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Самостійна робота студентів над вивченням будь-якої дисципліни навчального плану 

протягом усього періоду навчання в університеті є найважливішою ланкою формування 

фахівця. 
Навчальні плани за курсом передбачають наступні основні види самостійної роботи: 

1. робота з підручником по змісту лекційного матеріалу; 

2. підготовка до виконання лабораторних робіт і складанню по них звіту; 

3. підготовка до контрольних робіт , заліку. 

Вивчення теоретичного матеріалу рекомендується проводити в день прослуховування 

відповідної лекції . У процесі пророблення необхідно з'ясувати все неясне і сформулювати 

питання, які варто задати викладачу на консультації. Для поглиблення знань і їх 

конкретизації потрібно самостійно відповідати на конкретні питання і вирішувати 

контрольні задачі з підручників. 
Відведений на самостійну роботу час варто використовувати раціонально протягом усього семестру. 

Систематична робота над теоретичним матеріалом зменшує час, що вимагається на підготовку до семінарських 

занять і  заліку. 

Основними формами контролю самостійної роботи студентів є співбесіда й опитування семінарських 

занять, а також виконання індивідуальних  завдань. Для підтягування відстаючих призначаються додаткові 

консультації. З маловстигаючими студентами на кафедрі проводяться бесіди. (Все відображається в протоколах 

засідання кафедри). 

Усі ці форми самостійної роботи переслідують загальні цілі і задачі: освоєння і поглиблення 

теоретичних знань курсу, розвиток навичок розв`язання економічних задач, придбання досвіду правильного 

оформлення науково-технічної документації і т.п. 

Самостійна робота студентів в обов'язковому порядку підлягає контролю. Тим самим переслідуються 

наступні цілі: 

 спонукання студента до глибокого регулярного вивчення кожного курсу протягом 

усього семестру; 

 допомога студенту об’єктивною оцінкою його роботи; 

 установлення «зворотного зв'язку» між викладачем і студентами; 

 представлення деканам, кафедрам важливої інформації для представлення стану 

навчального процесу і своєчасного вживання заходів по його поліпшенню. 

Система контролю самостійної роботи повинна передбачати перевірку фізичного 

виконання студентом видаваних йому навчальних доручень, так і з'ясування рівня глибини 

його знань. 
На кафедрі економіки підприємства прийняті наступні форми контролю : 

- контроль із застосуванням ЕОМ; 

 - індивідуальне усне опитування студентів ; 

 - залік. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мета: надання знань про використання методичного апарату та 

інструментарію економічної діагностики для визначення стану підприємства. 

Завдання: оволодіння навичками економічної діагностики з метою 

забезпечення ефективного управління підприємством. 

Предмет: кількісна характеристика та якісна ідентифікація стану 

підприємства. 

 

Теми для самостійного вивчення: 
1. Предмет і завдання дисципліни. 

2. Діагностика конкурентного середовища підприємства. 

3.  Оцінювання стратегічного протистояння підприємств—конкурентів. 

4. Діагностика конкурентоспроможності підприємства. 

5.  Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. 

6.  Діагностика майна і ринкова ціна підприємства. 

7.  Управлінська діагностика. 

8.  Діагностика виробничого потенціалу підприємства. 

9.  Фінансова діагностика. 

10. Діагностика економічної безпеки підприємства. 

11. Діагностика економічної культури підприємства. 
 


