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РОЗДІЛ 1. 

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Мета. Індивідуальна робота розрахована на формування практичних навичок у 
роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх на інтенсивну роботу, 

критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення теоретичних і практичних проблем 
діяльності підприємств.  

Індивідуальна робота студентів з дисципліни «Економіка підприємства» включає 
підготовку рефератів, презентацію їх на заняттях (за темами), студентських конференціях, 

підготовка наукових статей і інше. Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, 
відбувається на семінарському (практичному) занятті, тема якого відповідає тематиці 

проведеного дослідження. 
 

Етапи виконання індивідуальної роботи: 

- вибір теми; 

- складання бібліографії (літературних джерел за вибраною темою); 

- вивчення літературних джерел і складання плану реферату; 

- написання тексту реферату; 

- підготовка слайдів у програмі Microsoft PowerPoint; 

- подання роботи на перевірку викладачеві; - захист. 

 

Структура ІНДЗ: 

- вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення;  
- теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів на основі яких виконується завдання;  
- основні результати роботи – представлені статистичні матеріали , схеми, 

малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;  
- висновки; список використаної літератури.  
Слайди розробляються і виконуються у програмі Microsoft PowerPoint, кількість яких 

залежить від теми, але повинна складати не менше ніж 10, включаючи вступ та висновки. 
 

 

РОЗДІЛ 2. 

ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

 

Індивідуальна робота студентів виконується у формі пошукових або дослідницьких 

рефератів. Метою виконання індивідуальних дослідницьких завдань є поглиблене вивчення 

проблем, аналіз їх і програма рекомендаційних заходів стосовно вдосконалення з 

відповідними розрахунками. Індивідуальна робота студента з навчальної дисципліни 

“Економіка підприємства” полягає у написанні індивідуальних письмових робіт, тематика 

яких нижче наведена. 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних творчих завдань та презентацій 

 

1. Сутність та критерії визначення суб’єктів малого підприємництва. 

2. Роль малого підприємництва в економіці України. 

3. Етика та етикет підприємництва. 

4. Управління ризиками підприємництва. 

5. Активізація підприємницької діяльності в Україні. 

6. Сучасні форми підприємницької діяльності в США, Японії, Росії. 

7. Проблеми малого бізнесу та шляхи їх вирішення. 

8. Економічні особливості діяльності різних видів підприємств. 



9. Проблеми розширення інструментарію здійснення сканування чинників зовнішнього 
середовища.  

10. Прогнозування, резерви підвищення його ефективності. 

11. Принципи управління підприємством. 

12. Механізм господарського управління підприємством. 

13. Основні риси сучасного управління підприємством. 

14. Визначення корпоративного управління. 

15. Принципи соціальної ринкової економіки. 

16. Елементно-технологічні форми ринків. 

17. Проблеми управління якістю продукції. 

18. Система управління якістю продукції. 

19. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях і сферах діяльності.  
20. Обґрунтування оптимальної чисельності персоналу підприємств різних типів 

підприємств.  
21. Резерви підвищення продуктивності праці та шляхи її використання за сучасних умов 

господарювання.  
22. Вибір форм і систем оплати праці на підприємствах різних форм господарювання. 

23. Сучасна державна політика оплати праці. 

24. Необхідність та значення періодичної переоцінки та індексації основних фондів. 

25. Тенденції розширеного відтворення основних фондів на підприємствах України.  
26. Напрямки інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних 

фондів підприємства за нормальних умов господарювання.  
27. Показники та шляхи підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів. 

28. Сучасна політика ресурсозбереження та ефективності її здійснення.  
29. Проблеми та шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів на 

підприємствах.  
30. Трансформаційні процеси у сучасному підприємництві. 

31. Доцільність та мета проведення реструктуризації підприємства. 

32. Концепція реструктуризації підприємства та її реалізація. 

33. Бізнес-план фінансового оздоровлення підприємства. 

34. Складові компоненти класичної моделі фінансового оздоровлення підприємства 

35. Підприємницька діяльність та економічна безпека підприємства. 

36. Характеристика функціональних складових економічної безпеки. 

37. Принципи економічної безпеки за окремими функціональними складовими. 

38. Напрями досягнення необхідного рівня економічної безпеки підприємства 
 
 
 

 

РОЗДІЛ 3. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО- 

ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Оформлення ІНДЗ здійснюється у відповідності до вимог Методичних рекомендацій 
до виконання рефератів на факультеті управління фінансами та бізнесу. Захист реферату, 
попередньо перевіреного викладачем, відбувається на семінарському (практичному) занятті.  

Тема індивідуального науково-дослідного завдання вибирається відповідно до номера 
студента у списку академічної групи. Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді  
скріпленого реферату з титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням 

із зазначенням усіх позицій змісту завдання (за обсягом 15-20 аркушів формату А4). Текст 

повинен друкуватися на комп’ютері через 1,5 міжрядкових інтервали, розмір шрифту 14. 

 

Аркуш ІНДЗ повинен мати поля: ліве - 25 мм, верхнє - 20, праве - 15, нижнє - 20 мм. 
Захист реферату, попередньо перевіреного викладачем, відбувається на семінарському 



занятті, тема якого відповідає тематиці проведеного дослідження.. Можливий захист 
завдання шляхом презентації студента результатів виконаної роботи (до 5 хв.). 
 

 

РОЗДІЛ 4. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
Результати ІНДЗ оцінюються викладачем згідно з чинною шкалою оцінювання.  

Критерії оцінювання індивідуальної роботи студента нижче приведені :  
 
 

 

Індивідуальна робота студента (ІНДЗ)  
        

  Критерії оцінювання   5 балів   
        

 робота   виконана та   захищена   згідно   вимог   та   методичних 5   

 рекомендацій, з поясненнями та висновками і в повному обсязі 4   

 робота  не  захищена  або  виконана  частково,  з  порушенням  вимог  і 3   

 методичних рекомендацій 2   

    0    


