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1. ІНДИВІДУАЛЬНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТА 
 

Навчальним планом передбачено виконання кожним студентом 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

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 навчального курсу і завершується разом із 

складанням підсумкового залікового модулю із даної навчальної дисципліни. 

 

Метою ІНДР є самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування знань студента з навчальної дисципліни «Офісний 

менеджмент» та розвиток навичок самостійної роботи. 

 

Зміст ІНДР. ІНДР – це завершена теоретична або практична робота в 

межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, 

умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських та практичних 

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. 

 

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 – 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). 

 

Порядок подання та захист ІНДР 

Звіт про виконання ІНДР 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 15 

арк. розміру А4). 

ІНДР подається викладачу, який читає лекційний курс з даної 

дисципліни, не пізніше ніж за 2 тижні до залікового модуля. 

Оцінка за ІНДР виставляється на заключному занятті з курсу на основі 

попереднього ознайомлення викладача із змістом ІНДР.  

Можливий також захист завдання шляхом усного звіту студента про 

виконану роботу (до 7 хв.). 

Оцінка за ІНДР є обов’язковою компонентою залікової оцінки і 

враховується при виведенні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.  

Питома вага ІНДР у загальній оцінці з дисципліни, залежно від 

складності та змісту завдання визначається викладачем. 
 

 

2. СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ БАЛІВ ТА 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

3. 

Виконання індивідуальної роботи Від 0 до 10 10 

-грунтовне вирішення проблем, відображення власної позиції 

щодо прийняття управлінських рішень на основі 

узагальненої інформації; наявність змістовних висновків та 

конкретних пропозицій щодо діяльності підприємства; 

своєчасне подання індивідуальної роботи; естетичність 

оформлення роботи 

10  

-наявність інформаційного матеріалу і узагальнень, помилки 

в розрахунках, що спричиняють  неправильні висновки та 

викривлюють пропозиції щодо покращення діяльності 

підприємства; несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень та неестетичне 

оформлення роботи 

5  

 

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

РОБОТИ 
 

1. Методологічні основи управління. 

2. Управління як специфічний вид трудового процесу. 

3. Держава і управління.  

4. Місце функцій в системі управління підприємством 

5. Наукова організація управлінської праці.  

6. Еволюція менеджменту (з моменту виникнення управлінської праці в 

стародавньому світі до менеджменту XXI ст.).  

7. Предтечі наукового менеджменту (ХVII - XIX ст.). 



8. Організаційно-технічні принципи управління Г. Форда.  

9. Емпірична школа американського менеджменту (50 - 80 рр. XX ст.). 

10. Н. Макіавеллі та моральні засади управління людьми.  

11. Системний підхід до управління. 

12. Організаційно-технічні і соціальні групи концепцій управління у 

вітчизняному менеджменті 20-х рр. 

13. Підприємницька культура та її різновиди  

14. Національне в організаційній культурі. Вплив культури на 

організаційну ефективність. 

15. Американська управлінська думка та її особливості. 

16. Практичний досвід міжнародного менеджменту (США, Японія, 

Німеччина, Швеція, Фінляндія).  

17. Зарубіжний досвід управління персоналом.  

18. Внесок у розвиток світової науки менеджменту українських науковців 

дореволюційної доби.  

19. Колективні методи прийняття управлінських рішень.  

20. Механізм розробки і прийняття управлінського рішення.  

21. Роль економічних законів і наукових підходів у підвищенні якості і 

ефективності управлінських рішень 

22. Основи аналізу, прогнозування і обґрунтування стратегічного 

управлінського рішення. 

23. Методи економічного обґрунтування управлінських рішень.  

24. Врахування факторів ризику і невизначеності при прийнятті 

управлінських рішень. 

25. Комунікаційні мережі та їх різновиди.  

26. Причинно-наслідковий зв'язок в управлінській діяльності. 

27. Огляд ситуації як метод оцінки виникаючих проблем. 

28. Модель Врума-Йеттона та її застосування для вибору оптимального 

варіанту прийняття рішення. 

29. Управлінське рішення, як інструмент формування стратегії фірми 

30. Структура планових органів на підприємстві. Врахування фактору 

ризику при плануванні. 

31. Методи вибору інноваційної стратегії.  

32. Використання методу «сценаріїв майбутнього» в стратегічному 

управлінні. Нормативна база планування виробництва продукції.  

33. Особливості поточного і оперативного планування при масовому, 

серійному і одиничному типах виробництва.  

34. Технологія планування виробничої програми.  

35. Зарубіжний досвід оперативного управління виробництвом. 

36. Фінансове планування на підприємстві. 

37. Планування продаж. Технологія обґрунтування планових рішень по 

обсягу продаж. 

38. Планування технічного і організаційного розвитку підприємства. 13. 

Планування соціального розвитку колективу. 



39. Характеристика адаптивних (органічних) організаційних структур 

управління. 

40. Система управління організацією і її структура. 

41. Комунікаційна структура управління організацією. Комунікаційні 

мережі і їх різновиди. 

42. Повноваження та їх види. Розподіл управлінських повноважень. 

43. Ефективне використання системи економічних регуляторів в 

управлінні колективом. 

44. Методи управління як способи впливу на керований об’єкт. 

Самоуправління як форма демократичного управління підприємством в 

умовах ринкової економіки. 

45. Механізм взаємодії методів управління.  
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7. Андрющенко К.А. Теоретичні аспекти управління бізнесом / К.А. Андрющенко // 

Ефективна економіка. - 2010. - № 7 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.economy.nayka.com. ua. 

8. Офіційне представництво Президента України: www.president.gov.ua 

9. Урядовий портал: www.kmu.gov.ua 

10. Верховна Рада України: www.rada.gov.ua 

11. Радник. Український юридичний портал: http://radnuk.info  

12. Державне управління справами: http://www.dus.gov.ua  
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13. Стратегічне планування в регіонах Європейського Союзу: 

http://www.cor.eu.int/home. htm  
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