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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

  За чинними навчальними планами студенти відділення бакалаврат КЕМК 
при вивчені дисципліни  «Економіка виробництва»  виконують курсовий проект. 
Його мета полягає в узагальненні і поглибленні набутих в процесі самостійної   
роботи   теоретичних знань з економіки виробництва, їх закріплення, а також 
формуванні навичок аналізу показників діяльності виробничого підприємства. 

Консультування  і  контроль за виконанням проекту здійснює 
призначений викладач. Робота виконується студентом самостійно, 
представляється для перевірки, а потім захищається у викладача згідно графіку 
навчального процесу у визначений день. У разі повернення проекту на доробку, 
потрібно доробити у найкоротший термін і подати викладачеві для перевірки. 
Строки подання встановлюються графіком навчального процесу. Дотримання 
встановлених строків є обов'язковим. Робота представлена не у визначений 
термін розгляду не підлягає і повертається студенту. 

Текст і розрахунки курсового проекту набираються на комп’ютері у 
форматі ВОРД (див. п. 2 методичних вказівок).  

Починати виконання роботи рекомендується після опрацювання 
конспекту лекцій з дисципліни, завдань для практичних занять по усіх темах 
дисципліни, рекомендованої літератури. При цьому основними методами 
опрацювання є читання і реферування літературних джерел, вивчення 
нормативної бази, знайомство з фінансовою звітністю базового підприємства. 

Курсовий проект складається з теоретичної частини (письмової відповіді 
на 2 теоретичні питання) і практичної частини (виконання  практичних 
завдань). Обсяг теоретичної частини – 15-20 сторінок друкованого тексту. 
Обсяг практичної частини не обмежується і може подаватися як у форматі 
ВОРД, так і в інших форматах. В практичній частині зазначається назва 
підприємства, на базі фінансової звітності якого виконується розрахунки 
показників діяльності.  

Для студентів, які виконали наукову роботу в межах науково-дослідної 
роботи з апробацією на науково-методичній конференції або студентському 
гуртку дозволяється замість двох теоретичних питань навести в курсовій роботі 
матеріал власної наукової роботи. 

Варіант курсової роботи визначається виходячи з номеру студента за 
списком в журналі групи (таблиця).  

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

Таблиця  - Варіанти курсового проекту 

Номер за списком  
в журналі 

Теоретичні 
питання 

Практичне 
завдання 

1 2 

1 11 21 21 11 Єдине 
завдання  2 12 22 22 12 

3 13 23 3 13 

4 14 24 4 14 

5 15 25 5 15 

6 16 26 6 16 

7 17 27 7 17 

8 18 28 8 18 

9 19 29 9 19 

10 20 30 10 20 

 

 

     Не дозволяється двом і більше студентам використовувати  фінансову 
звітність одного і того ж підприємства за один і той самий період. 

Рекомендується користуватися звітністю не пізніше  як за 2016 рік. 
     На бланках звітності має бути зазначено реквізити підприємства,  як мінімум 

-  назва, вид економічної діяльності, період звіту.  

 

 

 

 

2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ  ТА КРИТЕРІЙ ОЦІНЮВАННЯ 
КУРСОВОГО ПРОЕКТУ 

 

  До оформлення курсового проекту висуваються наступні вимоги: 
- паперовий аркуш формату А4 (210×297мм); 
- орієнтація книжкова; 
- поля: зліва, зверху, знизу – не менше 2 см, справа – не менше 1 см; 
- міжрядковий інтервал 1,0 (в таблицях і рисунках інтервал 1,0); 
- шрифт Times New Roman; 
- кегль шрифту 14 (в таблицях і рисунках шифр 12); 

- вирівнювання тексу по ширині (одночасно по лівому та правому краю); 
- нумерація сторінок у правому нижньому куті. 

 

Курсовий проект складатись із таких складових частин: 
- титульна сторінка (див. додаток до цих вказівок); 

- зміст (назва теоретичного питання та номер початку сторінки); 
- виконання теоретичного завдання з посиланням на використані сучасні 

літературні джерела у квадратних дужках ([1]).  
- виконання практичного завдання; 
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- список використаних джерел (нормативно-правова база, підручники, статті 
в журналах, сторінки Internet); 

- додатки (форми фінансової звітності базового підприємства, інші 
документи, звіти). 

 

   Курсовий проект виконується українською мовою. При відповіді на 
теоретичні питання рекомендується висвітлювати основні положення чинних 
законодавчо-нормативних актів, стала бізнес-практика планування, аналізу 
економічних показників, положення з відповідних посібників, інших 
літературних джерел, які стосуються теми роботи (не застарілих). 

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко 
викласти зміст вибраної теми. Заохочується додатковими балами висловлення 

свого бачення розв’язку того чи іншого економічного питання, наведення 
прикладів з практики.   

Зразок оформлення титульного аркушу КП – див. додаток до методичних 
вказівок. 

 

Студент, який не виконав та не захистив курсового проекту, до здачі 
іспиту не допускається.  

      

Критерії оцінювання курсового проекту 

Якість виконання курсового проекту оцінюється за такими критеріями: 
- достатність  обсягу теоретичної частини (15-20 с.); 
- методична грамотність і повнота висвітлення теоретичних питань на  базі 

сучасних джерел (не використання застарілих понять, термінів, парадигм); 
- самостійність, методична правильність і повнота виконання практичної 

частини; 
- уміння обирати необхідні дані для аналізу; 
- грамотне оформлення тексту, схем, таблиць. 

     

     За повне, грамотне розкриття 2-х теоретичних питань виставляється 30 

(2×15 б.) балів та 10 балів за захист = 40 балів.  

   За правильне і повне розв’язання вправ практичного завдання – 50 балів та 
10 балів за захист = 60 б. Разом за виконання роботи – 80, за захист – 20, разом 
– 100 балів.  

    Без наявності додатків у вигляді форм фінансової звітності базового 
підприємства оцінка за КП не виставляється.  
     

    Примітка. В умовах дистанційної форми навчання захист не проводиться і 
бали за захист додаються до основних балів за теоретичні питання і практичне 
завдання. Тобто, в цілому за теорію – 40 б., за практику – 60 балів, разом – 100 

балів. 
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3. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 
 

1. Види цін на підприємствах та їх застосування  

2. Зміст та етапи  ціноутворення на продукцію (роботи, послуги, товари) 

підприємства 

  3. Склад виручки та доходів  підприємства, планування, облік та звітність як 

база аналізу 

  4. Державне регулювання цін, пільги та компенсації 

5. Поняття та класифікація витрат діяльності підприємства 

6. Валові (сукупні) витрати діяльності підприємства, їх зміст 

7. Економічна сутність собівартості виробництва та реалізації продукції 
(роботи, послуги, товарів) 

8. Склад накладних витрат підприємства та способи їх розподілу 

9. Методи розрахунку  собівартості продукції (роботи, послуги, товари)  

10. Перетин (точка)  беззбитковості діяльності підприємства. Прядок 
розрахунку. 

11. Кошториси та системи обліку як засоби  управління витратами 

12. Звітність підприємства про витрати 

13. Пряме та непряме оподаткування компаній 

14. Спрощена система оподаткування, ї вплив на економіку підприємства 

15. Прибуток, рентабельність і їх різновиди 

16. Показники фінансового стану підприємства, порядок розрахунків  

17.  Показники економічного стану підприємства, порядок розрахунків  

18. Поняття капіталу підприємства та його складові 

19. Методика планування і аналізу прибутку/збитку 

20. Звітність про прибутки/збитки та капітал підприємства 

21. Звітність про фінансовий стан підприємства 

22. Показники  продуктивності праці, методика розрахунків та аналізу 

23. Показники  використання основних засобів та інших необоротних активів 

24. Показники  продуктивності оборотних активів 

 



 

8 

 

 

Структура відповіді на теоретичні питання: 
загальна характеристика показника або метода; аналіз літературних джерел за 
темою, наведення формул (там, де потрібно), порядок розрахунку показника на 
умовному або конкретному прикладі. Відповідь має надавати повну картину 
того чи іншого питання в сучасному вимірі.  Потрібно уникати застарілої 
термінології. 
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4. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

      Загальна настанова. Тема практичного завдання є однаковою для усіх 
варіантів. Потрібно провести розрахунки економічних і фінансових показників 
діяльності конкретного підприємства та провести їхній аналіз мінімум за 2 
роки, бажано за 3-4 роки для визначення тенденції показників. Інформаційна 
база – цифрові дані конкретного підприємства у вигляді форм фінансової 
звітності за певний рік. Студент самостійно знаходить таку базу на 
підприємстві або в інтернеті. Фінансова звітність великої кількості товариств 
України є відкритою і обов’язковою до оприлюднення – суб’єкти суспільного 
інтересу: державні підприємства, публічні акціонерні товариства, підприємства 
видобувної галузі, фінансові посередники. Такі та інші категорії підприємств 
публікують свою звітність на сайтах. 
       

Вихідний матеріал для розрахунків і аналізу: Звіт про фінансовий стан 
(баланс) підприємства (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (про 
сукупний дохід) (ф. № 2). Не рекомендується долучати до аналізу форми 
звітності суб’єктів малого бізнесу, оскільки вони подають спрощені форми 
звітності. Такі звіти позначаються літерою «м» поручь з номером форми, 
наприклад, ф.№ 1-м.  
      Після отримання цих форм студент знайомиться з даними підприємства. 
При цьому потрібно зрозуміти: до якої сфери діяльності відноситься даний 
суб’єкт господарювання, чи є у наявності на балансі   необоротні активи 
(основні засоби). Якщо сфера діяльності – виробництво то проводиться аналіз 
як виробничого підприємства; якщо торгівля – як для торгівельного 
підприємства; якщо сфера послуг – з урахуванням специфіки цієї сфери. 

Перевагу у виборі об’єкта досліджень слід надаватися підприємствам 
виробничої сфері або сфери енергетики, транспорту. 

       На підставі Балансу підприємства, (ф. № 1) провадиться розрахунок і 
аналіз таких показників (станом на кінець року): 

Група А економічні показники: 

1. Коефіцієнт зношення (придатності) основних засобів 

2. Коефіцієнт зношення нематеріальних активів 

3. Коефіцієнт оновлення основних засобів 

4. Частка необоротних активів у вартості активів 

5. Частка оборотних активів у вартості активів 

6. Частка капітальних інвестицій  у вартості активів 

7. Частка грошових коштів у вартості активів 

Група Б фінансові показники: 
8. Коефіцієнт загальної ліквідності  
9. Коефіцієнт термінової ліквідності 
10. Частка власного капіталу у вартості активів 

11. Частка розрахунків з бюджетом у загальній сумі поточних зобов»язань 
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На підставі Балансу підприємства, (ф. № 1) та Звіту про фінансові 
результати (про сукупний дохід), (ф. № 2), проводиться розрахунок та аналіз 
таких показників: група А економічні  показники, група Б фінансові 
показники (табл. 1) та група В (результати діяльності (табл.2)): 
        При розрахунках потрібно користуватися формулами, які є типовими для 
зазначених показників. Приклади формул наводяться у посібниках з 
економіки, аналізу. Можна скористатися також  інтернет джерелами. 
      Для узагальнення даних рекомендуються наступні форми таблиць 1, 2: 

     Таблиця 1 – Показники  (коефіцієнти) економічного та фінансового стану 
підприємства «назва» за «» роки (курсивом - приклад заповнення табл.). 
  

Показник Формула 

розрахунку  
Джерело  
(рядки 

звіту, 
ф.№1) 

Рік 1 Рік 2 Темп, 
% 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

Група А. Економічні показники 

1.Коефіцієнт зношення 
(придатності) основних 
засобів 

Сума зносу/ 
первісна 
вартість  

р.1012 

/1011 

0,12 1,13 108,3 

2.Коефіцієнт зношення 
нематеріальних активів 

     

3.Коефіцієнт оновлення 

основних засобів 

     

4.Частка необоротних 
активів у вартості активів 

     

5.Частка оборотних активів 
у вартості активів 

     

6. Коефіцієнт обігу 
оборотних  активів 

     

7.Ресурсовіддача основних 
засобів (фондовіддача) 
8. Ресурсоозброєність 

     

Група Б. Фінансові показники 

1.Коефіцієнт загальної 
ліквідності  

     

2.Коефіцієнт термінової 
(швидкої) ліквідності 

     

3.Частка власного капіталу 
у вартості активів 

     

4.Частка розрахунків з 
бюджетом у загальній сумі 
поточних зобов’язань 

     

5.Коефіцієнт автономії      
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    Таблиця 2 – Показники результативності   діяльності підприємства «назва» 
за «» роки. 
  

Показник Формула 

розрахунку 

Джерело  
(рядки 

звіту, ф.№1, 
2) 

Рік 1 Рік 2 Темп, 
% 

1 2 3 4 5 6 (5/4) 

 

1.Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток) 

     

2.Валовий 
прибуток/збиток за рік 

     

3.Чистий 
прибуток/збиток за рік 

     

4.Рентабельність 
виробництва (через 
собівартість 

     

5.Рентабельність 
продукції/товарів/послуг 

(через виручку) 

     

6.Рентабельність 
власного (акціонерного) 
капіталу 

     

 

 

Аналіз показників  підприємства полягає у співставленні по роках і 
визначення темпу росту/зниження показника  у відсотках (кол. 6 табл. 1,2).  

 

Узагальнення проводять шляхом  порівнювання отриманих даних з 
аналогічними показниками інших підприємств галузі або з еталонними 
(середніми) показниками галузі (табл. 3). Еталонні (середні) показники студент 
знаходить  ту відкритих джерелах – посібник, статті, інтернет-ресурс. 

Таблиця 3 – Узагальнення відхилень показників діяльності підприємства 
«назва» за «» роки  ( курсивом - приклад заповнення табл.). 

№ Показник 1-й рік 2-й рік % змін 
(+)/(-) 

Еталон 
(норма) 

Відхилен
ня, +/- 

1 2 3 4 5 6 7 (6-3) 

1 Коефіцієнт зношення 
основних засобів 

0,75 0,81 + 108 0,50 - 0,25 
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2 і т. д.      

     

      У кінці практичної частини потрібно зробити висновок про економічний 
стан (показники групи А), про фінансовий стан (показники групи Б)   та  
результати  його діяльності (показники групи В). Варіанти оцінки: стан 
задовільний/не задовільний; результати діяльності  (рентабельність) 
висока/низка. Надати пропозиції з поліпшення показників. 
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