
 

22 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні кафедри  економіки та менеджменту, 

протокол  №6 від “29”  січня 2018 р. 

В.о. зав. кафедри _________  Комарницька Г.О.  

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 

(ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ) 

І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «Стратегічне управління підприємством» 

  

 

 

 0306 «Менеджмент і адміністрування» 

6.030601 «Менеджмент» 
                          

 

 

 

освітній ступінь: бакалавр 
                                  

 

форма навчання: денна 

 

 

 

 
Розробник: 
 

Комарницька Г.О., к.е.н., в.о. завідувача 

кафедри економіки та менеджменту. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2018 

 

 

 

 

 
 

КК К
АА А
ФФ Ф
ЕЕ Е
ДД Д
РР Р
АА А

   
ЕЕ Е
КК К
ОО О
НН Н
ОО О
ММ М
ІІ І
КК К
ИИ И

   
ТТ Т
АА А

   

ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ЕЕ Е
ДД Д
ЖЖ Ж
ММ М
ЕЕ Е
НН Н
ТТ Т
УУ У

 



 

23 

 

 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ  

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) – форма організації навчання, яка має на меті 

поглиблення, узагальнення та закріплення вмінь і знань, які слухачі отримують у процесі 

навчання, а також їх застосування на практиці. 

ІНДЗ слухачі виконують самостійно під керівництвом науково-педагогічних працівників. 

ІНДЗ є видом поза аудиторної індивідуальної роботи слухача, який використовується в процесі 

вивчення програмного матеріалу модуля (дисципліни). 

Мета ІНДЗ – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, поглиблення, 

узагальнення, закріплення, практичне  застосування вмінь і знань та розвиток навичок самостійної 

роботи через створення конкретних соціальних програм розвитку. 

Зміст ІНДЗ – це завершена практична робота в межах навчальної програми модуля (дисципліни), 

що виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських 

та практичних занять. 

Видом ІНДЗ є складання аналітичної записки за обраним проблемним питанням розвитку 

суспільства. 

 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ І 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

 

1. Стратегічний підхід до управління, його переваги. 

2. Складові частини системи стратегічного управління. 

3. Прогнозування майбутнього розвитку організації, основні методи та вимоги. 

4. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу на розвиток організації. 

5. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу на розвиток організації. 

6. Оцінка конкурентного середовища, впливу споживачів, партнерів та постачальників 

організації. 

7. Основи діагностики організації, методи та засоби діагностики. 

8. Аналіз фінансової діяльності організації. 

9. Діагностика маркетингової діяльності організації. 

10. Діагностика збутової діяльності організації. 

11. Діагностика використання трудових ресурсів організації. 

12. Основи SWOT-аналізу, його завдання і методика виконання. 
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13. Місце та значення SWOT-аналізу у формуванні стратегії організації. 

14. Конкурентоспроможність організації та методи її визначення. 

15. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності організації. 

16. Розробка стратегії організації з використанням бенчмаркінгового підходу. 

17. Сутність портфельного аналізу у розробці стратегій організацій. 

18. Класифікація стратегії організації. 

19. Розробка координованої стратегії для диверсифікованої компанії. 

20. Функціональні і оперативні стратегії та їх зв’язок із стратегіями вищого рівня. 

21. Види конкурентних стратегій та шляхи досягнення конкурентних переваг. 

Якщо слухач пропонує власну тему, що не наведена у переліку, він може узгодити її з викла-

дачем. 

  

РОЗДІЛ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-

ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

Порядок подання та захист 

Для аналізу може обиратися одна проблема, що є предметом дослідження публічного 

управління та адміністрування. 

Обсяг аналітичної записки — 10-15 тис. знаків без урахування пробілів (це відповідає 8-10 

стор. тексту формату А4 – інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman 12, поля по 2 см). При 

необхідності можливі додатки до основного тексту, обсяг яких може перевищувати 

рекомендований ліміт у знаках. 

ІНДЗ має включати наступні розділи:  

1. Титульний аркуш, що повинен містити: - назву вищого навчального закладу; - назву 

кафедри; - назву навчальної дисципліни; - номер академічної групи; - номер варіанта; - дату 

подання ІНДЗ викладачеві на перевірку – день, місяць, рік.  

2. Зміст. Включає назву розділів (параграфів тощо) письмової роботи, які розкривають 

зміст ІНДЗ. Усі сторінки нумеруються (праворуч угорі), за винятком титульного аркуша (тому 

нумерацію починають із цифри «2»).  

3. Вступ. Розкриває сутність, стан наукового завдання і значення роботи. Тут указується 

мета й завдання дослідження.  

4. Основна частина. Розкриває наукове дослідження й відповідає обраній темі, вступу й 

висновкам ІНДЗ.  

5. Висновки. У висновках указують результати, отримані під час проведення дослідження, 

пропозиції або рекомендації щодо вирішення поставленого завдання відповідно до результатів 

дослідження.  

6. Список використаних джерел, у яких розміщуються за абеткою прізвища авторів. 

Оформлюють у наступному порядку: - нормативно-правові акти; - використана література (у т.ч. 

періодична); - література іноземними мовами; Інтернет - джерела з обов'язковою вказівкою, яка 

інформація утримується на цьому сайті (порталі). Не допускається вказівка пошукових сайтів.  

7. Додатки. До додатків можуть уключатися різноманітні таблиці, ілюстрації, схеми, 

діаграми тощо. У разі їхньої наявності оформлюють наступним чином: після списку літератури 

оформлюють окрему сторінку з написом у центрі: «ДОДАТКИ», номер якої є останнім, що 

належить до обсягу ІНДЗ. Додатки нумеруються великими літерами (А, Б, В,...), розміщеними 

праворуч у верхній частині аркуша. 
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У список використаних джерел включаються тільки ті друковані та Інтернет-ресурси, на 

які є послання в текст; на всі використані факти і дані обов'язково наводяться посилання. Не 

допускається використання без посилань аналітичних записок інших авторів. 

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни не пізніше ніж за 

2 тижні до залікової сесії . Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з навчальної 

дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом ІНДЗ. Можливий захист 

завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 5 хв.). Оцінка за ІНДЗ є 

обов’язковим компонентом підсумкової оцінки. Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з 

дисципліни, залежно від складності та змісту завдання визначається викладачем. 

 

РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Індивідуальна науково-дослідна робота студента (ІНДЗ) 

                            Критерії оцінювання                                                                       5 балів 

Відмінно («до 5») – студент в повному обсязі виконав ІР, вільно самостійно та 

аргументовано її  викладає під час усних виступів, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу. В роботі використані сучасні методи аналізу.  План роботи 

поданий і затверджений в терміни, які узгоджені на кафедрі. Захистив ІНДЗ по темі, яка 

має науково-дослідний характер і передбачає безпосередню участь студента у 

виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань. 

5 

Добре («до 4») – студент достатньо повно володіє матеріалом ІНДЗ, обґрунтовано його 

викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при 

викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Виконав 

ІНДЗ згідно  вибраної теми.   

4 

Задовільно («до 3») – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи 

при цьому окремі суттєві неточності та помилки.  Невчасно подав тему ІНДЗ до 

захисту.  

3 

Незадовільно («до 2») – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час 

усних виступів, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності. ІНДЗ виконана не по вибраній темі. 

2 

Незадовільно («1») – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки. ІНДЗ по вибраній темі  не виконано.  
1 
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РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ТА  ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ 

1. Президент України –  www.prezident.gov.ua  

2. Верховна Рада         - www.rada.gov.ua  

3. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua  – вихід на всі міністерства і відомства 

4. Міністерство праці та соціальної політики України – www.mlsp.kmu.gov.ua  

5. Пенсійний фонд України - www.pfu.gov.ua  

6. Погляд на світ (Світовий банк) – www.worldbank 

7. Еліта України   - www.whoiswho.com.ua 

8. Національна б-ка ім. Вернадського – www.nbuv.gov.ua  

9. Український медіа сервер – www.vlada.kiev.ua/serj  

10. Мережа аналітичних центрів – www.intellect.org.ua  

11. Міжнародний центр перспективних досліджень – www.icps.kiev.ua 

12. Міжнародний інститут порівняльного аналізу – www.icai.kiev.ua  

13. Український незалежний центр політичних досліджень– www.ucipr.kiev.ua  

14. Український центр економічних і політичних досліджень ім. А Разумкова – www.uceps.com.ua 

15. Сервер Верховної Ради України: http://www.rada.gov.ua/ 

16. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/ 

17. Міністерство доходів і зборів України http://www.сustoms.gov.ua/ 

18. Державна фіскальна служба  http://www.сustoms.gov.ua/ 

19. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку http://www.ssmsc.gov.ua/ 

20. Рахункова палата України http://www.ac-rada.gov.ua/ 

21. Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/  

22. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua 

23. Національний інститут стратегічних досліджень  http://www.niss.gov.ua 

24. Сайт Національного агентства  України з питань державної служби 

http://www.nads.gov.ua/control/uk/index 

25. Портал Центру політико-правових реформ http://www.pravo.org.ua/ 

26. Інтернет-портал для управлінців http://www.management.com.ua 

27. Адміністративно-управлінський порталhttp://www.aup. 

28. Бібліотека економічної та управлінської літератури. http://ek-lit.narod.ru/links.htmВерховна Ра-

да         - www.rada.gov.ua  

 

 

 


