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ВСТУП 
Дисципліна «Економіка організації» має міждисциплінарний 

інтегрований  характер. Її завдання –  світоглядна та методологічна 
підготовка менеджерів. Відповідно до Галузевого стандарту вищої 
освіти України вказана дисципліна викладається при підготовці 
магістрів за спеціальністю специфічних категорій 8.18010018 
«Адміністративний менеджмент» кваліфікації 1475.4 «Менеджер 
(управитель) з адміністративної діяльності».  

Зміст дисципліни «Економіка організації» передбачає надання 
студентам теоретичних та практичних знань з питань особливостей 
здійснення економічної діяльності організацій (підприємств, 
установ), достатніх для виконання задач діяльності фахівців з 
адміністративного менеджменту. 

Дисципліна «Економіка організації» враховує сучасні досяг-
нення у галузі економічної теорії та економіки підприємства. Її 
вивчення сприятиме формуванню у фахівців економічного 
мислення, вміння розуміти, виявляти та аналізувати економічні 
проблеми розвитку організацій (підприємств, установ). 

Методологічні позиції, на яких базується дисципліна 
«Економіка організації», визначається у наступних її напрямах: 

−  удосконалення планування діяльності організації з 
урахуванням галузевих особливостей і макроекономічних 
прогнозів та формування програм діяльності організації з 
визначенням найбільш доцільних її форм; 

− забезпечення динамічного розвитку організації та її адаптації 
до зовнішніх умов функціонування; 

− використання раціональних форм і методів організації праці; 
− визначення засобів підтримки раціональної структури та 

збалансованості поєднання усіх ресурсів організації з метою 
ефективного використання її капіталу. 

Основний зміст дисципліни подається у програмі, що включає 
три пов’язані між собою змістові модулі: «Системні основи 
економіки організації (підприємства, установи)», «Капітал 
організації (підприємства, установи)», «Фінансово-економічні 
результати та ефективність організації (підприємства, установи)». 
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Курсова робота як одна з основних і ефективних форм 
самостійної роботи студентів дозволяє підбити підсумки засвоєння 
теоретичного матеріалу курсу та закріпити отримані знання 
шляхом виконання індивідуального завдання.  

Мета курсової роботи – поглиблення та закріплення 
теоретичних знань та практичних вмінь, отриманих студентом у 
процесі вивчення курсу. 

При її написанні студент повинен виявити достатньо глибокі 
знання законів України, інших підзаконних актів, спеціальної 
літератури з вивчених питань. Виконання курсової роботи дає 
можливість студенту навчитися самостійно працювати з різними 
інформаційними джерелами, реферувати матеріали періодичної 
літератури, глибше вивчити основні проблеми економіки 
організації і на підставі цього робити самостійні теоретичні і 
практичні висновки та прогнози. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИМОГИ 
1.1. Курсова робота з дисципліни «Економіка організації» є 

невеликим за обсягом дослідженням одного з актуальних питань 
економічної діяльності організації (підприємства, установи) будь-
якої форми власності. 

1.2. Студент – магістрант виконує творчо-аналітичну роботу для 
засвоєння основних навчальних елементів за тематикою 
дисципліни «Економіка організації». 

В процесі виконання роботи студент має показати: 
− знання системних основ економіки організації (підприємства, 

установи);  
− здатність орієнтуватися в питаннях використання раціо-

нальних форм і методів організації праці та визначення засобів 
підтримки раціональної структури та збалансування ресурсів 
організації з метою ефективного їх використання; 

− вміння планувати діяльність організації з урахуванням 
галузевих особливостей і макроекономічних прогнозів та фор-
мувати програми діяльності організації з визначенням найбільш 
доцільних її форм з метою забезпечення динамічного розвитку 
організації та її адаптації до зовнішніх умов функціонування; 

− розуміння загальних аспектів фінансової діяльності 
організації (підприємства, установи);  
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− вміння аналізувати проблеми економічної діяльності 
організації на основі використання методичного інструментарію 
розрахунку собівартості продукції та показників економічної 
ефективності; 

− здатність генерувати та обґрунтовувати пропозиції щодо 
розв’язання виявлених проблем, усунення відхилень та 
попередження виникнення ризикових ситуацій. 

1.3. Проблематика дослідження курсової роботи вибирається 
студентом самостійно і обумовлює визначення об’єкта, предмета і 
мети дослідження, а також, у разі необхідності, формулювання 
назви самої теми. 

1.4. У курсовій роботі студент повинен всебічно й глибоко 
розкрити зміст обраної теми, показати знання літературних джерел. 
Зміст теоретичного розділу курсової роботи має відповідати 
сучасному рівню розвитку економічної науки. Студент повинен 
глибоко висвітлити актуальні проблеми обраних аспектів 
економічної діяльності організації (підприємства, установи), 
здійснити аналіз даних про організаційну структуру, фінансово-
економічний стан об’єкту, окремих складових його діяльності 
згідно з обраним напрямом дослідження.  

1.5. У разі наявності у науковій літературі різних теоретичних 
поглядів щодо проблеми, яку досліджує студент, необхідно навести 
думки декількох авторів, дати критичну оцінку їхніх поглядів. 
Одночасно студент повинен викласти власні погляди з 
досліджуваної проблеми. Це допомагає глибше засвоїти матеріал. 

1.6. Обсяг курсової роботи має бути в межах 35-40 сторінок 
стандартного формату. Зміст роботи має відповідати плану, який 
повинен відбивати сутність досліджуваної теми, її внутрішню 
структуру і логіку дослідження. 

2. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
Підготовка курсової роботи включає такі етапи:  

− вибір теми,  
− складання попереднього плану,  
− підбір літературних джерел та фактичного матеріалу,  
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− консультацію з науковим керівником та уточнення плану 
роботи, 

− написання та оформлення курсової роботи,  
− подання її на кафедру для рецензування,  
− доопрацювання після рецензії,  
− захист роботи. 

3. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
3.1. Перший етап виконання курсової роботи – вибір теми. 

Студент самостійно обирає одну з рекомендованих тематик 
написання курсової роботи. 

1. Амортизаційна політика організації та її вплив на результати 
діяльності. 

2. Використання сучасних форм і систем оплати праці в 
організації.  

3. Виробничі фонди організації та ефективність їх 
використання. 

4. Діагностика економічного стану організації та 
прогнозування її розвитку. 

5. Економічний механізм стимулювання праці в організації у 
ринкових умовах.  

6. Економічні аспекти мотивації праці персоналу організації. 
7. Економічні й організаційно-правові основи реструкту-

ризації  організації. 
8. Ефективність використання ресурсів організації.  
9. Капітал організації та ефективність його використання. 
10. Шляхи досягення конкурентних переваг організації. 
11. Конкурентоспроможність організації та шляхи її 

підвищення. 
12. Матеріальні   ресурси   організації   та   визначення   шляхів  

 підвищення ефективності їх використання.  
13. Мотивація   праці    персоналу   і  її   вплив  на  ефективність 

  діяльності організації. 
14. Оборотні засоби організації та вдосконалення їх структури.  
15. Потенціал організації та ефективність його використання. 
16. Прогнозування розвитку організації в сучасних умовах 

господарювання. 
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17. Продуктивність праці в організації та розроблення програми 
щодо її підвищення.  

18. Ресурсний потенціал організації та шляхи підвищення 
ефективності  його використання. 

19. Трудовий потенціал та ефективність його використання.  
20. Удосконалення мотиваційних механізмів в діяльності 

організації. 
21. Управління витратами в процесі діяльності організації.  
22. Управління ефективністю праці в організації. 
23. Управління ризиками в діяльності організації. 
24. Управління якістю продукції в організації. 
25. Управління якістю послуг в організації. 
26. Формування собівартості продукції (робіт, послуг) в 

організації. 
27. Формування системи ризик-менеджменту організації. 
28. Формування та використання оборотного капіталу 

організації.  
29. Формування та оцінювання трудового потенціалу організації 

в сучасних умовах. 
30. Формування, розподіл та використання прибутку організації. 
3.2. Студент може запропонувати свою тему курсової роботи, 

погоджену з викладачем.  

4. СКЛАДАННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
4.1. План як основа курсової роботи визначає структуру, зміст та 

логічний взаємозв’язок її частин. План відображає наскільки 
глибоко студент вивчив матеріал обраної теми і зумів виділити 
головне, зрозумів проблему в цілому і окремі її частини.  

4.2. На основі вивчення нормативних документів, статистичної 
інформації, спеціальної літератури; після консультації з 
викладачем студент складає спочатку стислий, а потім 
деталізований план курсової роботи, який у процесі подальшої 
роботи може доповнюватись і уточнюватись.  

4.3. План роботи та її основні положення необхідно узгоджувати 
з викладачем, який веде курс, чи з керівником роботи. Структура 
плану повинна підкреслювати дослідницьку спрямованість роботи і 
відповідати вимогам, що ставляться до курсової роботи. 
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5. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
5.1. Об’єктом дослідження може бути організація будь-якої 

форми власності, об’єднання, підрозділ, громадська організація, 
некомерційне підприємство.  

5.2. Бажано, щоб попередня трудова діяльність студента 
співпадала з діяльністю обраного об’єкту дослідження або була 
близькою до неї. Це сприяло б вивченню матеріалу, необхідного 
для виконання курсової роботи, сприяло б максимальному 
використанню власного досвіду. 

6. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ 
6.1. Предметом дослідження студент може обрати: 
− внутрішню політику об’єкта дослідження щодо здійснення 

ним економічної  діяльності; 
− окремий напрям його економічної діяльності або аспект її 

здійснення; 
− організацію та визначення ефективності виконання окремого 

проекту або функції (підфункції) досліджуваного об’єкта; 
− засоби підвищення ефективності  використання ресурсного 

потенціалу організації або окремих його елементів; 
− організацію проведення моніторингу результатів економічної 

діяльності та їх обробки. 
6.2. Процес дослідження має спрямуватися студентом на 

розв’язання проблемних питань, які виникають в економічній 
діяльності об’єкта дослідження, на удосконалення внутрішнього 
середовища об’єкта, більш успішне виконання відповідних завдань 
і функцій. 

6.3. Мета дослідження має зводитися до удосконалення 
організації і підвищення ефективності діяльності об’єкта 
дослідження. 

6.3.1. Дослідження не може обмежуватися простим описом 
існуючої організації. Студент в процесі дослідження обов’язково 
має дати відповіді на запитання: «як є», «як має бути», «як це 
зробити» і «що для цього потрібно». 

6.3.2. Пропозиції студента щодо удосконалення організації і 
підвищення ефективності діяльності об’єкта дослідження мають 
бути наближені до їх практичної реалізації, набувати форми 
управлінських рішень. 
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6.3.3. У зв’язку з удосконаленням організації і підвищення 
ефективності діяльності досліджуваного об’єкта студентом може 
розглядатися підготовка документів (проектів нормативно-
правових актів, розпоряджень, наказів, планів, програм тощо). 

7. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ І ЗАГАЛЬНА  
ЛОГІКА ЙОГО ВИКОНАННЯ 

7.1. Завдання дослідження формулюються відповідно до мети, 
яка визначена при виборі теми курсової роботи. 

Як правило, застосовується класична трискладова форма 
представлення завдань дослідження. Наприклад, розглянути 
предмет дослідження і визначити проблеми щодо удосконалення 
діяльності об’єкта дослідження; обґрунтувати шляхи розв’язання 
цих проблем; розробити пропозиції щодо удосконалення діяльності 
об’єкта дослідження. 

7.2. Вивчення предмета дослідження рекомендується починати з 
ознайомлення із законодавчими і нормативними актами, які 
відносяться до сфери економічної діяльності об’єкта дослідження і 
регламентують її здійснення. Студенту також доцільно 
ознайомитися зі Статутом організації,  перспективними і 
поточними планами її діяльності, проаналізувати якісний склад 
ресурсного потенціалу організації. В цілому необхідно сформувати 
системне уявлення про економічну діяльність об’єкта дослідження. 

7.3. Далі студент вивчає проблеми (проблемні питання), які 
виникають при здійснення об’єктом дослідження економічної 
діяльності або закріплених за ним завдань та реалізації функцій. 

 Студент вивчає за публікаціями передовий досвід, зарубіжну 
практику відповідно до теми курсової роботи тощо. 

7.3.1. В процесі вивчення предмета дослідження необхідно 
сформулювати характерні проблеми і питання, які виникають у 
сфері діяльності об’єкта дослідження, а також проаналізувати 
основні фактори, які їх спричиняють. Результати аналізу 
рекомендується представити у робочій таблиці. 

 
Напрями діяльності (аспекти 
використання ресурсного 

потенціалу) об’єкта дослідження 

Характерні 
проблемні 
питання 

Причини їх 
виникнення 

 
 

  



10 

7.3.2. Причини необхідно класифікувати залежно від адмініст-
ративно-організаційного рівня, на якому можливе розв’язання тієї 
або іншої проблеми.  

Так, вирішення деяких проблем потребує впровадження заходів 
на рівні керівництва організацією або її окремих підрозділів 
шляхом залучення передових технологій управління, інших – з 
підвищенням ефективності використання ресурсного потенціалу 
організації або з диверсифікацію виробництва.  

7.4. При обґрунтуванні шляхів розв’язання проблемних питань у 
сфері діяльності об’єкта дослідження студент: 

− аналізує діяльність організації та окремих її складових, 
визначає економічну ефективність здійснення діяльності, виявляє 
відхилення у процесах функціонування організації та їх характер; 

− вивчає фактори, які впливають на розв’язання проблемних 
питань; 

− аналізує заходи, які вживаються для їх розв’язання, оцінює їх 
ефективність;  

− обґрунтовує підхід до розв’язання проблемних питань  
(з урахуванням факторів, які впливають на процес розв’язання, з 
формулюванням аргументів на користь запропонованого варіанту). 

7.5. Далі студент розробляє пропозиції щодо впровадження 
обґрунтованого ним підходу до розв’язання проблемних питань. 

8. ПІДБІР ЛІТЕРАТУРИ, СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  
ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ 

8.1. Літературу з питань курсової роботи студент підбирає 
самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. 
Консультацію з питань підбору літератури студент може отримати 
у викладачів кафедри чи у працівників бібліотеки. Рекомендований 
кафедрою перелік літератури включений до видання (додаток В). 

8.2. Особливу увагу слід звернути на джерела, що стосуються 
теми, періодичні видання (журнали, газети), наукові статті, 
передовий вітчизняний і зарубіжний досвід.  

8.3. Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних 
виданнях Державної служби статистики України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів 
України, Міністерства соціальної політики України та періодичних 
економічних виданнях.  
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8.4. Після складання бібліографії студент повинен приступити 
до вивчення літератури. 

9. СТРУКТУРА І ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
9.1. При написанні курсової роботи необхідно забезпечити:  
− відповідність основних положень роботи та її спрямованості 

законам України, підзаконним актам, іншим нормативним 
документам; 

− достатню повноту і комплексність фактичного матеріалу, що 
дає змогу аналізувати всі основні питання обраної теми; 

− економічну грамотність і достатню глибину аналізу 
матеріалу; 

− використання економіко-математичних методів. 
9.2. Курсова робота повинна мати чітку і логічну структуру, 

складовими якої є вступ, основна частина та висновки. 
9.3. Рекомендується така структура роботи: 
− зміст; 
− вступ; 
− основна частина; 
− висновки; 
− список використаних джерел; 
− додатки (за необхідності). 
9.4. У вступі необхідно обґрунтовувати актуальність обраної 

теми, її теоретичну та практичну значимість, вказати мету і 
завдання курсової роботи, методи дослідження, які викорис-
товувалися при її виконанні. 

9.5. При написанні основної частини роботи необхідно 
відповідно до плану глибоко і всебічно розкрити сутність 
проблеми, зокрема:   

− подати стислий огляд літератури та виклад загальних 
методичних підходів до дослідження за обраною темою; 

− навести стислу характеристику об’єкта дослідження і 
визначити проблемні питання його економічної діяльності; 

− обґрунтувати варіант розв’язання проблемних питань; 
− сформулювати пропозиції, які є результатом проведеного 

дослідження. 
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9.6. Слід використовувати матеріали літературних джерел. 
Поряд з нормативними документами, статистичними даними 
необхідно використовувати фактичні дані. На всі ці матеріали 
потрібно робити посилання за встановленою формою. 

9.7. У висновках необхідно визначити підсумки дослідження, 
дати рекомендації з усіх його аспектів, виходячи зі змісту роботи. 
Рекомендації можуть бути розроблені студентом як самостійно, так 
і на підставі вивчення й узагальнення передового досвіду. Вони 
повинні бути обґрунтованими, мати теоретичну і практичну 
цінність. 

9.8. Після висновків розміщується список використаних джерел 
(не менше 30), а за ним, у разі необхідності, додатки.  

9.9. Курсова робота має бути виконана охайно та без грама-
тичних помилок. 

10. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
10.1. При оформленні курсової роботи слід дотримуватися 

установлених стандартом вимог. Робота повинна бути виконана з 
використанням комп’ютерних засобів, слід використовувати 
шрифти текстового редактора Word розміру 14 з полуторним 
міжрядковим інтервалом. 

10.2. Текст викладається на білому папері формату А4. Кожна 
сторінка обмежується полями: зліва – 25 мм, справа – 15 мм, зверху – 
20 мм, знизу – 20 мм.  

10.3. Титульний аркуш оформляється відповідно до зразка 
(додаток А).  

10.4. Кожний розділ, зазначений в плані курсової роботи, 
починається з нової сторінки. Заголовок розділу друкується по 
центру.  Відстань між заголовком і текстом має бути 15–20 мм. 

10.5. На всі таблиці, схеми, малюнки, графіки у тексті необхідно 
давати посилання.  Назви таблиць мають відображати основний 
зміст числової інформації. Таблицю розміщують після першого 
посилання на неї в тексті. Номер таблиці складається з порядкового 
номеру розділу та поточного номеру таблиці в розділі. Наприклад: 
Таблиця 1.2. Таблиці і схеми допоміжного чи довідкового 
характеру слід винести у додатки. 

10.6. У списку використаної літератури треба подати джерела у 
такій послідовності: закони України, постанови Кабінету міністрів 
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України, нормативні акти міністерств, статистичні збірники, потім 
загальна наукова література в алфавітному порядку із зазначенням 
прізвищ та ініціалів авторів. Зразки оформлення літературних 
джерел наведено у додатку Б. 

10.7. Треба також вказати матеріали, які були зібрані на 
підприємствах та організаціях при написанні роботи. 

10.8. Посилання в тексті на першоджерела необхідно позначати 
в дужках: вказується порядковий номер джерела за списком 
використаної літератури та конкретна сторінка джерела. 

10.9. Кожна сторінка, починаючи з плану роботи, має бути 
пронумерована. Номер сторінки проставляється в правому 
нижньому кутку сторінки. 

10.10. Після списку використаних джерел студент ставить свій 
підпис і дату виконання роботи. 

10.11. Завершену та оформлену роботу студенти подають на 
кафедру технологій управління згідно із терміном, визначеним 
навчальним графіком. 

11. РЕЦЕНЗУВАННЯ І ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ 
11.1. Курсову роботу рецензує викладач кафедри. У рецензії він 

визначає позитивні сторони і недоліки роботи. 
11.2. Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до 

захисту.  
11.3. При підготовці до захисту студенту необхідно ознайо-

митися з рецензією. На захисті студент повинен розкрити основний 
зміст роботи, обґрунтувати свої погляди на досліджувану 
проблему, відповісти на запитання рецензента і членів комісії. 

11.4. Після захисту курсової роботи студент отримує оцінку 
(«відмінно», «добре», «задовільно»), яку викладач виставляє в 
екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.  

11.5. Робота, оцінена незадовільно, має бути доопрацьована 
протягом терміну, який встановлений кафедрою. Студент, який 
отримав незадовільну оцінку, не допускається до екзамену з даної 
дисципліни. 

11.6. Оцінку «відмінно» отримує студент, котрий охайно і пра-
вильно оформив курсову роботу, яка містить глибокий аналіз 
питань з обраної теми, чітко сформульовані та аргументовані 



14 

висновки та пропозиції, елементи наукового дослідження в 
теоретичному аспекті та певний практичний результат. 

11.7. Оцінку «добре» одержує студент за роботу, в якій виконані 
всі зазначені вище вимоги, але є деякі недоліки стилістичного чи 
методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки та 
пропозиції. Ця робота має бути виконана правильно й акуратно. 

11.8. Оцінку «задовільно» отримує студент, у якого робота 
містить недостатньо елементів наукового дослідження, теоретичні 
питання розкрито неповно, висновки і пропозиції аргументовано 
недостатньо, оформлення неохайне. 

11.9. Роботи, які не відповідають встановленим вимогам, 
повертаються на доопрацювання. 
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Додаток Б 

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку 
використаних джерел при написанні курсової роботи 

 
Характеристика 

джерела Приклад оформлення 

Один автор Атаманчук Г. В. Теория государственного управления : 
[курс лекций] / Григорий Васильевич Атаманчук. – М. : 
Юридическая литература, 1997. – 400 с.  
Mintzberg H. The Rise and Fall of Strategic Planning / 
Henry Mintzberg. – New York : The Free Press, 1994. – 
416 р. 

Два автори Алдохин И. П. Экономическая кибернетика : уч. пос. 
[для студентов вузов] / И. П. Алдохин, С. А. Кулиш. – 
Харьков : Вища школа, 1983. – 224 с. 
Геєць В. М. Інноваційні перспективи України / 
В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. – Харків : Константа, 
2006. – 272 с. 

Три автори Багриновский К. А. Современные методы управления 
технологическим развитием / К. А. Багриновский,  
М. А. Бендиков, Е. Ю. Хрусталев – М. : РОССПЭН, 
2001. – 272 с. 

Чотири автори Україна і світовий ринок озброєнь / [В. М. Чумак, 
В. М. Бегма, А. Ф. Кукін, В. Л. Заборський] – К. : 
НІСД, 1997. – 118 с. 

П’ять і більше 
авторів 

Перехідна економіка : [підручник] / [В. М. Геєць, 
Є. Г. Панченко, Е. М. Лібанова та ін.] ; за ред. В. М. 
Гейця. – К. : Вища школа, 2003. – 591 с. 

Без автора Проблеми типологічної та квантитативної лекси-
кології : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та 
ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. 
Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. 
посібник / за ред. С. Ф. Покропивного. – К. : КНЕУ, 
2001. – 457 с. 

Словники Словник іншомовних слів: 23000 слів та 
термінологічних сполучень [уклад. Л. О. Пустовіт та 
ін.] – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.  
Державне управління: словник-довідник / 
[заг. ред. В. М. Князєв, В. Д. Бакуменко]. – К. : Вид-во 
УАДУ, 2002. – 228 с.  
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Продовження дод. Б 

Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Автореферати 
дисертацій 

Палій О. А. Національна безпека України в контексті 
євроатлантичної інтеграції : автореф. дис. на 
здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 
21.01.01 «Основи національної безпеки держави» / 
Олександр Андрійович Палій. – К., 2006. – 13 с. 

Продовжувані 
видання 

Актуальні проблеми реалізації політики національної 
безпеки України в оборонній сфері : [наук.-інформ. 
зб. / заг. ред. В. П. Горбуліна]. – К. : ДП «НВЦ 
«Євроатлантикінформ», 2006. – 192 с. – (Серія: 
Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної 
інтеграції України ; вип. 27). 

Перекладні 
видання 

Холден К. Економічне прогнозування: вступ /  
К. Холден, Д. А. Піл, Дж. Л. Томпсон; пер. з англ. 
О. Комашко. – К. : Інформ-Техніка-ЕМЦ, 1996. – 216 с. 
Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство 
разработки и реализации стратегии: [учебник для вузов] / 
А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд ; [пер. с англ. под 
ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой]. – М. : Банки и 
биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 

Статистичні 
видання 

Зовнішня торгівля України товарами і послугами у 
2007 році : у 3 т. : [стат. зб. / відп. за вип.  
А. О. Фризоренко]. – К. : Держкомстат України, 
2008. – Т. 3. – 114 с. 
Основні засоби України у 2007 році : [стат. бюлетень / 
за ред. Л. М. Овденко ; відп. за вип. Н. Г. Луценко]. – 
К. : Держкомстат України, 2008. – 294 с. 

Законодавчі 
видання 

Закон України «Про Загальнодержавну комплексну 
програму розвитку високих наукоємних технологій» від 
9.04.2004 р. № 1676-IV // Офіційний вісник України. – 
2004. – № 18. – С. 9–15. 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про схвалення 
Державної програми розвитку промисловості на 2003–
2011 роки» від 28.07.2003 р. № 1174 // Офіційний вісник 
України. – 2003. – № 31. – С. 78–108. 

Складова 
частина книги, 
збірника 

Микитенко В. В. Розроблення стратегії та політики 
макросистемної еволюції на синергетичних засадах / 
Вікторія Володимирівна Микитенко // Економіка 
промисловості : [зб. наук. праць / відп. ред. Л. В. Дейнеко]. 
– К. : РВПС України НАН України, 2007. – С. 4–15. 
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Характеристика 
джерела Приклад оформлення 

Стаття в 
журналі  

Смолін І. Концепція стратегічного планування в 
динамічному конкурентному середовищі / Ігор 
Смолін // Конкуренція. – 2004. – № 6. – С. 30–36. 
Авдашева С. Государственная поддержка в регионах: 
состояние и проблемы реорганизации / С. Авдашева, 
О. Ястребова // Вопросы экономики. – 2001. – № 5. – 
С. 113–124. 

Стаття в газеті  Сунгуровський М. Україна – НАТО: проблема 
свідомого вибору / Микола Сунгуровський // 
Дзеркало тижня. – 2006. – № 46. – С. 5. 
Кондратьєв О. В. Оцінка фінансової стійкості 
підприємства та її показники / О. В. Кондратьєв // 
Фінанси України. – 1996. – №11. – С. 44–52. 

Електронні 
ресурси 

Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» вiд 16.07.1999 р. № 
996-XIV [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.  
Їжак О. Перспективи змін структури власності 
оборонно-промислового комплексу України 
[Електронний ресурс] / О. Їжак, А. Шевцов // 
Аналітичні записки Національного інституту 
стратегічних досліджень щодо проблем і подій 
суспільного розвитку. – 2007. – Травень. – Режим 
доступу : http://www.niss.gov.ua/Monitor/may/14.htm.  
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Додаток В 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

 
Законодавча  

1. «Господарський кодекс України» від 16.01.2003 р. № 436-IV 
(із змінами, чинна редакція від 11.10.2013 р.) [Електронний ресурс] 
// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

2. «Кодекс законів про працю України» вiд 10.12.1971 р. № 322-
VIII (із змінами, чинна редакція від 15.10.2013 р.) [Електронний 
ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.  

3.  «Податковий кодекс України» від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
[Електронний ресурс] (із змінами, чинна редакція від 13.11.2013 р.) 
// Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/ laws/show/2755-17.  

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» вiд 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами, чинна 
редакція від 02.12.2012 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-
сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» вiд 
16.04.1991 р. № 959-XII (із змінами, чинна редакція від 
11.08.2013 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт 
Верховної Ради України. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/ show/959-12. 

6.  Закон України «Про Національну програму інформатизації»  
вiд 04.02.1998 р.  №  4/98-ВР (із змінами, чинна редакція від 
02.12.2012 р.) [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної 
Ради України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 
74/98-вр.  

7. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 21.06.2012 р. 
№ 5007-VI (із змінами, чинна редакція від 05.01.2013 р.) [Електрон-
ний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.  

8. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 
спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку» вiд 19.04.2001 р. 
№ 186 (із змінами, чинна редакція від 09.08.2013 р.) [Електронний 
ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим 
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0389-01. 
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Продовження дод. В 
Основна 

1. Верхоглядова Н. І. Економіка підприємства : навч. посібник / 
Н. І. Верхоглядова , Д. М. Ядранський , Н. А. Іваннікова. – К. : 
Професіонал, 2008. – 384 с. 

2. Гальчинський А. С. Основи економічних знань : навч. посіб-
ник / А. С. Гальчинський, П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – [2-ге вид., 
перероб. і допов. – К. : Вища шк., 2002. – 543 с. 

3. Гетьман О. О. Економіка підприємства : навч. посібник / 
О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової 
літератури, 2010. – 488 с. 

4. Економіка та організація виробництва : підручник / за ред. 
В. Г. Герасимчука, А. Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 680 с. 

5. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного 
підприємства : навч. посібник / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Ри-
жиков та ін.. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : Центр учбової 
літератури, 2007. – 400 с. 

6. Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика : 
навч. посібник / В. В. Кулішов. – 2-ге вид., перер. і доп. – Львів : 
Магнолія, 2009. – 205 с. 

7. Макаровська Т. П. Практикум з економіки підприємства : 
навч. посібник / Т. П. Макаровська. – К. : МАУП, 2007. – 181 с. 

8. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: 
навч. посібник / Г. В. Савицька. – К. : Знання, 2005. – 654 с. 

9. Семенов Г. А.   Економіка підприємства : навч. посіб. для 
студ. вищ. навч. закл. / Г. А. Семенов, М. О. Панкова, 
А. Г. Семенов. – 2-ге вид., перероб. та допов. –  К. : Центр 
навчальної літератури, 2005. – 324 с. 

10. Семернікова І. О. Економіка підприємства : навч. посібник / 
І. О. Семернікова, Н. В. Мєшкова-Кравченко. – К. : Кондор, 2009. – 
311 с. 

 
Додаткова 

11. Балдин К. В. Риск-менеджмент : учеб. пособие / К. В. Бал-
дин. –  М. : Эксмо, 2006. – 368 с. 

12. Бутенко Н. В. Маркетинг : підручник / Н. В. Бутенко. – К. : 
Атіка, 2006. – 300 с. 
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Продовження дод. В 
13. Верхоглядова Н. І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія 

та практика : навч.-практ. посібник / Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, 
С. Б. Ільїна. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 536 с. 

14. Горбачова О. М. Ціноутворення: конспект лекцій / О. М. Гор-
бачова, О. М. Богушко ; Національний авіаційний університет, 
МОН.  – К., 2007. – 92 с. 

15. Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підпри-
ємства : навч. посібник / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 
462 c. 

16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств : навч. посібник / 
за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової, І. Ю. Сіваченка. – 2-ге вид., 
перероб. та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 792 с. 

17. Зюкова І. О. Технології маркетингових досліджень / 
І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія, 2010. – 386 с. 

18. Корж М. В. Маркетинг : навч. посібник / М. В. Корж. – К. : 
ЦУЛ,  2008. – 344 с. 

19. Пінішко В. С. Ціно- і тарифотворення : навч. посібник / 
В. С. Пінішко. – Львів : Магнолія, 2009. – 292 с. 

20. Пінішко В. С. Ціно- і тарифотворення у питаннях і відповідях 
: навч. посібник / Пінішко В. С., Рудницька О. В. – Львів : 
Магнолія, 2011. – 212 с.  

21. Риск-менеджмент инноваций : монография / Т. А. Ва-
сильева, О. Н. Диденко, А. А. Епифанов. и др.  – Сумы : Деловые 
перспективы, 2005. – 260 с.  

22. Стельмащук A. M. Бухгалтерський облік : навч. посібник / 
A. M. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К. : Центр учбової літера-
тури, 2007 – 528 с. 

23. Тимашов О. О. Інформаційні системи в менеджменті : навч.-
метод. комплекс / О. О. Тимашов, В. В. Іванов.– К. : КСУ, 2006. –
30 с. 

24. Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних установ: навч. посібник. –  
2-ге вид., допов. і перероб.. – К. : КНЕУ, 2005. – 548 с. 

25. Україна у вимірі економіки знань / В. М. Геєць, В. П. Алек-
сандрова, Ю. М. Бажал  та ін.; за ред. В. М. Гейця. – К. : Основа, 
2006. – 592 с. 
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26. Уэйл П. Управление ИТ: опыт компаний-лидеров. Как 
информационные технологии помогают достигать превосходных 
результатов / П. Уэйл, Д. У. Росс ; пер. с англ. Ю. Бахматова, 
Н. Пирожкова, А. Севастьянова и др.. – М. : Альпина бизнес Букс, 
2005. – 293 с. 
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