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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Основна мета курсової роботи – перевірка ступеня засвоєння студентом 

теоретичних і практичних питань навчального курсу, що визначає вміння узагальнювати і 

аналізувати економічні та соціальні явища. У процесі виконання курсової роботи студент 

у відповідності до кваліфікаційних вимог повинен проявити: 

- знання  відповідних загальнотеоретичних і загальноекономічних  дисциплін 

навчального плану; 

- знання особливостей і тенденцій розвитку сучасного бізнес-середовища, 

сучасних підходів до управління бізнесом; 

- вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію у відповідності до 

цілей дослідження; 

- вміння формулювати наукові висновки щодо результатів дослідження; 

- вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв'язки процесів та 

явищ в  бізнес-процесах. 

Курсова робота виконується на основі вітчизняної та зарубіжної літератури з 

історії менеджменту, аналізу практичного досвіду зарубіжних та вітчизняних компаній.  

 

Мета та вибір теми курсової роботи. 

 

Курсова робота виконується студентом протягом семестру після ознайомлення з 

теоретичним матеріалом із дисципліни „Основи управління бізнесом”. Виконання 

курсової роботи сприяє поглибленню знань студентів із вказаної дисципліни, допомагає 

набуттю навиків використання теоретичних положень у практичній діяльності 

підприємств та досвіду роботи з економічною літературою та статистичними даними. 

Метою курсової роботи є набуття студентами наступних навиків: 

 застосовувати знання, отримані на лекційних та практичних заняттях, для 

самостійного аналізу діяльності підприємств; 

 теоретично грамотно та логічно послідовно здійснювати виклад 

проблеми, що розглядається; 

 виділяти найбільш суттєві недоліки управління бізнесом підприємств; 

 самостійно формувати проблему, ставити завдання та виробляти 

обґрунтовані пропозиції в сфері бізнес-діяльності підприємств; 

 пропонувати управлінські рішення у сфері бізнес-діяльності підприємств. 

Тема курсової роботи вибирається студентом самостійно на основі переліку тем 

затвердженого на засіданні кафедри менеджменту (додаток 1). Тема може бути вибрана і 

індивідуально, з урахуванням особистого практичного досвіду студента за умови її 

узгодження з керівником курсу. Після вибору теми необхідно ознайомитися з всіма 

питаннями, пов’язаними з нею (згідно з програмою курсу) та опрацювати літературу, 

рекомендовану навчальною програмою. Результатом цієї роботи має стати попередній 

варіант плану. Після цього студенту слід самостійно розширити перелік літературних 

джерел, підібрати практичний матеріал, скласти кінцевий варіант плану курсової роботи 

та узгодити його з керівником курсу. Кінцевий варіант плану визначає зміст курсової 

роботи. 



Зміст курсової роботи. 

Курсова робота складається із вступу основної частини, висновків списку 

використаної літератури, у випадку необхідності додатків. Загальний обсяг роботи 30-40 

сторінок друкованого тексту. 

У вступі на 1-2 сторінках обґрунтовується актуальність обраної теми, формуються 

мета та завдання дослідження розкривається структура роботи, об’єкт та методика 

дослідження. 

У теоретичній частині курсової роботи потрібно прослідкувати розвиток вибраної 

проблеми, особлива увага приділяється спеціальній літературі. У цьому розділі має бути 

відображено сучасне розуміння вибраного питання, при цьому характер викладу не 

повинен носити суто описовий характер. Необхідно звернути увагу на розбіжності у 

трактуваннях питання, поданих різними авторами, та на основі критичного огляду 

наявних точок зору обґрунтувати та подати власну позицію з цього питання. Не варто 

відтворювати в роботі літературні джерела без оформлення посилань на цитати та цифрові 

дані. 

Аналітична (основна) частина має містити дослідження проблеми та базуватися на 

достовірній та повній інформації про досліджуваний предмет, яка міститься у 

статистичній звітності, даних оперативного і бухгалтерського обліку та інших робочих 

документах підприємства. У цьому розділі варто визначити рамки аналізу, виявити 

тенденції розвитку досліджуваних процесів, недоліки та відхилення від вимог, які 

висуваються на сучасному етапі до бізнес-діяльності підприємств. Завдання аналізу не 

зводиться лише до виявлення недоліків, необхідно відобразити і позитивні сторони, що 

дозволить подати досліджувані явища комплексно та системно. При підготовці цього 

розділу варто максимально використовувати знання, набуті після вивчення дисциплін: 

статистика, економічний аналіз, бухгалтерський облік. Застосування всіх сучасних 

способів та прийомів аналізу дозволить здійснити правильне, грамотне вивчення теми 

курсової роботи та зробити логічно обґрунтовані висновки, надати пропозиції та 

практичні рекомендації. 

У проектній частині визначаються основні напрямки та перспективи вирішення 

проблеми. Доцільність впровадження пропозицій з одночасним аргументованим викладом 

їх суті має бути підкріплена техніко-економічним обґрунтуванням, бажано з розрахунком 

економічного ефекту від його впровадження (якщо такий розрахунок можливий). 

У висновках на 2-3 сторінках коротко, проте аргументовано подаються основні 

висновки, отримані в наслідок аналізу проблеми, та пропозиції, направлені на 

вдосконалення існуючої практики, а також дається оцінка ступеня виконання 

поставленого завдання. 

Список літератури включає джерела і літературу, якими користувався автор при 

написанні курсової роботи. У додатках розміщують додаткові матеріали (схеми, 

алгоритми, комп’ютерні програми), проміжні розрахунки, таблиці, дані яких є основним 

матеріалом для розкриття теми курсової роботи. 

 

Оформлення курсової роботи. 

 

Висвітлення всіх питань в контрольній роботі мають бути самостійними, 

послідовними, взаємопов’язаними та витримані з згідно з назвами розділів, вказаними у 

змісті. Виклад не варто перевантажувати загальноприйнятими положеннями, 



різноманіттям формул, викладом інструкцій. Подані в тексті цитати мають точно 

відповідати оригіналу та супроводжуватися посиланням на першоджерело. При викладі 

матеріалу необхідно правильно використовувати економічну термінологію.  

Курсову роботу слід писати на окремих аркушах білого паперу стандартного 

розміру (А4) з одного боку. Сторінки нумеруються арабськими цифрами у верхньому 

правому кутку без розділових знаків. Першою сторінкою вважається титульний аркуш, 

другою зміст роботи, номер на цих сторінках не проставляється. Взірець титульного 

аркуша подано у додатку Б. 

Розділи курсової роботи повинні мати порядкову нумерацію за винятком вступу та 

висновків. Розділ позначається однією цифрою з крапкою, номер параграфу (якщо такі 

передбачені планом) складається з двох цифр, перша із яких є номером розділу, а друга – 

номером параграфа. У тексті роботи залишаються поля: зліва – 30 мм, справа – 10 мм, 

зверху та знизу – 20 мм. На початку кожного розділу чи параграфа зазначається їх назва; 

кожний розділ потрібно розпочинати з нової сторінки. 

Наочні матеріали (схеми, графіки, діаграми, креслення) зазначаються „Рис.”; назва 

розміщується під рисунком. Рисунки розміщуються у відповідності до логіки викладу і 

нумеруються послідовно арабськими цифрами в межах кожного розділу, (наприклад, 

перший рисунок у першому розділі буде позначено: Рис. 1.1.). Таблиці нумеруються 

аналогічно, проте назва вказується на початку таблиці. Наочні матеріали та таблиці, що 

перевищують обсяг однієї сторінки виносяться у додатки. 

Використання цитат та цифрових матеріалів обов’язково супроводжується 

бібліографічними посиланнями на першоджерела у квадратних дужках з вказуванням 

номера джерела у стиску та номером сторінки (при цитуванні) через крапку з комою, 

наприклад: [10] чи [12; с.46]. 

Після висновків розміщують список літератури в алфавітному порядку з 

наскрізною нумерацією. 

Додатки розміщують на окремих аркушах та подаються після списку літератури. 

Вони повинні мати заголовки та логічну черговість позначену великими літерами 

алфавіту. 

Рецензування і захист курсової роботи. 

Студенти зобов’язані подати курсові роботи на кафедру чи до адміністрації 

віддалених структурних підрозділів до початку заліково-екзаменаційної сесії. На 

завершену курсову роботу науковий керівник дає 

стислу рецензію, в якій оцінює як якість виконання самої роботи, так і праці студента над 

нею, і робить висновок про можливість допуску курсової роботи до захисту . 

Перед захистом студенту слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу 

звернути на висловлені рецензентом зауваження і по можливості усунути зазначені 

недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.Суть захисту полягає у 

обґрунтуванні положень поданих у роботі та підтвердженні самостійності виконання. 

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати 

повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту. 

При успішному захисті робота зараховується як етап виконання навчального плану. 

  



Додаток 1 

Перелік тем курсових робіт 

з дисципліни “Основи управління бізнесом” 

 

1. Розвиток холдінгових компаній в Україні. 

2. Управління малим підприємством на різних стадіях його життєвого циклу. 

3. Впровадження інноваційних технологій у діяльність підприємств малого та 

середнього бізнесу. 

4. Управління франчайзинговою діяльністю. 

5. Формування конкурентних переваг торговельного підприємства. 

6. Управління комерційною діяльністю підприємства. 

7. Управління кредитними ресурсами у бізнесі. 

8. Управління посередницькою діяльністю підприємства. 

9. Кадрове забезпечення підприємницької діяльності організації. 

10. Мотивація менеджменту підприємства. 

11. Особливості управління фермерським господарством. 

12. Управління міжнародним бізнес-співробітництвом. 

13. Соціальний вплив на розвиток підприємства. 

14. Економічна оцінка інвестицій у підприємницькій діяльності. 

15. Економіка та організація рекламної діяльності. 

16. Захист комерційної інформації: проблеми та методи. 

17. Стратегія розвитку підприємств великого бізнесу. 

18. Управління виробничим процесом. 

19. Оренда в промисловості, її форми, методи та перспективи. 

20. Розвиток підприємства сфери послуг. 

21. Механізм формування конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі. 

22. Організація маркетингової діяльності підприємства. 

23. Формування фірмового стилю та сфери його використання. 

24. Управління рекламною компанією. 

25. Товарний знак та репутація фірми. 

26. Аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів середовища та їх вплив на діяльність 

підприємства. 

27. Стратегія фінансування підприємства. 

28. Формування лояльності споживачів у бізнесі. 

29. Управління бізнес-ризиками підприємства. 

30. Економічна безпека підприємства: джерела загрози та організація служби безпеки 

підприємства. 

31. Вибір форми оподаткування комерційної діяльності підприємства. 

32. Формування системи якості на підприємстві. 

33. Управління процесом приватизації підприємства. 

34. Узгодження інтересів зацікавлених сторін у бізнесі. 

35. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності. 



36. Формування інвестиційної привабливості підприємства. 

37. Розвиток підприємства у вільних економічних зонах. 

38. Фінансова оцінка майна підприємства в умовах його приватизації. 

39. Управління процесом акціонування великих підприємств. 

40. Шляхи та методи кооперації в вітчизняних та закордонних підприємствах. 

41. Акредитивні форми розрахунку підприємств: доцільність застосування. 

42. Виробнича кооперація: проблеми розвитку. 

43. Динаміка створення дочірніх підприємств та перспективи їх розвитку в Україні.  

44. Спільні підприємства, як ефективний засіб залучення іноземних інвестицій. 

45. Економічна оцінка бізнес-ідей. 

46. Управління процесом створення підприємства. 

47. Управління логістичної діяльністю підприємства. 

48. Управління фінансовими потоками підприємства. 

49. Управління розподілом прибутку підприємства. 

50. Управління витратами на підприємстві. 

51. Формування системи мотивації персоналу. 

52. Оцінка результатів діяльності підприємства. 

53. Партнерство у бізнесі: форми та шляхи використання. 

54. Методичні підходи до бізнес-планування. 

55. Організація науково-дослідних робіт на промисловому підприємстві. 

56. Управління організаційними змінами на підприємстві. 

57. Формування комп’ютерного програмного забезпечення бізнесу. 

58. Транспортне забезпечення комерційної діяльності. 

59. Системний підхід до управління бізнес-одиницею. 

60. Управління бізнес-процесами підприємства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
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