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РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАННЯ 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Творча (евристична), наближена до наукового осмислення і узагальнення робота можлива 

лише як результат організації самостійного навчання з обов’язковою присутністю в ній цілей 

дослідження та їх досягнення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім 

того, така робота повинна бути індивідуалізованою, з врахуванням рівня творчих можливостей 

студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо. 

Практична реалізація такого принципу навчання пов’язана із використанням в навчальному 

процесі індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної самостійної роботи 

студента навчального, навчально-дослідницького чи проектно-конструкторського характеру, яке 

використовується в процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни і завершується 

разом із складанням підсумкового екзамену із даної навчальної дисципліни. 

Метою ІНДЗ є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизація, 

поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної 

дисципліни та розвиток навичок самостійної роботи. 

Зміст ІНДЗ. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах програми 

навчальної дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі 

лекційних, семінарських занять, охоплює одну тему (декілька тем) або зміст навчальної 

дисципліни в цілому. 

Індивідуальні завдання виконують студенти самостійно під керівництвом викладача. Як 

правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. Завдання можуть мати 

комплексний характер і тоді до їх виконання можуть залучатися кілька студентів. 

Вибір ІНДЗ узгоджується з лектором.  

 

Структура індивідуальних науково-дослідних завдань (орієнтовна): 

❖ вступ – зазначається тема, мета та завдання роботи та основні її положення; 

❖ теоретичне обґрунтування – виклад базових теоретичних положень, законів, 

принципів, тощо, на основі яких виконуються завдання; 

❖ методи (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і 

коротко характеризуються методи роботи; 

❖ основні результати роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні 

результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її 

аналіз тощо; 

❖ висновки; 

❖ список використаної літератури; 

❖ додатки (за необхідності). 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ЗМІСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ 

ЗАВДАНЬ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ 
 

 

2.1. ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 

 
1. Можливості функціонально-вартісного аналізу в економічному діагностуванні. 
2. Методичне забезпечення аналітичних робіт на сучасному підприємстві. 
3. Програмні комп’ютерні пакети в економічній діагностиці. 
4. Різновиди економічної діагностики та особливості їх використання на практиці. 
5. Інтенсивність конкурентної боротьби та оцінка її рівня. 
6. Вхідні бар’єри в галузі та способи їх створення і збереження. 
7. Вихідні галузеві бар’єри і прибутковість діяльності. 
8. Державний вплив як чинник конкуренції. 
9. Історія бізнесу як основа аналізу найближчих конкурентів. 
10. Особливості економічного діагностування глобальних галузей. 



11. Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу конкурентоспроможності та їх 
зв’язок із сучасною практикою господарювання. 

12. Гіперконкуренція та особливості її впливу на конкурентоспроможність підприємства. 
13. Прогнозування змін у конкурентному середовищі як основа оцінки потенційного стану 

конкурентоспроможності підприємства. 
14. Агрегування показників структурних елементів складної економічної організації в 

оцінці її конкурентоспроможності. 
15. Методичні особливості оцінки конкурентоспроможності продукції промислового 

(виробничого) призначення. 
16. Методичні особливості оцінки конкурентоспроможності продукції споживчого вжитку. 
17. Управління проектом оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства. 
18. Оцінка використання ресурсів підприємства: методичні особливості, сфера 

застосування. 
19. Оцінка виробничої спільності продукції на ринку. 
20. Адаптивність потенціалу підприємства та її оцінка. 
21. Оцінка використання «невідчутної» складової потенціалу. 
22. Різновиди показників вартості підприємства та способи їх визначення. 
23. Вибір підходів та методів оцінки підприємства залежно від цілей оцінки. 
24. Ринкова вартість як база оцінки. 
25. Ринкова вартість підприємства та його конкурентоспроможність. 
26. Принципи оцінки вартості підприємства як теоретична основа економічного 

діагностування підприємства. 
27. Результативність впровадження технології процесного консультування у національному 

бізнесі. 
28. Участь колективу підприємства у проведенні управлінської діагностики. 
29. Методичний аспект вивчення проблеми оцінки якості управління персоналом 

підприємства. 
30. Оцінка ефективності системи менеджменту крізь призму загальних результатів 

діяльності підприємства. 
31. Особливості управлінської діагностики для транснаціональних компаній. 
32. Засоби і методи дослідження організаційної культури підприємства. 
33. Умови ефективного впровадження результатів управлінського діагностування. 
34. Фінансова діагностика: мета, основні моделі, інструментарій. 
35. Роль фінансової діагностики за умов переходу до ринкової економіки. 
36. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики. 
37. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база фінансової діагностики. 
38. Критерії визначення та якісні характеристики кризових станів підприємства. 
39. Критерії неплатоспроможності підприємств та їх адаптація до реальних умов 

господарювання. 
40. Симптоми та ознаки кризових ситуацій. 
41. Державна підтримка і регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств. 
42. Особливості національної економічної культури. 
43. Соціальна відповідальність корпорації з точки зору національної ментальності. 
44. Соціально-психологічний клімат у колективі та його вплив на ефективність діяльності 

організації. 
45. Стиль керівництва як відображення культури управління та керівника. 
46. Поняття та особливості функціонування груп та «команд» в організації.  
47. Поведінка представників організації під час переговорів як джерело інформації про 

економічну культуру. 
48. Можливості функціонально-вартісного аналізу в економічному діагностуванні. 

49. Програмні комп'ютерні пакети в економічній діагностиці. 

50. Інтенсивність конкурентної боротьби та оцінка її рівня. 

51. Державний вплив як чинник конкуренції. 

52. Еволюція теоретичних поглядів на економічну природу конкурентоспроможності та їх 

зв'язок із сучасною практикою господарювання. 

53. Гіперконкуренція та особливості її впливу на конкурентоспроможність підприємства. 

54. Прогнозування змін у конкурентному середовищі як основа оцінки потенційного стану 

конкурентоспроможності підприємства. 

55. Агрегування показників структурних елементів складної економічної організації в 

оцінці її конкурентоспроможності. 

56. Методичні особливості оцінки конкурентоспроможності продукції промислового 

(виробничого) призначення. 



57. Методичні особливості оцінки конкурентоспроможності продукції споживчого вжитку. 

58. Управління проектом оцінки конкурентоспроможності продукції підприємства 

59. Оцінка виробничої спільності продукції на ринку. 

60. Оцінка використання «невідчутної» складової потенціалу. 

61. Вибір підходів та методів оцінки підприємства залежно від цілей оцінки. 

62. Ринкова вартість підприємства та його конкурентоспроможність. 

63. Методичний аспект вивчення проблеми оцінки якості управління персоналом 

підприємства. 

64. Оцінка ефективності системи менеджменту крізь призму загальних результатів 

діяльності підприємства. 

65. Фінансова діагностика: мета, основні моделі, інструментарій. 

66. Роль фінансової діагностики за умов переходу до ринкової економіки. 

67. Інформаційне забезпечення фінансової діагностики. 

68. Фінансова звітність підприємства як інформаційна база фінансової діагностики 

69. Критерії неплатоспроможності підприємств та їх адаптація до реальних умов 

господарювання. 

70. Державна підтримка і регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств. 

71. Соціальна відповідальність корпорації з точки зору національної ментальності 

72. Соціально-психологічний клімат у колективі та його вплив на ефективність діяльності 

організації. 
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РОЗДІЛ 3.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Звіт про виконання ІНДЗ подається у вигляді скріпленого (зшитого) зошита (реферату) з 

титульною сторінкою стандартного зразка і внутрішнім наповненням із зазначенням усіх позицій 

змісту завдання (за об’ємом до 10 арк. розміру А4). 

ІНДЗ подається викладачу, який читає лекційний курс з даної дисципліни та приймає 

екзамен, не пізніше ніж за 2 тижні до екзамену. 

Оцінка за ІНДЗ виставляється на заключному занятті з дисципліни на основі попереднього 

ознайомлення викладача із змістом ІНДЗ.  

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про виконану роботу (до 

20 хв.). 

Оцінка за ІНДЗ є обов’язковою компонентою екзаменаційної оцінки і враховується при 

виведенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.  

Питома вага ІНДЗ у загальній оцінці з дисципліни, залежно від складності та змісту 

завдання визначається викладачем. 
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РОЗДІЛ 4.  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

№ 

з/п 

Види робіт. 

Критерії оцінювання знань студентів 
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Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 

Критерії оцінювання 5 балів 

▪ робота виконана  та захищена згідно вимог та методичних рекомендацій, 

з поясненнями та висновками і в повному обсязі 
 

5 

▪ робота виконана та захищена з незначними порушеннями вимог та 

методичних рекомендацій 
4 

▪ робота виконана згідно вимог та методичних рекомендацій, але не 

захищена  
3 

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

методичних рекомендацій 
2 

▪ робота не здана 0 

 


