знань, формування вмінь та навичок щодо 

використання методології та методичного інструментарію формування стратегії 

підприємства в мінливих умовах ринкового зовнішнього середовища. 

Завдання навчального курсу полягає у засвоєнні загальних теоретико-

методологічних засад розробки стратегії і вибору стратегічних альтернатив; 

розгляді стратегічного планування в системі стратегічного управління 

підприємством; ознайомленні із сучасним станом і напрямками формування та 

реалізації стратегії діяльності підприємств в Україні; набутті практичних 

навичок формування стратегії на всіх стадіях життєвого циклу продукції. 

Особлива увага у вивченні дисципліни приділяється щодо набуття здобувачами 

вищої освіти навичок стратегічного мислення, адже середовище, в якому діють 

сучасні підприємства, характеризується високою нестабільністю і 

непередбачуваністю умов розвитку. В таких умовах екстраполяційне 

довгострокове планування (від досягнутого рівня), яке застосовувалося раніше, 

вже не може бути інструментом коригування росту і розвитку підприємств, 

тому на зміну йому приходить стратегічне планування і стратегічне управління. 

Спеціаліст з економіки, який не володіє принаймні основними елементами і 

методами стратегічного планування і управління не може бути 

конкурентоспроможним на ринку праці. 

Мета курсу «Стратегія підприємства» – надання знань про теоретичні 

засади, інструменти та методи розроблення стратегій підприємства.  

Предметом стратегії підприємства виступає методологія її формування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни виступають: 

 вивчення методології розроблення стратегій підприємства і вибору 

стратегічних альтернатив; 

 набуття навичок стратегічного мислення та практичного 

застосування методологічного апарату дисципліни; 
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 оволодіння методом кейс-аналізу,  

 формування навичок аналітичного обґрунтування розв'язання 

стратегічних проблем. 

Після опанування дисципліни здобувач має знати: 

 основні підходи до розробки системи стратегічного управління 

підприємством; 

 методи формування ефективної організаційної структури суб’єкта 

господарювання та особливості розробки стратегічного набору 

підприємств різної структурної побудови; 

 напрями формування організаційної культури підприємства.  

Здобувачі повинні вміти: 

 аналізувати вплив факторів зовнішнього середовища та внутрішній 

потенціал підприємства; 

 визначати стратегічну зону господарювання та конкурентну 

позицію на ринку; 

 формувати стратегічний вибір підприємства;  

 застосовувати методи стратегічного планування та прогнозування 

для передбачення майбутнього організації. 

Місце у структурно-логічній схемі. Дана наука ґрунтується на 

діалектичному методі пізнання та основних, положеннях економічної теорії. 

Курс «Стратегія підприємства» вивчається після засвоєння здобувачами 

політекономії, теорії бухгалтерського обліку, розміщення продуктивних сил, 

економічної історії, мікроекономіки, макроекономіки, економіки підприємств, 

потенціалу підприємства: формування та оцінювання, міжнародної економіки, 

аналізу господарської і комерційної діяльності підприємств, менеджменту, 

маркетингу, організації і планування виробництва в аграрних формуваннях, 

організації агробізнесу і підприємництва, інвестиційного менеджменту, 

інноваційного менеджменту тощо. Даний курс передує вивченню дисциплін 

економічна діагностика, стратегічне управління підприємством, фінансовий 

менеджмент, менеджмент персоналу, міжнародний менеджмент, управління 

проєктами. 

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

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

проведенні практично-семінарських занять основна увага приділяється 

засвоєнню здобувачами економічних знань та застосуванню їх на практиці 

суспільного виробництва та управління. Закріплення знань здійснюється 

проведенням наукових тренінгів, ігор, розв'язанням ситуаційних проблем та 

самостійними науково-теоретичними дослідженнями окремих питань 

соціально-економічної політики. 

Формами контролю знань здобувачів є: поточний – тести, контрольні 

роботи, атестації; підсумковий – курсовий проєкт та іспит. 
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Курсовий проєкт є важливим видом самостійної роботи здобувачів. 

У процесі її написання здобувачі 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 

проєкту з дисципліни «Стратегія підприємства» покликані допомогти 

здобувачам, 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. 

 

 

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО 

ПРОЄКТУ 

 

Процес виконання курсового проєкту складається з декількох етапів: 
1. Вибір теми курсового проєкту, визначення її структури та об’єкту 

дослідження. 

2. Робота зі спеціальною економічною та управлінською літературою, 

нормативними актами за обраною темою. 

3. Збір та аналіз статистичної і аналітичної інформації. 

4. Оформлення курсового проєкту. 

5. Захист курсового проєкту на кафедрі. 

6. Загальні вимоги до курсового проєкту: 

- актуальність; 

- високий теоретичний рівень роботи; 

- економічна обґрунтованість; 

- логічність побудови, доказовість аргументації, повнота і точність 

формулювань; 

- використання реальних даних; 

- точність, грамотність оформлення текстової та графічної частини роботи; 

- практична значущість результатів, обґрунтованість висновків та 

пропозицій. 

 

 



7 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ 

 

Курсові проєкти розробляються згідно напряму дослідження і повинні мати 

проблемний характер. Рекомендований перелік тем наданий в додатку А В якості 

суб’єкта дослідження може бути підприємство з будь-якої галузі економіки. Вибір 

підприємства узгоджується з керівником курсового проєкту. 

 

СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОГО ПРОЄКТУ 

 

Курсові проєкти повинні відповідати певним вимогам та стилю викладу 

матеріалу. Формулювання назви теми, розділів та підрозділів має бути чітким, 

лаконічним і в той же час повно відображати сутність та зміст питань, що 

розглядаються в курсовому проєкті. 

Матеріал необхідно викладати грамотно, простим науковим стилем, він 

не повинен містити повторів та не бути перевантаженим цитатами. Не 

допускається просте переписування літературних джерел та їх цитування без 

посилання. 

В тексті не повинно бути виразів типу: «я вважаю», «мені здається», «у 

нас прийнято» тощо. Замість них рекомендуються вирази: «на думку автора», 

«вважається доцільним», «як свідчить проведений аналіз» тощо. 

Структура курсового проєкту – це послідовність розташування її 

основних частин, до яких відносять основний текст (тобто розділи і підрозділи), 

а також частини її довідково-супровідного апарату. 

Основними елементами композиційної структури курсового проєкту є: 

1. Титульний лист. 

2. Зміст. 

3. Вступ. 

4. Розділи основної частини. 

5. Висновки та рекомендації. 

6. Список використаної літератури. 

7. Додатки. 

Титульний лист є першою сторінкою курсового проєкту і виступає 

основним джерелом бібліографічної інформації, яка необхідна для обробки та 

ідентифікації документів. Приклад оформлення титульного листа наведено в 

додатку Б. 

Зміст подають на початку роботи з найменуваннями та номерами 

початкових сторінок усіх розділів і підрозділів, зокрема вступу, загальних 

висновків, додатків, списку використаної літератури та ін. Приклад оформлення 

змісту подано у додатку В. 

Вступ до курсового проєкту з’ясовує актуальність обраної теми, містить в 

собі стислу інформацію щодо розгляду окремих питань теми курсового проєкту 
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українськими та зарубіжними дослідниками. У вступі відображається зв’язок 

роботи з науковими програмами, темами, планами кафедри економіки і 

підприємництва, надаються мета та завдання курсового проєкту, визначається 

об’єкт та предмет курсового проєкту, методи, які використовувалися при 

написанні роботи. 

Актуальність курсового проєкту представляє собою обґрунтування 

обраної теми дослідження, в якому студент повинен продемонструвати сутність 

проблемної ситуації та необхідність її вирішення. Актуальність роботи 

висвітлюється стисло – у межах однієї сторінки. 

Для повідомлення про стан розробки обраної теми курсового проєкту, 

складається короткий огляд літератури, який має привести до висновку, що 

саме дана тема ще не розкрита (чи розкрита лише частково, не в тому аспекті) і 

тому існує нагальна потреба в її подальшій розробці. 

Огляд літератури за темою покликаний показати ґрунтовне 

ознайомлення здобувача вищої освіти зі спеціальною літературою, його уміння 

систематизувати літературні джерела, критично їх розглядати, виділяти 

головне. 

Рекомендується проаналізувати дослідження науковців університету з 

даної тематики. 

Від визначення наукової проблеми і доказу того, що певна частина 

зазначеної проблеми, яка є темою курсового проєкту, ще не одержала 

достатнього рівня розробки та висвітлення в спеціалізованій літературі, 

формулюється мета дослідження. 

Мета дослідження розкривається в конкретних завданнях 

дослідження, які формулюються у формі переліку (вивчити, описати, 

встановити, виявити, обгрунтувати і т.п.). 

Обов'язковим елементом вступу є визначення об'єкта і предмета 

дослідження. 

Об'єкт дослідження – це обраний для вивчення процес чи явище, що 

породжують проблемну ситуацію. 

Предмет дослідження – це те, що знаходиться в межах об'єкта. 

Обов'язковим елементом вступу до курсового проєкту є перелік 

методів дослідження, що виконують роль інструментів і є необхідною 

умовою досягнення поставленої в роботі мети, а також характеристика 

інформаційної бази дослідження, яка визначає теоретико-методичні основи 

дослідження. 

Вирішення поставлених завдань у курсовому проєкті необхідно 

здійснювати за допомогою наступних методів: 

 загальнонаукові методи: аналогія, системний аналіз, формалізація; 

 методи економіко-статистичного аналізу: табличний (для 

представлення розрахунків і конкретних результатів дослідження), 
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графічний, порівняння, групування; 

 маркетингові методи: матричний метод; спостереження, 

опитування; 

 методи експертної діагностики; 

 методи економічного прогнозування; 

 специфічні методи дослідження та стратегічного аналізу об’єкта; 

 моделювання та ін. 

Наприкінці вступної частини необхідно розкрити структуру курсового 

проєкту, тобто надати перелік її структурних елементів і обґрунтувати 

послідовність їхнього розташування. 

Розділи основної частини. У розділах основної частини курсового 

проєкту докладно викладається методика і техніка дослідження та 

узагальнюються результати. Усі матеріали, що не є принципово важливими, 

виносяться в додатки. 

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі курсового 

проєкту і цілком її розкривати. Розділи курсового проєкту повинні показати 

уміння здобувача вищої освіти стисло, логічно та аргументовано викладати 

матеріал, виклад і оформлення якого повинні відповідати вимогам до 

друкованих робіт. 

 Перший розділ, обсяг якого має становити не більше 7 сторінок, 

носить теоретичний характер, в якому на основі вивчення робіт вітчизняних і 

зарубіжних авторів розглядаються загальні теоретичні і методичні 

положення стратегії підприємства (наприклад, сутність методологічних і 

методичних підходів до стратегічного управління підприємствами в сучасних 

умовах, сутність і класифікація стратегій, моделі стратегічного управління і 

т. п. ) та висвітлюється сутність досліджуваної теми окремого курсового 

проєкту: розглядаються різні методики, методи і підходи до вирішення 

поставлених завдань, дається їх оцінка, обґрунтовуються і висловлюються 

власні позиції здобувача вищої освіти. 

 У другому розділі, 7-10 сторінок, необхідно скласти стратегічний 

портрет підприємства – об'єкту дослідження. Його основним завданням є 

обґрунтування актуальності вибраної теми стратегічного дослідження для 

даного підприємства. 

Потрібно окреслити опис фактичного стану підприємства на момент 

початку дослідження з погляду стратегічного розвитку. У роботі слід вказати 

повне і коротке найменування підприємства – об'єкту дослідження; його 

юридичний статус, дату створення і місце розташування. 

Також необхідно: 

 вказати кількість і стислу характеристику стратегічних бізнес- 

одиниць (СБО), а також обрати основну СБО для подальшого дослідження; 

 визначити стратегічну зону господарювання (СЗГ) та провести 
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аналіз доцільності функціонувати на конкретних зонах; 

 дослідити життєвий цикл підприємства і вказати на можливі базові 

стратегії розвитку фірми і розвитку її СБО, вказати при яких сценаріях вони 

можливі; 

 вказати на наявність або відсутність елементів стратегічного 

розвитку в об'єкті дослідження; 

 оцінити повну і коротку місії підприємства; 

 визначити поточну генеральну стратегічну мету підприємства і 

побудувати «дерево цілей» методом забезпечуючих умов; 

 дати характеристику організаційної структури управління 

підприємством, його кадрового складу, функціональних обов'язків 

підрозділів і т. п. 

Особливу увагу необхідно приділити основним економічним 

показникам діяльності підприємства, які включають фінансові результати, 

показники ділової активності, ефективності використання ресурсів у 

динаміці. 

 У третьому розділі необхідно провести стратегічну оцінку 

середовища господарювання та стратегічний аналіз підприємства. 

Необхідно провести дослідження чинників зовнішнього середовища 

прямого і непрямого впливу. Необхідно мати на увазі, що всі чинники 

вибираються, формулюються і розглядаються тільки через призму 

необхідності їх врахування: А) саме для досліджуваного підприємства; Б) з 

урахуванням мети даної курсового проєкту. Тобто можна використовувати 

усі відомі методичні інструментарії, але зробити акцент на обраній темі 

роботи. Результатом аналізу зовнішнього середовища повинно стати 

виділення загроз та можливостей підприємства. 

Аналіз і діагностику внутрішнього середовища підприємства слід 

проводити в наступній послідовності: 1) характеристика внутрішнього 

середовища у вигляді таблиці з основними сформованими автором 

показниками за всіма функціональними сферами у динаміці за два-три роки; 

2) економічний і фінансовий аналіз результатів господарської діяльності 

підприємства; 3) аналіз успішності реалізації сфер за SNW- підходом; 

4) аналіз відповідності стратегічного потенціалу підприємства вибраним 

раніше стратегіям. Результатом оцінки стану внутрішнього середовища 

повинно бути виділення сильних та слабких сторін підприємства. 

Перелік аналітичних показників, період аналізу, його форми та методи, 

а також склад та особливості застосування матричного інструментарію 

визначаються за темою дослідження та узгоджуються з керівником 

курсового проєкту. Усі ці моменти мають знайти відображення в стратегічній 

та економічній постановці завдань. 

Всі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми, повинні 
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супроводжуватися поясненням і висновками, які дозволяють визначити 

сутність економічних процесів, що відбуваються на підприємстві, їх 

особливості, тенденції. 

Узагальнюючим результатом першого і другого підпунктів повинна 

стати побудова стратегічного балансу і матриці SWOT-аналізу. 

На основі проведеного аналізу необхідно виявити зовнішні і внутрішні 

проблеми підприємства, які заважають підприємству в досягненні його 

стратегічних цілей. Потім слід виділити генеральну проблему підприємства, 

яка заважає в досягненні генеральної стратегічної мети. Далі слід провести 

декомпозицію генеральної проблеми і побудувати «дерево проблем» 

(особливо необхідно виділити проблеми підприємства, пов'язані з 

вирішенням завдань згідно вибраній темі курсового проєкту). 

Далі потрібно розглянути: конкурентний аналіз діяльності 

підприємства та оцінка конкурентної ситуації в галузі; ключові фактори 

успіху (КФУ) галузі; основних постачальників, споживачів та конкурентів; 

дати ранжований перелік основних конкурентів підприємства і визначити 

інтенсивність конкуренції у галузі за відомими методиками. У кінці пункту 

потрібно зробити висновки про силу конкуренції та перспективу її зміни в 

галузі та СЗГ. 

Також у даному пункті слід визначити конкурентні переваги і 

конкурентоспроможність підприємства та продукції. Рекомендується 

використання: методу бенчмаркінга, методу ланцюжка цінностей, 

визначення КФУ підприємства по методиці Р. Гранта, розрахункові методи і 

т. п. В кінці пункту треба зробити висновок про перспективи підприємства на 

підставі його конкурентоспроможності, що склалася, та потенційної. При 

цьому слід врахувати, що даний інструментарій повинен бути застосований 

як на рівні аналізу конкурентоспроможності підприємства, так і у напрямі 

розкриття теми курсового проєкту. Особливу увагу необхідно звернути при 

виділені факторів, за якими оцінюється конкурентоспроможність 

підприємства на тему курсового проєкту. 

Конкурентний аналіз може бути проведений у межах діагностики як 

внутрішнього, так і зовнішнього середовища без виділення у окремого 

підпункту. 

Обсяг третього розділу має становити 7-10 сторінок. 

 Четвертий розділ курсового проєкту має бути присвячений 

розробці стратегічного портфеля підприємства з виокремленням, 

поглибленням та деталізацією конкретної стратегії відповідно до обраної 

теми курсового проєкту. Іншими словами, в цьому пункті потрібно 

забезпечити взаємозв’язок між загальною (базовою) стратегією підприємства 

із стратегією – об’єктом розробки, яка визначена в темі курсового проєкту. 

Спочатку слід уточнити місію підприємства та її складові елементи, 
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якщо за результатами стратегічного аналізу це є необхідним або доцільним. 

Відповідно, коригування потребуватиме генеральна мета підприємства, яка 

також підлягатиме декомпозиції через побудову дерева цілей, проблем та 

рішень. 

В основі формування стратегічних альтернатив та вибору 

перспективних стратегій підприємства та його СБО має бути застосування 

матричного інструментарію. Сформований стратегічний портфель 

підприємства може бути представлений у формі піраміди стратегій (по А.А. 

Томпсону і Дж. Стрікленду) або у вигляді стратегічного куба. Тобто 

стратегія обирається у такому порядку: базова з визначенням з 

альтернативної, ділові (за умови декількох СБО), функціональна. Особлива 

увага приділяється тому рівню стратегії, яка пов’язана з обраною темою 

курсового проєкту. Проте незважаючи на тему, необхідно дотримуватися 

ієрархії. 

При застосуванні матричних методів важливо обґрунтовувати та 

підкріпляти розрахунками вибір стратегічної позиції. 

Стратегічне планування повинне бути проведене за обраною темою з 

використанням методу «стратегічного розриву». 

Метод «стратегічного розриву» інакше називається «Полем 

стратегічних рішень», які можуть прийняти керівники підприємства для того, 

щоб втілити наявні тенденції (це нижня межа поляни) у необхідному напрямі 

з метою досягнення відповідних параметрів розвитку підприємства (верхня 

межа стратегічної поляни). 

Оцінку характеру стратегічного портфеля підприємства слід провести з 

використанням методу SPACE. 

За бажанням і вибором здобувача вищої освіти при стратегічному 

плануванні можуть бути використані й інші методи (з обов'язковим 

обґрунтуванням особливостей і доцільності їх застосування). Обсяг 

четвертого розділу має становити 5-10 сторінок. 

Висновки та пропозиції. У завершальній частині курсового проєкту 

логічно та послідовно висловлюються теоретичні і практичні висновки та 

пропозиції, до яких прийшов студент в результаті проведеного дослідження. 

Вони повинні бути короткими і чіткими, такими, що дають повне уявлення 

про зміст, значущість, обґрунтованість і ефективність розробок. Подаються 

висновки та пропозиції у тезовій формі (можна за пунктами) і повинні 

відображати основні заключення з теорії питання, за проведеним аналізом та 

щодо запропонованого варіанту стратегічних рішень по конкретному об'єкту 

дослідження. 

Обсяг висновку не повинен перевищувати 3-х сторінок. 

Після висновків формується список використаних джерел.  

Список використаних джерел складає одну з істотних частин роботи і 
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відбиває самостійну творчу роботу здобувача вищої освіти. Приклад 

оформлення списку використаних джерел подано у додатку Г. 

Кожне включене у такий список літературне джерело має знайти 

відображення у рукописі курсового проєкту. Якщо автор робить посилання 

на які- небудь запозичені факти чи цитує роботи інших авторів, то він має 

обов'язково вказати звідки узяті наведені матеріали. Таким чином, не слід 

включати в бібліографічний список ті роботи, на які немає посилань у тексті 

курсового проєкту і які фактично не були використані. 

Додатки. Допоміжні чи додаткові матеріали, що переобтяжують текст 

курсового проєкту, поміщають у додатках, які оформлюються згідно з 

правилами, що описані у даних методичних рекомендаціях. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

 

Загальні вимоги 

Рекомендації встановлюють загальні вимоги до оформлення робіт і 

розроблені відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 і 

міжнародним стандартом ISO 5966:1982. 

Курсовий проєкт роздруковують на одній стороні аркуша білого паперу 

формату А4 (210х297мм) з інтервалом 1,5. Шрифт 14 Times New Roman 

українською мовою. 

Розміри полів: верхнє, нижнє – не менше 20 мм, ліве – не менше 20 мм, 

праве – не менше 10 мм. Абзацний відступ дорівнює п’ятьом знакам. 

Обсяг курсового проекту  повинен становити до35 сторінок. 

При оформленні роботи необхідно витримувати рівномірну щільність, 

контрастність і чіткість. Незначні помилки допускається виправляти 

зафарбовуванням білою фарбою з нанесенням виправлень на тому ж місці.  

Назви літературних джерел та імена власні приводять мовою оригіналу. 

Скорочення слів і словосполучень — відповідно до діючого стандартами 

по бібліотечній і видавничій справі. 

Заголовки структурних частин курсового проекту «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ», 

«ДОДАТКИ» не нумерують, друкують великими літерами в середині рядка 

симетрично щодо правих і лівих полів (крім заголовків розділів). Не 

допускаються підкреслення, переноси слів і крапки наприкінці заголовків. 

Заголовки розділів розташовують з абзацного відступу з порядковим 

номером за змістом роботи, пишуть великими друкованими літерами. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. 

Нумерація. Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами. Першою 

сторінкою курсового проекту є титульний аркуш, який включають до загальної 
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нумерації сторінок курсового проекту. На титульному аркуші та змісті номер 

сторінки не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому 

верхньому куті сторінки без крапки наприкінці.  

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають у 

загальну нумерацію роботи. 

Розділи нумеруються наскрізною нумерацією. Підрозділи нумеруються у 

межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і 

номеру підрозділу, розділених крапкою. Після номеру розділу крапка не 

ставиться. 

Ілюстрації (креслення, малюнки, схеми, графіки, діаграми) повинні бути 

чітко виконані за допомогою комп’ютера. Ілюстрації варто розташовувати в 

роботі безпосередньо після тексту, у якому вони згадуються вперше чи на 

наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути надані посилання в тексті.  

Ілюстрація повинна мати назву, що розміщується під ілюстрацією. Назва 

міститься під ілюстрацією через один інтервал після зображення без абзацного 

відступу від початку рядка. Ілюстрації позначають словом «Рис. _» і нумерують 

арабськими цифрами послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації повинен 

складатися з номеру розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими 

ставиться крапка.  

Наприклад: «Рис.1.2 Динаміка основних кількісних показників 

ефективності реалізації стратегії». Якщо додаток містить ілюстрації, то вони 

нумеруються порядковою нумерацією в межах кожного додатку. 

Таблиці. Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиці. 

Таблицю розташовують по всій ширині сторінки з дотриманням лівих і правих 

полів. Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона 

згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці повинні бути 

посилання в тексті роботи. 

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». 

Перерахування за необхідності можуть приводитись усередині тексту 

підрозділів і пунктів. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Перед 

кожною позицією перерахування варто ставити малу літеру українського 
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алфавіту з дужкою, якщо вони не нумеруються – дефіс (перший рівень 

деталізації).  

Для подальшої деталізації перерахування варто використовувати арабські 

цифри з дужкою (другий рівень деталізації). 

Перерахування першого рівня деталізації пишуть малими літерами з 

абзацного відступу, другого рівня – з відступом щодо місця розташування 

перерахувань першого рівня деталізації. В кінці кожного перерахування 

ставиться крапка з комою. 

Формули. Пояснення значень, символів і числових коефіцієнтів треба 

подавати безпосередньо під формулами, в тій послідовності, в якій вони дані у 

формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з 

нового рядка. Перший рядок починають зі слова «де» без двокрапки. 

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

нижче кожної формули потрібно залишати не менше одного вільного рядка. 

Нумерація формул проводиться арабськими цифрами порядковою 

нумерацією в межах розділу, причому номер вказується у круглих дужках. 

Формули у курсовому проекті повинні бути виконані у редакторі формул 

Microsoft Equation 3.0, графіки та діаграми – за допомогою редакторів Microsoft 

Excel або Microsoft Graph. 

Посилання. При написанні курсового проекту  студент повинен робити 

посилання на джерела, з яких використовується інформація. Посилатися слід на 

останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в 

тому випадку, коли використовуються класичні економічні твори. 

Посилання в тексті курсового проекту  на джерела слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилання виділенням двома квадратними 

дужками, наприклад, «...у роботах [1-3]». 

Посилання на цитати в тексті (чи які-небудь твердження, що не належать 

автору роботи) оформлюються аналогічно: у квадратних дужках вказується 

номер джерела у списку літератури і через кому номер сторінки, що цитується. 

Наприклад: 

Цитата в тексті: «.. за допомогою такого методу можна оцінити відносну 

значущість для підприємства окремих факторів середовища [8, с. 156]». 

При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, ілюстрації, таблиці, 

формули і додатки вказують їх номери. Варто писати: «...у розділі 2...», 

«...дивися 2.2...», «...на рисунку 1.4...», «...у таблиці 2.4...», «...за формулою 

(1.3)...», « ...у додатку А...». 

Список використаної літератури. Літературу розміщують в списку або у 

порядку появи посилань у тексті, або в алфавітному порядку прізвищ авторів 

наукових праць. 

Додатки. Додатки оформлюють як продовження курсового проекту у 

вигляді окремої частини, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. 
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Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за 

винятком літер Г, Е, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А». 

 

ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ НА НАЯВНІСТЬ АКАДЕМІЧНОГО 

ПЛАГІАТУ КУРСОВИХ ПРОЄКТІВ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 

УНІВЕРСИТЕТІ 

 

Обов’язковою умовою допуску до захисту курсових проєктів є перевірка 

на наявність академічного плагіату.  

За 10 робочих днів до захисту автор-здобувач вищої освіти подає 

остаточний варіант рукопису роботи відповідальній особі від кафедри за 

перевірку на наявність збігів / ідентичності / схожості  разом із заявою щодо 

згоди автора на перевірку роботи та її завантаження у Систему, заповненою за 

встановленим зразком та засвідченою підписом автора (Додаток Д). У разі 

відмови автора від підписання заяви робота не приймається на перевірку.  

На перевірку подаються електронна та друкована версії остаточного 

варіанту рукопису роботи. Остаточний варіант друкованої версії роботи 

засвідчується підписом керівника на титульному аркуші.  

Відповідальна особа звіряє ідентичність друкованої та електронної версій 

роботи шляхом перевірки випадково обраних сторінок обох версій. У разі 

виявлення неспівпадіння друкованої та електронної версій відповідальна особа 

повідомляє про це керівника, надіславши сповіщення на його e-mail, та повертає 

роботу здобувачу вищої освіти.  

Переконавшись в ідентичності друкованої та електронної версій роботи, 

відповідальна особа протягом 2-х робочих днів з моменту отримання роботи 

завантажує остаточний варіант роботи у Систему. Під час завантаження роботи 

відповідальна особа вказує у Системі керівника відповідної роботи, що дає 

керівникові доступ через e-mail до результатів перевірки роботи. Завантаживши 

роботу, відповідальна особа здійснює перевірку на наявність збігів / 

ідентичності / схожості за допомогою відповідного програмного забезпечення. 

Перевірка роботи здійснюється спочатку всередині Системи і лише після того з 

мережею Інтернет.  

Протягом 3-х робочих днів з моменту отримання звіту результатів 

перевірки роботи керівник здійснює експертну оцінку роботи з урахуванням 

звіту подібності та робить висновок щодо дотримання академічної 

доброчесності (зокрема щодо наявності / відсутності у роботі академічного 

плагіату та/або спроб приховування запозичень, підмін символів тощо), а також 

про відсоток оригінальності роботи. У разі потреби автор надає керівнику 

обґрунтування правомірності виявлених у роботі запозичень. Результат 

експертної оцінки роботи зазначається у висновку керівника з обґрунтуванням 
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підстав допуску роботи до захисту, або повернення на доопрацювання та 

повторну перевірку, або відхилення без права повторного розгляду. 

Якщо у роботі відсутні ознаки академічного плагіату, знайдені Системою 

запозичення правомірні та оформлені відповідно до вимог, відсутні спроби 

приховування запозичень та спотворення тексту, а відсоток подібності 

(запозичень) не перевищує встановленої граничної межі, робота допускається 

до захисту.  

У разі виявлення у роботі помилок цитування та/або неправильного 

оформлення посилань, чи незначної кількості підмін символів робота 

відправляється на доопрацювання з обов’язковою повторною перевіркою, що 

фіксується у висновку керівника. Якщо відсоток оригінальності роботи є 

нижчим від встановленої граничної межі 60 % унікальності або у роботі 

виявлені численні спроби приховування текстових запозичень, що є 

академічним шахраюванням, робота не приймається до розгляду.  

Повторна експертиза робіт здійснюється лише один раз. У випадку 

виявлення порушень академічної доброчесності під час повторної експертизи 

робота відхиляється без права доопрацювання та не допускається до захисту, 

що фіксується у висновку керівника. 

У разі повернення роботи на доопрацювання протягом 3-х робочих днів 

робота має бути доопрацьована та подана на повторну платну перевірку 

відповідальній особі від бібліотеки, яка здійснює перевірку на підставі висновку 

керівника. Згенерований Системою звіт подібності відповідальна особа від 

бібліотеки надсилає керівнику для здійснення повторної експертизи.  

У випадку незгоди із висновком керівника щодо результатів експертизи 

роботи автор має право подати апеляцію, яка буде розглянута у встановленому 

порядку комісією з питань етики та академічної доброчесності. Письмова 

апеляційна заява подається голові комісії.  

Висновок керівника щодо результатів експертизи роботи, завірений 

підписом, та роздрукована частина звіту подібності, яка засвідчує відсоток 

збігів / ідентичності / схожості, додаються до роботи та є обов’язковими 

документами для її допуску до захисту 

З метою забезпечення багаторівневої перехресної перевірки робіт 

працівники бібліотеки під керівництвом адміністратора Системи здійснюють 

моніторинг поданих керівниками звітів результатів перевірки робіт та висновків 

щодо результатів експертизи не пізніше ніж за 5 робочих днів до захисту. 

Особи, відповідальні за перевірку робіт на кафедрі, повинні переконатися у 

тому, що за 5 робочих днів до захисту усі роботи завантажені у Систему та 

перевірені на наявність збігів / ідентичності / схожості.  

Якщо робота допускається до захисту, то процес здійснення заходів з 

перевірки на наявність академічного плагіату вважається завершеним. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ  

 

Оформлена курсова робота підписується студентом із зазначенням дати 

завершення роботи і передається на перевірку керівнику курсового проєкту. 

Оцінювання курсового проєкту здійснюється за критеріями, поданими у 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Шкала оцінювання курсового проєкту 
Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка 
за бальною шкалою 

Оцінка 
за національною 

шкалою 

A 90 – 100 5 (відмінно) 

B 80 – 89 4 (добре) 

C 75 – 79 

D 70 – 74 3 (задовільно) 

E 60 – 69 

FX 35 – 59 2 (незадовільно) 

F 0 – 34 

 

Якість виконання курсового проєкту та відповіді здобувача вищої освіти 

на захисті максимально оцінюються у 60 та 40 балів відповідно (табл. 2). 

 

 

Таблиця 2 

Розподіл балів за виконання та захист курсового проєкту 
Виконання курсового 

проєкту 
Захист роботи Загальна оцінка 

до 60 балів до 40 балів до 100 балів 

 

Оцінювання якості виконання курсового проєкту здійснюється згідно 

критеріїв, наведених у таблиці 3. 

Таблиця 3  

Шкала оцінювання якості курсового проєкту 

Бали Критерії оцінювання 

54-60 В роботі повно та послідовно розкрито зміст теми, творчо, самостійно 

досліджено проблеми, проаналізовано широке коло фактичних даних та 

матеріалів за останні роки. Висновки повні та обґрунтовані. Повністю 

дотримано вимоги до оформлення. Курсова робота виконувалася згідно 

графіку. 
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48-53 В роботі зміст розкрито на достатньо високому творчому рівні, змістовно 

розглянуто окремі питання плану, зібрано та проаналізовано фактичний 

матеріал за останні роки. Висновки повні та обґрунтовані. Однак в роботі 

мають місце окремі неточності, незначні помилки, недоліки в оформленні. 

Курсова робота виконувалася згідно графіку. 

45-47 В роботі зміст розкрито на достатньо високому творчому рівні, досить 

змістовно розглянуто окремі питання плану, зібрано та проаналізовано 

фактичний матеріал за останні роки. Висновки досить повні та обґрунтовані. В 

роботі мають місце окремі неточності, незначні помилки, недоліки в 

оформленні. Курсова робота виконувалася з незначними відхиленнями від 

графіку. 

42-44 В роботі в основному правильно, але недостатньо повно розкрито зміст 

основних питань, відсутня належна глибина аналізу теоретичного та 

фактичного матеріалу роботі притаманні окремі стилістичні та   

 граматичні помилки, є порушення щодо оформлення курсового проєкту. 

Курсова робота виконана із запізненням. 

36-41 В роботі зміст розкрито не досить повно, не досить обґрунтовані власні 

висновки, не було використано джерела інформації за останні роки. 

Висновки не досить повні, відсутні рекомендації. Є значні зауваження до 

оформлення. Курсова робота виконана із значним запізненням. 

21-35 В роботі допущено суттєві помилки у викладенні програмного матеріалу, 

використано доволі вузьке коло літературних джерел, практично не 

наводяться фактичні та статистичні данні, немає їх аналізу. Оформлення не 

відповідає вимогам. Курсова робота виконана із значним запізненням. 

0-20 Курсова робота виконана із значним запізненням та не відповідає висунутим 

вимогам. 
 

Захист роботи. Допущена до захисту робота захищається здобувача вищої 

освітими в строки, встановлені розпорядженням директора навчально-

наукового інституту відповідно до навчальних планів і графіків. Захищають 

курсову роботу перед комісією в складі керівника роботи і членів комісії 

(викладачів кафедри, які здійснюють керівництво курсовими роботами з даної 

дисципліни). 

Оцінювання захисту виконання курсового проєкту здійснюється згідно 

критеріїв, наведених у таблиці 4. 

 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання захисту курсового проєкту 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

36-40 Під час захисту давались правильні, чіткі та конкретні відповіді на 

більш, ніж 90% запитань. 

32-35 Студент правильно відповів на 80-90% питань. 

30-31 Студент відповів на 75% питань, був не в усьому послідовним. 

28-29 Відповіді під час захисту були не завжди правильними. В цілому студент 

відповів на 70-74% запитань. 
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24-27 Студент відповів на 60-69% питань, був не послідовним у відповідях. 

14-23 Студент відповів на 20-60% запитань. Відповіді нечіткі та 

непослідовні. 

0-13 Під час захисту не виділено головні моменти теми, давались невірні 

відповіді на запитання. 

 

Оцінка із захисту курсового проєкту виставляється за узгодженням членів 

комісії. Студент, який не представив курсову роботу або отримав при захисті 

оцінку «незадовільно», до здачі екзамену з дисципліни не допускається і 

повинен в установлений термін з урахуванням зауважень і рекомендацій комісії 

повторно захищати роботу. Оцінка, що визначена комісією, є остаточною. 

При написанні курсового проєкту неминучі труднощі й помилки, які 

студент долає за допомогою керівника курсового проєкту. Однак є ряд типових 

недоліків, яких можна уникнути. 

Недоліки курсових проєктів, що найбільш розповсюджені: 

– відсутність обґрунтування цілей і завдань курсового проєкту; 

– використання застарілих джерел і неактуальної інформації; 

– незбалансований план; 

– відсутність висновків до розділів; 

– відсутність зв'язку між змістом роботи та загальними висновками; 

– публіцистичний стиль викладання матеріалу; 

– відсутність економічного обґрунтування; 

– відсутність графічних ілюстрацій; 

– відсутність зв'язку між змістом роботи й матеріалами, розміщеними в 

додатках; 

– відсутність зв'язку між змістом роботи та бібліографічним списком; 

– неправильне оформлення списку літератури. 

Найкращі курсові проєкти можуть бути рекомендованими до участі в 

конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях. 
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Додаток А 

Рекомендована тематика курсових проектів  

 

1. Вибір стратегії розвитку діяльності підприємства та розробка механізму 

її реалізації. 

2. Застосування ділових стратегій наступу у діяльності підприємства. 

3. Інформаційне забезпечення процесу розробки стратегії підприємства. 

4. Конкурентна перевага як засіб забезпечення стійких конкурентних 

позицій підприємства. 

5. Обґрунтування місії та вибір цілей функціонування підприємства. 

6. Організаційна культура підприємства як об’єкт стратегічних змін. 

7. Основні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

8. Особливості стратегічного контролю при реалізації обраної стратегії 

підприємства. 

9. Реалізація стратегічних змін при впроваджені нової стратегії 

підприємства. 

10. Розробка виробничої стратегії підприємства. 

11. Розробка інноваційної стратегії підприємства. 

12. Розробка кадрової стратегії підприємства. 

13. Розробка комплексу функціональних стратегій підприємства. 

14. Розробка конкурентної стратегії підприємства. 

15. Розробка маркетингової стратегії підприємства. 

16. Розробка стратегії матеріально-технічного забезпечення підприємства. 

17. Розробка стратегії розвитку діяльності підприємства. 

18. Розробка та організація процесу виконання обраної стратегії 

підприємства. 

19. Розробка фінансової стратегії підприємства. 

20. Стратегії диверсифікації (горизонтальна, конгломератна, концентрична) 

аграрного підприємства. 

21. Стратегії забезпечення сталого економічного зростання 

сільськогосподарського підприємства. 

22. Стратегії комунікаційної політики підприємства. 

23. Стратегічне планування діяльності підприємства в умовах виходу на 

зовнішній ринок. 

24. Стратегічне планування діяльності підприємства, його економічне 

значення. 

25. Стратегічне планування інвестиційної діяльності підприємства. 

26. Стратегічне планування та шляхи його реалізації на підприємстві. 

27. Стратегічне планування та шляхи його реалізації на підприємстві. 

28. Стратегічні напрями екологічного розвитку та особливості 

землекористування у господарстві (господарствах району). 
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29. Стратегічні напрями удосконалення матеріально-технічної бази 

підприємства. 

30. Стратегія використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів 

підприємства. 

31. Стратегія диференціації продукції. 

32. Стратегія запобігання банкрутству підприємства. 

33. Стратегія мінімізації витрат аграрного підприємства. 

34. Стратегія оптимізації прибутку аграрного підприємства. 

35. Стратегія організації рекламної діяльності аграрного підприємства. 

36. Стратегія підвищення продуктивності праці на підприємстві. 

37. Стратегія розвитку бізнесу в умовах підприємства. 

38. Стратегія розвитку інфраструктури підприємства. 

39. Стратегія розвитку кооперативу (господарств району). 

40. Стратегія розвитку корпоративної культури аграрного підприємства. 

41. Стратегія розвитку логістичної системи підприємства. 

42. Стратегія розвитку особистих селянських господарств району. 

43. Стратегія розробки та реалізації цінової політики підприємства. 

44. Стратегія управління трудовими ресурсами підприємства. 

45. Тактичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства. 

46. Формування конкурентоспроможності підприємства. 

47. Формування корпоративної стратегії підприємства та механізму її 

виконання. 

48. Формування механізму адаптації підприємства до змін у зовнішньому 

середовищі. 

49. Формування стратегії маркетингу аграрного підприємства. 

50. Формування стратегічного набору підприємства. 
 

 



23 

 

Додаток Б 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

 

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЄКТ 

з дисципліни 

«СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА» 

на тему: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
 

  Студента (ки) _____ курсу ______ групи  

напряму підготовки ____________________________ 

спеціальності __________________________________ 

______________________________________________ 
                                  (прізвище та ініціали)    

Керівник: _____________________________________ 

Національна шкала ___________________________ 

Кількість балів: __________ Оцінка: ECTS _______ 

Комісія ________________ 
(підпис) 

___________________________ 
(прізвище та ініціали) 

м. Житомир  

20__  
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Додаток В 

Орієнтований план курсового проєкту  

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА 

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИРОБНИЧА ТА СТРАТЕГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

ПІДПРИЄМСТВА  

РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА  

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 
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Додаток Г  

Приклади оформлення списку літератури 

згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40) 
 
 

Характеристика   

джерела 

Приклад оформлення 

 Книги 

Один автор Скидан О. В. Аграрна політика в період ринкової трансформації : 

монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с. 

Два автора Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом : навч. 

посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с. 

Три автора Скидан О. В., Ковальчук О. Д., Янчевський В. Л. Підприємництво у 

сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с. 

Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продукції 

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., 

Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с. 

 

Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с. 

П’ять і більше 

авторів 

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с. 

 

Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів / 

Андрющенко А. І. та ін. ; за ред. 

М. В. Гринжевського. Київ, 1998. 124 с. 

Колективний автор 
Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 

учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. 

Житомир : Полісся, 2015. 648 с. 

Багатотомне 

видання 

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В. 

В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с. 

 

Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории 

(Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев : Наукова думка, 2013. 271 

с. 

За редакцією Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І. Я. 

Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с. 
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Автор і перекладач Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б. 

Боброва. Москва, 1996. 698 с. 

 

Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В. 

Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с. 

 Частина видання 

Розділ книги Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері 

виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. 

Київ, 2000. 

С. 5–15. 

Тези 

доповідей, 

матеріали 

конферен

цій 

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних 

відходів на природні ресурси світу. 

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. 

учасн. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Житомир : Полісся, 2014. С. 

103–108. 

 

Скидан О. В., Судак Г. В. Розвиток сільськогосподарського 

підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні 

читання: 2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 

4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91. 

Статті з 

продовжуючих 

та періодичних 

видань 

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку 

підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного 

університету ім. 

Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–34. 

 

Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і 

ефективності виробництва органічної агропродовольчої 

продукції. Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28. 

 

Акмеологічні засади публічного управління / 

Є. І. Ходаківський та ін. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1, т. 2. С. 45–58. 

 

Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine agricultural 

land market formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et 

Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271. 

 Електронні ресурси 

Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика : 

підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL: 

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf 

(дата звернення: 10.11. 2017). 
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Закон

одавчі 

докум

енти 

Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата звернення: 02.11.2017). 

 

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору 

економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та 

продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822 (дата 

звернення: 13.10.2017). 

Періодичні 

видання 

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва та 

ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013. № 10. 

URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna- 

ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017). 

 Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success. 

Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012. 

Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL: 

http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (Last accessed: 

02.11.2017). 

 

Colletta L. Political Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen 

Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5. 

P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x. 
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Додаток Д 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ВИСНОВОК КЕРІВНИКА 

КАФЕДРИ__________________________________ 

ФАКУЛЬТЕТУ ______________________________ 

ЩОДО РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

автора_____________________________________________________________ 

на тему____________________________________________________________ 
 

Підтверджую ознайомлення із повним звітом подібності, що є 

результатом перевірки курсової роботи у системі виявлення текстових 

збігів / ідентичності / схожості__________________. Відсоток оригінальності 
назва системи 

роботи становить ___ %. У результаті аналізу звіту подібності зроблено такий 

висновок:  
o Виявлені в роботі запозичення є правомірними, оформлені відповідно до вимог та 

не мають ознак плагіату. Отже, робота відповідає вимогам та допускається до захисту. 

o Виявлені в роботі запозичення не є плагіатом, але оригінальність роботи є нижчою 

за встановлену граничну межу. Отже, робота повинна бути відредагована з метою обмеження 

запозичень та подана на повторну платну перевірку не пізніше, ніж за 3 дні до захисту. 

o Виявлені в роботі запозичення не є плагіатом, але необхідно корегувати 

оформлення посилань та цитувань відповідно до вимог. Отже, робота повинна бути 

відредагована та подана на повторну платну перевірку не пізніше, ніж за 3 дні до захисту. 

o Виявлені в роботі запозичення є недоброчесними та мають ознаки плагіату. Отже, 

робота відхиляється без права повторного розгляду. 

o У роботі виявлено навмисні спотворення тексту, які свідчать про намагання автора 

приховати текстові запозичення, що є академічним шахраюванням. Отже, робота 

відхиляється без права повторного розгляду. 

 

Обґрунтування (у разі необхідності уточнення): 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

____________ 
Дата 

 

Керівник   _____________    ________________ 
     Підпис      ПІБ 


