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ВСТУП 

 

У сучасних соціально-економічних умовах України підвищуються вимоги 

до відповідності рівня підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 

потребам роботодавців, до забезпечення конкурентоспроможності випускників 

на ринку праці. Одним з напрямів розв’язання цього завдання є поетапна 

практична підготовка майбутніх фахівців з послідовним нарощуванням рівня 

професійних знань і практичних навичок. 

Виробнича та переддипломна практика здобувачів вищої освіти 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є 

обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для підготовки 

фахівців з вищою освітою та набуття ними відповідних компетентностей. 

Програма визначає зміст і порядок проходження виробничої та 

переддипломної практики студентами денної та заочної форм навчання зі 

спеціальності «Менеджмент» освітнього ступеня «Магістр» за освітніми 

програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності». Її розроблено відповідно до кваліфікаційної 

характеристики магістра з менеджменту, Положення про проведення практики 

студентів КрНУ імені Михайла Остроградського від 27 листопада 2015 року. 

Програма виробничої та переддипломної практики є навчально-

методичним документом, у якому визначається мета і завдання практик на 

кожному етапі її проведення, їх взаємозв’язок з науково-дослідницькою 

роботою студентів, а також загальні питання організації, керівництва та 

підведення підсумків практики. 

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти ОС «Магістр» 

спеціальності «Менеджмент»» за освітніми програмами «Менеджмент 

організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної 

діяльності» є закріплення теоретичних знань, отриманих ними під час навчання, 

набуття й удосконалення компетентностей, визначених  відповідною освітньою 

програмою вищої освіти. 
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Завданням практичної підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 

«Менеджмент» є: 

– поглиблення та закріплення теоретичних знань;  

– опанування здобувачами вищої освіти сучасних прийомів, методів і 

знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; 

– формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок 

щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних 

ринкових умовах; 

– засвоєння нових технологій  інформаційного забезпечення управління 

та адміністрування; 

– систематичне оновлення та творче застосування набутих знань у 

практичній діяльності під час розв’язання завдань, які виникають під час 

реалізації ключових функцій управління та адміністрування в організаціях 

різних форм власності. 

Проходження всіх етапів практик забезпечує формування у студентів 

спеціальності «Менеджмент» наступних компетентностей: 

інтегральної: здатність розв’язувати складні завдання та проблеми у 

сфері управління та адміністрування або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій й характеризується 

невизначеністю умов і вимог; 

загальних: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність мотивувати людей і рухатися до спільної мети, бути лідером; 

здатність розробляти та управляти проектами; здатність удосконалювати й 

розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні; здатність 

генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність); 

здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення 

наявних і розроблення нових систем; здатність до усного і письмового 

професійного спілкування іноземною мовою; здатність фахово аналізувати 

інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання; здатність 

налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та 
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розв’язувати конфлікти; здатність здійснювати професійну діяльність і 

приймати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм; здатність управляти різнобічною 

комунікацією; здатність до раціональної критики та самокритики, 

конструктивної реакції на зауваження; 

фахових: здатність організовувати діяльність органів управління та 

організацій різних форм власності, виконувати функції та процедури щодо 

планування, прогнозування, організації, бюджетування, оперативного 

управління, координації, звітності, контролю; ґрунтовні знання особливостей, 

інструментарію, новітніх напрямків менеджменту персоналу та здатність 

формувати ефективну сучасну систему менеджменту персоналу підприємства; 

здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними 

явищами та процесами у сфері менеджменту, ідентифікувати та оцінювати 

чинники впливу; здатність організовувати та розробляти заходи щодо 

впровадження стратегічного управління в різних сферах діяльності; здатність 

визначати показники сталого розвитку організаційному рівнях; здатність 

представляти органи управління та налагоджувати ефективні комунікації; 

здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб 

забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств; здатність самостійно 

готувати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді; 

здатність надавати експертну оцінку на різних рівнях управління та 

адміністрування; здатність забезпечувати належний рівень якості 

управлінських продуктів, послуг чи процесів; здатність організувати систему е-

документообігу в організації; здатність організовувати інформаційно-

аналітичне забезпечення управлінських процесів з використанням сучасних 

інформаційних ресурсів і технологій; здатність розробляти стратегічні 

документи розвитку систем; здатність розробляти і впроваджувати інноваційні 

проекти на різних рівнях управління та адміністрування; здатність 

використовувати знання, вміння та навички для теоретичного та практичного 

освоєння проблем і перспектив менеджменту та планувати, організовувати, 
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реалізовувати, презентувати відповідні наукові дослідження у професійній 

сфері; здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, 

постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також 

оцінку його якості; здатність здійснювати наукові дослідження в сфері 

управління та адміністрування. 

 

1 ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИК 

 

Виробнича практика та стажування з фаху є заключною ланкою 

практичної підготовки. 

Метою виробничої практики є розвиток навичок і вмінь інформаційно-

аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та 

консалтингової діяльності для розв’язання прикладних проблем управління в 

організаціях різних форм власності, удосконалення їх системи управління; 

набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного інструментарію 

передового досвіду управління та адміністрування до умов діяльності 

конкретної організації; закріплення практичних навичок проведення 

дослідження, формування його інформаційного, правового та методичного 

забезпечення, ураховуючи суть проблем, що розв’язуються, та обмежень, 

пов’язаних з діяльністю конкретної організації; упровадження розроблених 

рекомендацій і пропозицій у практичну діяльність організації. 

Завдання виробничої практики: формування у здобувачів вищої освіти 

комплексу умінь і навичок, щодо розв’язання типових завдань відповідно до 

посад, які може обіймати магістр з менеджменту, зокрема, на підприємствах та 

установах різних форм власності, органах місцевого самоврядування, вищих 

навчальних закладах, корпоративних установах і бізнес-структурах різних 

галузей, громадських організаціях. 

Результатами виробничої практики є набуття здобувачами вищої освіти 

евристичних компетенцій щодо роботи менеджера й управління структурними 

підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними системами та 
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процесами в організаціях. 

Метою переддипломної практики є: підготовка здобувачами вищої 

освіти індивідуального завдання з усебічного вивчення конкретної проблеми 

управління організацією, збір практичних і статистичних матеріалів для 

виконання магістерської роботи згідно і вибраними тематиками. 

Завдання переддипломної практики: 

– практична підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю, 

орієнтована на виконання загальних функцій управління й адміністрування, 

формування передбачених інтегральних, загальних і професійних компетенцій, 

практичне використання знань, засвоєних відповідно до освітньо-професійної 

програми на визначених первинних посадах, уміння працювати з фактичним 

матеріалом діяльності організації й використовувати його для виконання 

кваліфікаційної роботи магістра; 

– формування умінь і навичок роботи за фахом, набуття досвіду 

організаційної, виховної роботи в колективі; 

– ознайомлення безпосередньо в організації з сучасними прийомами, 

методами та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії. 

Результатом проходження практики є формування професійних і 

особистісних компетенцій: 

 уміння відбирати, систематизувати й обробляти інформацію відповідно 

до мети дослідження;

 уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки процесів і явищ у 

конкретній галузі;

 уміння обґрунтовувати наукові висновки та конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом;

 уміння, використовуючи дані наукових досліджень, розробляти 

методики та методичні рекомендації щодо впровадження результатів наукових 

досліджень;

 уміння планувати організаційні зміни з урахуванням розроблених 

стратегій організаційного розвитку, у тому числі з використанням 
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інструментарію реінжинірингу бізнес-процесів, реструктуризації та 

реорганізації;

 уміння обґрунтовувати економічну ефективність впровадження 

наукових досліджень і проводити відповідний контролінг;

 уміння виявляти та оцінювати індивідуальні потреби працівників у 

навчанні, розробляти проекти планів підготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів;

 уміння формувати пропозиції щодо створення сприятливих умов для 

навчання та розвитку персоналу організації; заходів з оцінювання та 

стимулювання персоналу;

 уміння дотримуватися професійної етики консультанта в процесі 

здійснення наукових досліджень на об’єкті практики, формування плідних 

консультант-клієнтних відносин тощо.

 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

Проведення усіх видів практики студентів зі спеціальності «Менеджмент» 

здійснюється відповідно до Положення про проведення практики студентів 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

та на підставі наказів ректора університету. 

Навчально-методичне керівництво студентами під час проходження ними 

певного виду практики забезпечує кафедра менеджменту в терміни, що 

передбачені навчальним планом і з урахуванням розподілу навчального часу. 

Розподіл студентів за базами практик проводиться випусковою кафедрою 

(кафедрою менеджменту) та оформлюється наказами ректора. 

Об’єктами виробничої та переддипломної практики мають виступати 

організації, підприємства різних форм власності та організаційно-правових 

форм, які є юридичними особами та здійснюють один чи декілька видів 

економічної діяльності. Це мають бути організації, які застосовують передові 

форми та методи менеджменту. При цьому базами практики можуть бути 
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організації чи підприємства, закріплені за вищими навчальними закладами як 

бази практики спеціальними наказами (договорами, розпорядженнями, листами 

або іншими документами). 

Високий рівень професіоналізму фахівців базових організацій має 

забезпечувати можливість сприяння здобувачам вищої освіти у набутті 

професійних умінь і навичок. 

Також студенти можуть самостійно підібрати для себе базу практики і 

пропонувати її для проходження практик.  

Студент зобов’язаний: 

 перед початком практики одержати від керівника практики направлення 

на практику та її програму, методичні матеріали та консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів; 

 своєчасно прибути на базу практики та безпосередньо перед її початком 

у організації пройти виробничий інструктаж з техніки безпеки і виробничої 

санітарії, суворо дотримуватися їх вимог під час проходження практики; 

 додержуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства (час 

початку і закінчення робочого дня, установлений для працівників, є 

обов’язковим для студентів). За порушення трудової дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку на студента покладено відповідальність перед 

керівництвом університету і підприємства; 

 бути відповідальним за виконану роботу, засвоїти питання, передбачені 

програмою практики, і викласти результати у формі письмового звіту 

дотримуючись завдання проходження практики; 

 вести щоденник, у якому записувати виконану роботу, періодично 

здавати щоденник для контролю керівникам практики від університету і 

підприємства, у якому вони ставлять свій підпис. 

Для забезпечення навчально-методичного керівництва практикою кожному 

студенту кафедра призначає наукового керівника. 

До обов’язків викладача-керівника практики від університету належить: 
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 проведення разом з деканатом інструктивних зборів студентів, які 

направляються на практику, організація практики відповідно програмі; 

 надання індивідуального інструктажу про порядок проходження 

практики і виконання індивідуальних завдань з урахуванням функціональних 

особливостей певної бази практики, про порядок виконання, термін складання 

та захисту звітів, інструктажу з техніки безпеки та охорони праці; 

 створення необхідних умов щодо засвоєння здобувачами вищої освіти 

нової техніки, передових технологій, сучасних методів організації праці; 

 видача студентам необхідних документів: робочої програми практики, 

направлення на підприємство, щоденника практиканта, календарного плану 

виконання завдань, індивідуального завдання та ін.; 

 проведення консультацій студентів з питань виконання програми 

практики, надає можливість користуватися наявною літературою; 

 контролювання своєчасного прибуття студентів на бази практики й 

виконання ними програми практики й індивідуального завдання; 

 перевірка та приймання захисту звітів із практики. 

Для безпосереднього керування практикою студентів на базах практики 

призначаються наказом керівника підприємства кваліфіковані спеціалісти з 

вищою освітою. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами 

практики, зазначаються в договорі на проведення практики, який укладається 

між КрНУ імені Михайла Остроградського та певною базою практики. 

До обов’язків керівника практики від організації належить: 

 створення необхідних організаційно-технічних умов для виконання 

студентами програми практики та розподіл за місцем практики; 

 забезпечення студентів умовами безпечної роботи на кожному робочому 

місці відповідно до норм техніки безпеки та охорони праці; 

 надання студентам-практикантам можливості користуватися технічною, 

нормативною, звітною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики; 
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 керівники практик від підприємств та організацій можуть брати участь у 

роботі комісії із захисту звітів студентів, та у проведенні нарад, зборів з питань 

удосконалення проведення практики. 

Під час виробничої та переддипломної практики  здобувачі вищої освіти 

зобов’язані вести щоденник, де якомога повніше висвітлювати характер і зміст 

виконуваної роботи. Зразок форми щоденника наведений у додатку А. Записи у 

щоденнику ведуться щоденно. Щоденник регулярно перевіряється і 

підписується керівником практики. 

Щоденник є основним документом, що підтверджує проходження 

здобувачем вищої освіти виробничої та переддипломної практики, у якому 

відображається вся його поточна робота і містить: календарний план виконання 

здобувачем вищої освіти програми практики з оцінкою його виконання та план 

роботи, який складається разом з керівниками практики від кафедри і 

підприємства; робочі записи під час практики; оцінку роботи здобувача вищої 

освіти на практиці; висновок керівника практики про проходження практики, у 

т. ч. підсумкове оцінювання роботи здобувача вищої освіти за період практики. 

 

3 ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПРАКТИКИ З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ  

РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ 

 

Для підготовки студентів до науково-дослідної, викладацької та 

професійної управлінської діяльності у звіті обов’язково має бути відображена 

наукова складова. Вона є базою для підготовки дипломних робіт. 

Під час проходження практики студенти також набувають досвіду з 

науково-дослідної роботи. Вони повинні навчатися відбирати необхідну 

інформацію, аналізувати її, пов’язувати практичний матеріал з теоретичними 

положеннями, робити певні висновки та пропозиції. 

З цією метою студенти закріплюються за викладачами кафедри 

менеджменту та під їх керівництвом проводять певну науково-дослідну роботу 

у галузі менеджменту, публічного адміністрування, економіки, маркетингу, 
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організації та технології управлінської діяльності, підприємництва, комерційної 

діяльності тощо.  

Наукова складова стажування з фаху має велике значення для 

поглиблення і закріплення знань з управління та адміністрування, теорії та 

управління розвитком організацій, стратегічного управління, набуття умінь 

самостійно працювати з літературними, статистичними, графічними та іншими 

джерелами, відбирати і систематизувати інформаційний матеріал з вибраної 

теми, аналізувати й узагальнювати його, робити висновки, складати детальний 

план роботи в певній логічній послідовності, письмово викладати свої думки, а 

також оформлювати текст, складати графічний матеріал. Це є обов’язковою 

умовою кваліфікаційного рівня кожного фахівця із менеджменту. Окрім того, у 

процесі наукової практики студенти набувають навичок, необхідних для 

виконання магістерських робіт, а також умінь, які можуть бути використані в 

майбутній практичній роботі та наукових дослідженнях. 

Зміст наукової складової визначається темою магістерської роботи. 

Необхідно, насамперед, ознайомитися з переліком періодичних видань: 

науковими збірниками, науковими журналами; ознайомитися з науковими 

роботами відповідного спрямування – книги, брошури, статті, що стосуються 

вибраної теми.  

Орієнтовний календарний графік проходження виробничої та 

переддипломної практики наведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 − Тривалість практики 

Вид практики Семестр Тижні Години Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Форма контролю 

Виробнича практика 10 4 180 6,0 Диференційований 

залік 

Стажування з фаху 11 2 90 3,0 Диференційований 

залік 

Усього практична підготовка: 270 9,0 х 
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Календарні періоди проведення практики на кожний навчальний рік 

визначаються графіком навчального процесу. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводиться на базах 

практики, що забезпечують виконання програми практики. 

Під час роботи з науковою літературою необхідно звертати увагу на 

показники, якими характеризуються певні явища та процеси. Важливо скласти 

орієнтований перелік ілюстративного матеріалу, уточнити основні питання 

змісту теми і відкоригувати план роботи. 

Спрямованість студентів на вивчення певних проблем і проведення 

науково-дослідної роботи з цих проблем під час проходження виробничої та 

переддипломної практики дозволяє студентам поетапно накопичувати 

необхідний обсяг практичного матеріалу і використовувати його у підготовці 

науково-дослідних робіт, доповідей на наукові конференції, рефератів, а потім і 

у написанні магістерської роботи. 

У досягненні цієї мети важливе значення мають індивідуальні завдання, 

які отримує кожен студент до початку проходження практики. У календарному 

графіку проходження практики мають передбачатися терміни його виконання. 

 

4 ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Загальне ознайомлення зі структурою практики 

Зміст виробничої практики визначається її завданнями. За період 

виробничої практики здобувачі вищої освіти мають особисто виконати роботу 

відповідно до тематики практики (табл. 2). 

 

Таблиця 2 – Тематичний план виробничої практики (відповідно до 

вибраної студентом організації) 

ВСТУП 
1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

 

2 УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ 
ПІДПРИЄМСТВА 
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Продовження табл. 2 

3 УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ 

 4 УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ 
(ОПЕРАЦІЙНА, МАРКЕТИНГОВА, КОМЕРЦІЙНА, ЗБУТОВА 
ДІЯЛЬНІСТЬ) 

 5 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЮ ТА КАДРОВОЮ 
ПІДСИСТЕМОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 6 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ ПІДСИСТЕМОЮ 

 7 УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА 

 8 УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЇЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ 

 9 УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 10 РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ, 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

 11 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА ОБРАНОЮ ПРОБЛЕМОЮ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 12 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
13 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 ВИСНОВКИ 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
ДОДАТКИ 

  

Завдання 1 Загальна характеристика підприємства 

Ознайомитися зі специфікою діяльності організації – об’єкта практики, її 

організаційною структурою, станом управління діяльністю організації загалом. 

Охарактеризувати: статус організації (термін створення, форма власності, 

організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія 

підприємства, сфера діяльності тощо), історію створення та розвитку;  зміст 

діяльності організації: напрями діяльності, функції, види послуг;  систему 

управління діяльністю організації (організаційну структуру, структуру 

управління, функціональне призначення окремих структурних підрозділів, їх 

права, відповідальність, повноваження, характер регламентації діяльності 

окремих службовців). 

 

Завдання 2 Управління організаційною підсистемою підприємства 
 

Загальна характеристика організаційної структури. Дослідити 

організаційну структуру управління та побудувати органіграму підприємства і 

дати пояснення до неї. 
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Проаналізувати положення про структурні підрозділи та визначити 

функціональні обов’язки працівників, що закріплені у посадових інструкціях 

одного зі структурних підрозділів. Охарактеризувати конкретний структурний 

підрозділ (відділення, управління тощо), де здобувач вищої освіти 

безпосередньо проходить практику (бажано підрозділ, який здійснює діяльність 

з проблеми, що є предметом магістерського дослідження). 

Розробити пропозиції подальшого вдосконалення організаційної схеми 

управління з урахуванням наявних функціональних обов’язків, трудомісткістю 

їх виконання, ступеня централізації інформації для підготовки та прийняття 

управлінських рішень. 

Система комунікацій. За результатами аналізу скласти схему 

комунікаційної мережі для обміну інформацією про прийняття управлінських 

рішень щодо ключових аспектів управлінської діяльності на підприємстві. 

Інформаційна система, що використовується в організації (категорія, 

клас, вид, тип). Надати характеристику основних елементів програмного 

продукту та управлінських функцій, які автоматизує система. Проаналізувати 

ресурси, технології, що вимагає інформаційна система. Визначити ресурси 

глобальної мережі Інтернет для підтримки бізнес-процесів в організації. 

Проаналізувати безпеку й захист інформаційної системи, комп’ютерних 

мереж організації. Навести документи, які розробляються (готуються) 

автоматизованою програмою. 

Проаналізувати ефективність використання можливостей АРМ фахівців 

підприємства. 

Проаналізувати оперативність опрацювання масивів інформації, зробити 

висновки про раціональність витрат робочого часу під час розв’язання 

управлінських завдань. 

Організація праці апарату управління. Вивчити режим роботи керівника 

підприємства: час роботи, час прийому відвідувачів, проведення нарад, роботи 

з документами. Дослідити роботу секретаря керівника: обов’язки, права, режим 

роботи. 
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Розробити проекти підготовчих документів до таких заходів, як наради, 

збори, інші види управлінської діяльності.  

Вивчити прийоми ділового спілкування, вирішення конфліктних ситуацій у 

трудовому колективі. Взяти участь в обговоренні окремих питань щодо 

поліпшення обслуговування покупців, підвищення ефективності роботи 

підприємства та ін. 

 

Завдання 3 Управління матеріально-технічною підсистемою 

 

Стан і основні напрями розвитку матеріально-технічної бази 

підприємства. Визначити склад необоротних активів підприємства, частку 

основних засобів у їх складі, забезпеченість ними підприємства. 

Проаналізувати динаміку основних засобів підприємства у звітному періоді 

відповідно до їх структури залежно від: а) характеру використання; б) цільового 

призначення; в) участі у виробничо-технологічному процесі; г) джерел 

формування. 

Обчислити показники якісного стану і руху основних засобів підприємства 

у звітному періоді (коефіцієнт придатності, коефіцієнт зносу, коефіцієнт 

оновлення, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту основних засобів).  

Визначити показники ефективності використання основних засобів 

підприємства у звітному періоді, фондомісткість, фондоозброєність праці; 

прибутковість основних засобів і часткові показники, зробити висновки про 

основні тенденції змін показників, вплив на обсяг операційної діяльності, 

зменшення рівня витрат, розмір прибутку підприємства. 

Сформувати базу даних про склад матеріальних оборотних фондів, 

проаналізувати їх склад та ефективність використання. 

Оцінити ефективність технології роботи з матеріальними ресурсами. 

Оцінити порядок і методи приймання продукції (товарів, сировини) за 

кількістю та якістю, порядок оформлення документів. Охарактеризувати умови 

розміщення продукції (товарів) і забезпечення їх збереження відповідно до 
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нормативах вимог. Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з 

приймання, зберігання (товарів), надання послуг. 

Охарактеризувати форми матеріальної відповідальності на підприємстві та 

звітність підприємства. Ознайомитися з оформленням товарних звітів і 

порядком їх подання, порядком проведення інвентаризацій та оформленням 

інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей. 

Надати пропозиції щодо підвищення ефективності роботи з матеріальними 

ресурсами підприємства. 

 

Завдання 4 Управління виробничо-технологічною підсистемою 

(операційна, маркетингова, комерційна, збутова діяльність) 

  

Рівень управління операційною діяльністю підприємства та напрями 

його удосконалення. Проаналізувати динаміку показників, що характеризують 

обсяги реалізації товарів (виконання робіт, надання послуг) операційної 

діяльності в цілому по підприємству і в розрізі його структурних підрозділів (у 

фактичних і зіставних цінах). Дослідити ритмічність роботи і сезонність 

реалізації товарів/послуг, визначити чинники, що її обумовлюють. 

Проаналізувати й оцінити якість продукції (товарів, робіт, послуг) та її 

конкурентоспроможність. Надати оцінку системі управління якістю діяльності 

підприємства в цілому.  

Дослідити процеси розподілу (перерозподілу) ресурсів підприємства для 

забезпечення операційного циклу підприємства. Проаналізувати стан товарно-

матеріального забезпечення операційної діяльності. 

Визначити кількісну оцінку впливу чинників на розмір прибутку від 

операційної діяльності підприємства. Визначити динаміку структури чистого 

прибутку підприємства за напрямами його розподілу у звітному періоді. 

Визначити зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на формування 

асортиментної політики підприємства, здійснити їх аналіз. Ґрунтуючись на 

ньому, установити пріоритетні напрями товарної політики підприємства. 

Установити атрибути конкурентоспроможності продукції (товарів, робіт, 
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послуг) підприємства. На підставі проведеного аналізу і виявлених чинників 

впливу, що визначають зміну обсягів і структури операційної діяльності, 

обґрунтувати напрями її оптимізації на підприємстві, розробити план-графік 

реалізації запропонованих заходів. Розробити пропозиції щодо удосконалення 

операційної діяльності з питань управління товарно-матеріальним 

забезпеченням на підприємстві. 

Оцінка ефективності цінової політики підприємства. Визначити 

основні групи факторів пріоритетного впливу на формування стратегічних 

цілей підприємства і його завдань у сфері ціноутворення. 

Проаналізувати методи ціноутворення на підприємстві та причини зміни 

рівня цін на ньому. Визначити обсяг і структуру витрат реалізації певних видів 

продукції (товарів, робіт, послуг) для прийняття цінових рішень.  

Розрахувати еластичність попиту споживачів на окремі види продукції 

(товарів, робіт, послуг) підприємства залежно від зміни цін у досліджуваному 

періоді. Розрахувати динаміку реалізації окремих груп товарів/послуг для 

оцінки підходу ціноутворення підприємства (затратний чи ціннісний).  

Оцінити умови беззбиткової діяльності підприємства при змінах цін на 

продукцію (товари, роботі, послуги). Визначити тип конкурентного ринку, в 

умовах якого функціонує підприємство (за допомогою індексу Харфіндела-

Хіршмана).  

Розробити пропозиції щодо стратегії ціноутворення підприємства, 

скоординувати її з асортиментною політикою, організацією та стимулюванням 

продажу, ураховуючи конкурентну ситуацію на ринку. 

Ефективність збутової політики підприємства та шляхи її 

підвищення. Визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції 

підприємства, проаналізувати їх особливості та динаміку структури. 

Проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження.  

Оцінити критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження: 

особливості  ринку,  товарів,  підприємства,  рівень  конкуренції. Оцінити  тип 

маркетингової системи розповсюдження підприємства, її переваги та недоліки, 
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доцільність застосування. 

Визначити стратегію охоплення ринку, яку застосовує підприємство 

(інтенсивне, вибіркове, ексклюзивне розповсюдження), охарактеризувати 

територіальний та цільовий сегменти. Проаналізувати зв’язок і відповідність 

стратегії позиціювання підприємства та його політики розповсюдження. 

Ефективність логістичних систем підприємства. Охарактеризувати 

службу управління логістикою підприємства, її завдання та функції на 

підприємстві. Проаналізувати інформаційну логістичну систему підприємства: 

інформаційну інфраструктуру, інформаційні потоки. Описати механізм 

функціонування закупівельно-збутової логістики: її завдання, функції, 

планування закупок, вибір постачальників, споживачів. 

Охарактеризувати організацію матеріальних потоків у просторі 

підприємства та у часі, значення обладнання для удосконалення виробничо-

технологічних процесів. Проаналізувати транспортні аспекти у логістичній 

системі підприємства: управління системою доставки й розповсюдження 

продукції (маршрути автотранспорту, плани перевезень тощо). 

Оцінити функціонування логістичної системи підприємства та розробити 

комплекс заходів для її удосконалення. Сформувати пропозиції щодо 

комп'ютеризації операцій закупки сировини, продукції, товарів, обліку попиту, 

обліку продажу, перевезення продукції (товарів) та ін. 

Ефективність комунікаційної політики підприємства. Вивчити 

практику організації діяльності комунікаційної служби підприємства, її тип та 

структуру (за умови її наявності на підприємстві). Проаналізувати динаміку 

структури комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві. 

Описати використання реклами на підприємстві за такими напрямами: 

класифікація видів реклами; характеристика каналів розповсюдження 

рекламних анонсів; особливості використання різних носіїв реклами. 

Оцінити напрями діяльності служби зв’язків з громадськістю, у тому числі 

під час реалізації продукції підприємства та для створення, підтримки його 

іміджу. 
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Охарактеризувати форми й методи стимулювання продажу продукції на 

підприємстві, спрямованих на споживачів, посередників і продавців. Оцінити 

заходи, спрямовані на удосконалення персонального продажу під час реалізації 

продукції підприємства. 

Описати метод розрахунку бюджету на комунікаційні потреби, оцінити його 

доцільність на підприємстві. Визначити кількісні та якісні характеристики 

основних адресатів комплексу маркетингових комунікацій підприємства. 

Розробити програму комунікаційних заходів з урахуванням попередньо 

проведеного аналізу та комунікаційної привабливості засобів масової 

інформації, розробити власне рекламне звернення. 

Ефективність маркетингових досліджень підприємства. Оцінити 

практику організації маркетингових досліджень на підприємстві (застосовувані 

методи, інструментарій, об’єкти дослідження. завдання, які були вирішені за 

допомогою досліджень). 

Проаналізувати систему маркетингової інформації, яка використовується 

керівництвом підприємства під час прийняття рішень. 

Обґрунтувати вибір методу маркетингових досліджень, найбільш 

доцільного у поставлених для реалізації завдань. Визначити розмір, структуру 

та метод відбору вибіркової сукупності для забезпечення репрезентативності 

даних. Скласти графік дослідження із зазначенням місця та часу його 

проведення. Підготувати  інструментарій,  необхідний  для  здійснення  

запланованих досліджень.  

Розробити комплекс заходів, спрямованих на розв’язання вищезазначених 

проблем і підвищення конкурентоспроможності підприємства. 

 

Завдання 5 Проаналізувати управління соціально-психологічною  та 

кадровою підсистемою підприємства 

 

Охарактеризувати підрозділ, що відповідає за здійснення діяльності з 

управління персоналом. Ознайомитися з кадровою політикою організації, 
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основними принципами роботи з персоналом, оперативними цілями щодо 

розвитку кадрового потенціалу. Визначити структуру персоналу за різними 

ознаками: за категорією, статтю, рівнем кваліфікації, освітою, стажем роботи 

на цьому підприємстві. Охарактеризувати ступінь якісного розміщення 

персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають 

працівники. Здійснити дослідження наявної на підприємстві практики добору, 

відбору та прийому персоналу. Проаналізувати зв’язки підприємства із 

зовнішніми джерелами відбору персоналу, у тому числі зі службами зайнятості; 

Проаналізувати аспекти трудової адаптації робітників на підприємстві 

(психологічний, соціально-психологічний, професійний, організаційний), а 

також напрями адаптації (первинна та вторинна адаптація). 

Визначити принципи та методи роботи з кадровим резервом, що 

застосовуються на підприємстві; джерела резерву керівних кадрів на 

підприємстві; зміст роботи щодо відбору кандидатів у резерв керівних кадрів.  

Проаналізувати динаміку та структуру фонду оплати праці. Визначити 

форми і системи оплати праці на підприємстві, відповідність тарифних ставок 

(штатних окладів) працівників їх кваліфікації, обґрунтованість диференціації 

тарифних ставок (окладів). 

Ознайомитися з планами розвитку трудового колективу, упровадженими у 

діяльність підприємства: розвиток ділової кар’єри, систему навчання 

працівників, підвищення кваліфікації. 

Зробити висновки щодо ефективності кадрової політики, яку реалізовано 

на підприємстві, і надати пропозиції щодо її удосконалення. Оцінити 

ефективність процесу навчання та розвитку персоналу підприємства. 

Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності використання 

людських ресурсів підприємства. 

 

Завдання 6 Управління фінансово-економічною підсистемою 

 

Ефективність діяльності підприємства та прогноз його розвитку. 

Проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат підприємства, а 
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також їх рівень до загального обсягу реалізації  в абсолютних і відносних 

показниках. 

Вивчити й оцінити собівартість товарної та реалізованої продукції, 

виконання завдання по зниженню собівартості продукції. 

Проаналізувати прямі матеріальні затрати, прямі трудові затрати, непрямі 

затрати у собівартості товарної продукції, а також затрати на 1 грн товарної 

продукції.  

Провести аналіз структури оборотних активів окремими видами активів та 

оцінити зміни, що відбулися в них протягом звітного періоду. Оцінити обсяг і 

структуру джерел формування оборотних коштів і напрямів їх використання у 

минулому періоді. Оцінити ритмічність і синхронність грошових потоків 

підприємства, а також можливості виконання зобов’язань підприємства. 

Провести діагностику ефективності управління оборотними активами 

підприємства.  

Проаналізувати обсяг і структуру власного капіталу підприємства, 

розглянути кількість проведених додаткових емісій (для акціонерних 

товариств) або випадків збільшення власного капіталу (для підприємств інших 

організаційно-правових форм функціонування) і доцільність цих проектів. 

Провести аналіз показників рентабельності підприємства та причин,  що 

зумовили зміну їх кількісного оцінювання. Розробити пропозиції щодо 

удосконалення роботи з питань управління власним і позиковим капіталом на 

підприємстві.  

Оцінюючи рівень організації облікової діяльності на підприємстві, зробити 

висновки щодо організації обліку товарно-матеріальних, грошових і валютних 

коштів, цінних паперів, розрахункових і кредитних операцій на підставі 

первинних документів. Зробити висновки щодо ефективності організації 

бухгалтерського обліку та надати пропозиції щодо її удосконалення. 

Розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, 

ураховуючи потреби підприємства у фінансуванні необхідного соціального та 

виробничого розвитку, створення спеціальних фінансових фондів, а також 
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обов’язкових платежів, що здійснюються з прибутку підприємства. 

 

Завдання 7 Управління економічною безпекою підприємства 
 

Охарактеризувати управління економічною безпекою підприємства на 

принципах забезпечення її раціонального рівня, розроблення методичних 

підходів обґрунтування рішення відносно пріоритетності реакції підприємства 

щодо самозбереження, стабілізації, формування конкурентної, інноваційної 

позицій або позиції забезпечення довгострокового потенціалу в рамках 

управління економічною безпекою підприємства. 

 

Завдання 8 Управління стратегічним розвитком організації та її 

конкурентоспроможністю 

 

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за розробку стратегії. 

Здійснити комплексний аналіз діяльності підприємства з використанням 

сучасних методик з позиції системного підходу. 

Визначити стратегічні позиції стратегічних зон господарювання 

підприємства за матрицею Мак-Кінсі та розробити рекомендації щодо їх 

розвитку в перспективі. Розробити стратегічні заходи функціонування 

організації для вибору оптимальної стратегії. 

Обґрунтувати шляхи реалізації конкурентних переваг підприємства. 

Розробити стратегічні альтернативи розвитку підприємства та вибрати 

найбільш оптимальну з них. Розробити стратегію конкурентної переваги 

підприємства та стратегічну програму здійснення корпоративної стратегії. 

 

Завдання 9 Управління інноваційною діяльністю 

 

Проаналізувати інноваційно-інвестиційну діяльність організації. 

Охарактеризувати підрозділ (посаду), що відповідає за здійснення інноваційно-

інвестиційної діяльності. Здобувачу вищої освіти необхідно розрахувати 

ефективність проектів і розробити заходи щодо вдосконалення інвестиційної 
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діяльності. Проаналізувати структурні елементи нововведень у діяльності 

підприємства за звітний період згідно за наявною класифікацією. 

Охарактеризувати кінцевий результат діяльності підприємства (випуск 

продукції або надання послуг) на відповідність «інноваційна продукція» або 

«інноваційний продукт» згідно із Законом України «Про інноваційну 

діяльність».  

Оцінити ефективність інноваційних проектів, які реалізувалися на 

підприємстві. Доцільність та можливість розробки інноваційної стратегії 

діяльності підприємства. Проаналізувати необхідність та доцільність 

проведення фінансового інвестування. Розробити пропозиції щодо перспективи 

розвитку інноваційної та напрямів інвестиційної діяльності підприємства. 

 

Завдання 10 Розробка пропозицій щодо удосконалення, підвищення 

ефективності діяльності підприємства 

 

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих 

бажань здобувач вищої освіти повинен розробити конкретні та обґрунтовані 

пропозиції щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи 

підприємства або впровадження певного нововведення (інновації). 

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення наявних 

функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, 

управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова 

діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (упровадження 

нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення 

реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т. д.). 

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації 

роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні 

вітчизняного й закордонного досвіду провідних підприємств аналогічного та 

споріднених профілів діяльності. 

У звіті про проходження практики підсумкові результати проведеної 
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роботи викладаються в розділі практики «Пропозиції» за такою структурою: 

–  загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що 

пропонується здійснити); 

–  обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та 

очікувані результати від її реалізації, у тому числі розрахунок економічного 

ефекту (за можливості); 

–  стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);  

–  план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження 

такої пропозиції. 

 

Завдання 11 Науково-дослідна діяльність  

 

Науково-дослідна частина виробничої практики магістрів базується на 

основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики 

здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей і є обов’язковим 

компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного 

рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття здобувачем 

вищої освіти професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-

дослідної роботи. 

Метою науково-дослідної частини виробничої практики є набуття 

здобувачами вищої освіти досвіду самостійної науково-дослідної роботи та 

опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері 

економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної 

магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та 

інформаційних джерел. 

Здобувачі вищої освіти під час проходження науково-дослідної частини 

виробничої практики мають такі завдання: 

– вивчення теоретичних класичних джерел за вибраною науковою 

проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової 

проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи; 
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– визначення стану розробки питань вибраної наукової проблеми у 

вітчизняній та іноземній науковій літературі;  

– визначення структури та основних завдань магістерського 

дослідження; 

– оволодіння методикою обробки й аналізу статистичних даних; 

– апробація основних теоретичних і практичних рекомендацій 

магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових 

статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо). 

Зміст науково-дослідної частини виробничої практики має відповідати 

напряму наукових досліджень здобувача вищої освіти магістратури. Під час 

такої практики надається можливість застосувати нові методи та отримати 

необхідні результати досліджень, що їх проводить здобувач вищої освіти під 

час написання магістерської роботи. 

 

Завдання 12 Науково-педагогічна діяльність  

 

Науково-педагогічна частина виробничої практики здобувачів вищої 

освіти є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для 

здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на 

меті набуття здобувачем вищої освіти професійних навичок і вмінь на посаді 

викладача. У вищих навчальних закладах IV рівня акредитації здійснюється 

підготовка фахівців ОС «Магістр»  для виконання науково-дослідних, 

педагогічних та управлінських функцій, пов’язаних з циклом існування об’єкта 

та його діяльністю. 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки 

фахівця ОС «Магістр» однією із посад, яку може обіймати випускник вищого 

навчального закладу, є посада викладача. Реалізація виробничих функцій у 

межах об’єкта діяльності фахівця – навчального процесу у вищому закладі 

освіти вимагає від магістра теоретичних знань і практичних умінь і навичок 

щодо: предмета діяльності – відповідної навчальної дисципліни 

фундаментального або професійно орієнтованого циклу підготовки фахівців з 
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напряму, до якого належить спеціальність; продукту діяльності – 

систематизації інформації в межах вибраної навчальної дисципліни за 

окремими темами згідно з робочою програмою дисципліни у вигляді опорних 

конспектів лекційних занять і методичних розробок для проведення 

семінарських чи практичних занять; процедури діяльності – способу передачі 

інформації студентській аудиторії через проведення лекційних і семінарських 

(практичних) занять згідно з графіком навчального процесу. 

Формування теоретичних знань щодо сутності, структури та форм 

функціонування узагальненого об’єкта діяльності викладача навчального 

процесу підготовки фахівців з напряму вибраної спеціальності відбувається під 

час вивчення навчальної дисципліни «Основи психології та педагогіки у вищій 

школі». Набуття практичних умінь і навичок здійснювати підготовку 

навчально-методичного забезпечення і проведення лекційних, семінарських, 

практичних занять, організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

відбувається під час проходження науково-педагогічної частини виробничої 

практики. 

Підготовка висококваліфікованих фахівців з відповідної спеціальності 

передбачає закріплення засвоєних теоретичних знань у процесі проходження 

науково-педагогічної частини виробничої практики безпосередньо у 

навчальному процесі університету або інших закладах освіти II−IV рівнів 

акредитації. 

Практика проходить у межах професійно орієнтованих навчальних 

дисциплін підготовки фахівців. Вибір навчальної дисципліни, з якої 

відбуватиметься проходження науково-педагогічної частини виробничої 

практики, здійснюється заздалегідь відповідно до напряму наукових 

досліджень і теми магістерської роботи. 

 

4.2 Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від кафедри 

видається кожному здобувачу вищої освіти. Зміст індивідуального завдання має 
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ураховувати конкретні умови та можливості підприємства (організації, 

установи) відповідати потребам виробництва і одночасно відповідати цілям і 

завданням навчального процесу. 

Індивідуальне завдання здобувач вищої освіти виконує письмово. У 

кожному з них необхідно: сформулювати ціль і завдання дослідження; розкрити 

теоретичні положення проблеми, що досліджується; обґрунтувати методику 

розв’язання практичного завдання; здійснити необхідні розрахунки за даними 

досліджуваного підприємства; оцінити отримані результати, зробити необхідні 

висновки та подати пропозиції. 

 

Варіанти індивідуальних завдань 

 

Завдання 1 Проаналізувати стан технологічного парку підприємства та 

ефективність його використання: розглянути організаційну побудову 

інженерно-технічної служби та відповідних виробничих підрозділів; штатну 

чисельність працівників, задіяних у цій сфері. 

Завдання 2 Провести оцінювання проектів виробничої експлуатації та 

ремонту об’єктів виробництва: розглянути показники економічної ефективності 

цих проектів. Розробити рекомендації щодо покращення стану управління 

підприємства. 

Завдання 3 Охарактеризувати форми організації матеріальної 

відповідальності на підприємстві. 

Завдання 4 Оцінити оформлення договорів про повну індивідуальну і 

колективну (бригадну) матеріальну відповідальність.  

Завдання 5 Ознайомитися з порядком проведення інвентаризацій та 

оформленням інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей. 

Завдання 6 Оцінити порядок охорони підприємства в позаробочий час, 

вивчити порядок здачі виторгу в банк. 

Завдання 7 Методи діагностики підприємства і їх характеристика: 

спостереження, опитування виконавців, вивчення документів, поданих у 

розпорядження; анкетування, фотографія робочого дня. 
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Завдання 8 Аналіз макросередовища і мікросередовища підприємства у 

вирішенні таких питань: 

– що робити з наявними видами бізнесу (збільшити інвестиції або 

підтримувати, ліквідувати); 

– у яких напрямах фірма припускає реалізовувати стратегію розширення; 

– які дії найкращі: проникнення на ринок, товарне або ринкове 

розширення; 

– чи доцільний курс на горизонтальну інтеграцію (диверсифікацію). 

Завдання 9 У системі стратегічного менеджменту підприємства дайте 

відповіді на наступні три питання: Яка місія і цілі організації? Який наявний і 

майбутній профіль бізнесу, яким займається організація? Що керівництво має 

зробити, щоб забезпечити виконання місії і досягнення поставлених цілей? 

Завдання 10 Проаналізувати динаміку показників, що характеризують 

трудові ресурси та трудовий потенціал підприємства, його використання, а 

саме: 

– чисельність трудових ресурсів у працездатному віці та старше і молодше 

від працездатного віку (підлітки та пенсіонери, що працюють), які зайняті на 

виробництві. Здійснити розподіл зайнятих за сферами і галузями господарства і 

на цій підставі скласти баланс трудових ресурсів; 

– розрахувати календарний, номінальний і ефективний (реальний) фонди 

робочого часу за три останні роки. 

– розрахувати показники використання трудових ресурсів господарства: 

визначити добові та річні втрати фонду робочого часу у звітному році 

порівняно з базовим. З’ясувати чинники за рахунок, яких відбулися зміни. 

– скласти баланс робочого часу одного працівника. 

Завдання 11 Проаналізувати в динаміці чисельність, якісний склад, рух 

персоналу та витрати на персонал підприємства, а саме: 

– проаналізувати штатний розпис підприємства; 

– визначити чисельність облікового та необлікового складу персоналу 

підприємства та її зміни; 
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– розрахувати середньооблікову чисельність персоналу за 3 останні роки; 

– визначити такі види структур персоналу: соціальну (за категоріями), 

професійну, кваліфікаційну, статеву, вікову, за стажем роботи на підприємстві; 

– визначити ступінь якісної розстановки персоналу згідно з 

кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники у кожній 

категорії: керівники, фахівці, професіонали, технічні службовці, робітники; 

– розрахувати коефіцієнти рівня кваліфікації та використання 

кваліфікації; 

– розрахувати абсолютні та відносні показники руху персоналу за три 

останні роки, порівняти їх з нормативними. Якщо виявлена висока плинність 

кадрів виявити її причини, розмежувати їх на суб’єктивні й об’єктивні та 

внести пропозиції щодо зменшення плинності; розрахувати показники з витрат 

праці на персонал, необхідні підприємству для аналізу та планування: загальна 

сума витрат на персонал, у тому числі на виплати заробітної плати та її частка у 

загальній сумі; середня заробітна плата; витрати на соціальні виплати 

передбачені законодавством та додаткові соціальні виплати та пільги; витрати 

на утримання соціальної інфраструктури, витрат на виплату дивідендів тощо. 

Завдання 12 Проаналізувати продуктивність праці працівників 

підприємства: 

– здійснити розрахунок продуктивності праці під час виробництва 

основних видів аграрної продукції з використанням 2-х основних показників – 

виробітку і трудомісткості; 

– за допомогою індексного методу розрахувати вплив на продуктивність 

праці зміни чисельності працівників та обсягів виробництва; 

– для визначення впливу того чи іншого чинника на збільшення 

продуктивності праці розрахувати економію робочої сили: економію 

чисельності робочої сили за рахунок модернізації або впровадження нового 

обладнання; збільшення продуктивності праці за рахунок підтягування 

працівників, які не виконують норми виробітку; економію робочої сили за 

рахунок спеціалізації виробництва; економію робочої сили за рахунок кращого 
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використання робочого часу; економію чисельності від змін у складі 

(асортименті) продукції. 

Завдання 13 Ознайомитися з організацією праці та базою нормування 

праці на підприємстві, практично засвоїти методи вивчення витрат робочого 

часу та нормування праці: 

– з’ясувати, які види поділу праці існують на підприємстві, оцінити 

ефективність їх застосування; 

– проаналізувати умови праці працівників, виявити чинники виробничого 

середовища, що впливають на працездатність робітників, унести пропозиції 

щодо покращення умов праці на конкретних робочих місцях; 

– для виявлення резервів раціонального використання робочого часу 

працівників використати на вибір один із методів його вивчення: анкетне і усне 

опитування, самофотографія робочого дня, фотографія робочого дня, метод 

миттєвих спостережень, хронометраж; 

– розрахувати коефіцієнти використання робочого часу та можливі 

прирости продуктивності праці за рахунок скорочення часу непродуктивної 

роботи та нерегламентованих простоїв і перерв. 

Завдання 14 Провести аналіз чинників, що зумовили зміну обсягів фонду 

оплати праці: 

– провести в динаміці аналіз рівня оплати праці за сферами і галузями 

виробництва підприємства, розрахувати середню заробітну плату; 

– вивчити форми і системи нарахування заробітної плати, що 

використовуються на підприємстві, визначити ефективність (неефективність) їх 

застосування; дати пропозиції щодо впровадження нових форм оплати праці; 

– провести аналіз чинників, що викликали зміни у розмірі заробітної плати: 

обсяги виробництва, кількість працівників, зростання продуктивності праці, 

зниження витрат на одну гривню продукції тощо; 

– дослідити джерела формування фонду оплати праці: оплата праці у 

складі собівартості, грошові виплати за рахунок прибутку та ін.; 

– оцінити ефективність системи стимулювання персоналу: застосування 
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погодинно-преміальної, відрядно-преміальної, відрядно-прогресивної, акордно-

преміальної систем оплати праці; індивідуальне чи колективне преміювання; 

рівень інших заохочувальних і компенсаційних виплат. Вивчити параметри 

преміальної системи: показники преміювання, умови преміювання, розміри і 

шкали преміювання, коло працівників, що преміюється, періодичність 

преміювання; 

– проаналізувати фінансові можливості підприємства щодо формування 

фонду оплати праці. Зробити висновки та внести пропозиції. 

Завдання 15 Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення ефективності 

використання трудових ресурсів і обчислити внаслідок цього зростання обсягу 

виробництва та реалізації продукції, прибутку підприємства. Розробити план 

графік реалізації запропонованих заходів. 

Завдання 16 Визначити ефективність реалізації проектів підприємства: 

кошторисну вартість реалізованих проектів, джерела фінансування проектів і 

раціоналізація їх структури на підприємстві, період окупності, грошовий потік 

за проектами (з врахуванням майбутньої вартості), додаткові вигоди. 

Завдання 17 Охарактеризувати систему управління проектами 

підприємства: організаційну структуру управління проектами, склад і функції 

проектної команди. 

Завдання 18 Ознайомитися з практикою розробки проектно-кошторисної 

документації та матеріально-технічною підготовкою інноваційного проекту. 

Завдання 19 Ознайомитися з бюджетами реалізації інноваційних проектів 

підприємства. Охарактеризувати стан інвестиційної діяльності організації. 

Завдання 20 Визначити перспективний і запропонувати стратегічний план 

для умов діяльності підприємства.  

Завдання 21 Оцінити ефективність організації робочих місць на 

підприємстві з використанням відповідних техніко-економічних показників а 

також умови праці конкретних працівників. Розробити рекомендації щодо 

підвищення ефективності організації робочих місць і покращення умов праці на 

цьому підприємстві. 
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Завдання 22 Проаналізувати фактичну собівартість основних видів 

продукції та охарактеризувати систему ціноутворення підприємства: 

– за даними бухгалтерської звітності визначити фактичну собівартість 

основних видів продукції, яку виробляє підприємство. Обґрунтувати цінову 

політику. 

Завдання 23 Визначити розмір планових поточних витрат основних видів 

продукції підприємства, у тому числі: прямі витрати; загальногосподарські і 

загальновиробничі витрати. Обґрунтувати та оцінити чинники впливу, що 

визначають зміну поточних витрат на підприємстві на плановий період. 

Завдання 24 Визначити конфігурацію каналів розповсюдження продукції 

підприємства, проаналізувати їх особливості та динаміку структури. 

Проаналізувати типи конкуренції в каналах розповсюдження. Оцінити 

критерії, що вплинули на вибір каналів розповсюдження: особливості  ринку,  

товарів, підприємства, рівень конкуренції.  Оцінити  тип маркетингової системи 

розповсюдження підприємства, її переваги та недоліки, доцільність 

застосування. Визначити стратегію охоплення ринку, яку застосовує 

підприємство та охарактеризувати його збутову політику. 
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5 ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

5.1 Загальне ознайомлення зі структурою переддипломної практики 

 

Переддипломна практика складається відповідно до вибраного 

здобувачем напряму наукового дослідження в рамках магістерської роботи із 

попереднім визначенням кола питань, які стануть об’єктом дослідження, та 

узгодженням з керівником практики від організації потенційної можливості 

отримання необхідної інформації. 

Отже, під час переддипломної практики студентом виконується 

індивідуальне завдання, що відповідає темі його магістерської роботи. Зміст 

індивідуального завдання та порядок його виконання затверджуються 

керівником практики, що одночасно є науковим керівником студента під час 

виконання магістерської роботи. 

Тематика індивідуальних завдань (типова тематика дослідження) 

формується відповідно до напрямів науково-дослідної тематики випускової 

кафедри та сучасних досягнень науки у предметній області сфери професійної 

діяльності управління та адміністрування. Тематика індивідуальних завдань 

(типова тематика дослідження) як основа для формування програм 

переддипломної практики студентів наведена в пункті 5.2. 

Формування програми переддипломної практики відповідно до теми 

індивідуального завдання (магістерської роботи) і з урахуванням особливостей 

діяльності організації, що є базою практики, доступності необхідної інформації. 

Це в цілому має сприяти комплексному дослідженню основних аспектів 

функціонування організації та аналізу в практиці її діяльності проблем. 

Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою 

залежить від того, наскільки правильно орієнтований студент  на зміст 

практичного завдання, на його пріоритетні питання, а також на раціональний 

розподіл часу, відведеного на проходження практики. 

Зміст діяльності студента під час проходження переддипломної практики 
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визначається її загальними завданнями. У зв’язку з цим, за період практики 

студенти повинні особисто виконати роботу за такими етапами (табл. 5). 

На першому та другому етапах студенти вивчають теоретичні та 

методологічні аспекти забезпечення діяльності організації, що є базою 

практики, а також науково-практичної проблеми, визначеної індивідуальним 

завданням. Це є необхідним для подальшого результативного дослідження 

детермінованої науково-практичної проблеми. При цьому вони здійснюють 

аналітичний огляд літературних джерел з предмету наукового дослідження, що 

є складовою магістерської роботи. 

 

Таблиця 5 – Етапи проходження переддипломної практики 

1 Вивчення інформаційних джерел щодо організаційного і  методичного 

забезпечення діяльності організації (бази практики) 

2 Вивчення інформаційних джерел щодо організаційного і методичного 

забезпечення  виявлення  та  дослідження  науково-практичної  проблеми  (згідно 

індивідуального завдання) 

3 Діагностика об’єкта дослідження (відповідно  до індивідуального завдання) 

4 Обґрунтування напрямів розв’язання науково-практичної проблеми (згідно з 

індивідуальним завданням) 

5 Оформлення звіту про проходження переддипломної практики 

На третьому етапі студенти збирають фактичний матеріал з практики 

діяльності конкретної організації і, використовуючи його, характеризують 

об’єкт дослідження та аналізують досліджувану проблему. Вивчення проблеми 

має здійснюватися на основі накопиченого і систематизованого матеріалу, 

групування та обробки даних, що дозволить провести кваліфікований аналіз та 

обґрунтовувати пропозиції на наступному етапі. 

На четвертому етапі студенти формулюють конкретні науково 

обґрунтовані пропозиції, проекти інноваційного характеру щодо розв’язання 

науково-практичної проблеми в менеджменті. 

Отже, під час проходження переддипломної практики студент має 

підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту теоретичного та 

дослідницько-аналітичного розділів магістерської роботи, комплексу завдань 
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для дослідження з використанням комп’ютерних технологій. 

Пропозиції щодо змісту теоретичного та дослідницько-аналітичного 

розділів магістерської роботи повинні мати логічний, доказовий, 

аргументований характер і відповідати таким вимогам:  містити поглиблений 

усебічний аналіз досліджуваної науково-практичної проблеми; містити 

елементи самостійного дослідження;  містити розрахунки, виконані на ПЕОМ; 

містити достатній для обґрунтування напрямів розв’язання науково-практичної 

проблеми. 

Завдання переддипломної практики можуть бути пов’язані не тільки з 

написанням дипломної роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри з 

держбюджетної та господарської тематики. 

Науково-дослідна робота в період практики має бути спрямована на 

підвищення фахового рівня підготовки здобувачів вищої освіти. 

У процесі виконання індивідуального завдання переддипломної практики 

студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен проявити: 

– знання та вміння з навчальних дисциплін професійної підготовки, які 

розкривають теоретичні основи та практичні питання управління та 

адміністрування; 

– уміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно 

до цілей дослідження; 

– уміння виявляти причинно-наслідкові зв’язки процесів і явищ у 

конкретній галузі; 

– уміння обґрунтовувати наукові висновки щодо удосконалення систем 

менеджменту. 

 

5.2 Теми індивідуальних завдань (теми дослідження) 

 

Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 

1. Дослідження організаційної структури управління акціонерного 

товариства. 
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2. Дослідження шляхів підвищення ефективності організації праці 

менеджерів і спеціалістів відділу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства за умов розвитку ринкових відносин. 

3. Методологія менеджменту персоналу та системи управління 

технологією в акціонерному товаристві в трансформаційний період економіки. 

4. Методологічні аспекти мотивації персоналу на підприємстві в умовах 

розвитку ринкових відносин. 

5. Дослідження впливу економічного середовища на формування 

організаційної структури акціонерного товариства. 

6. Активізація кадрового потенціалу спеціалістів управління 

бухгалтерського та податкового обліку акціонерного товариства. 

7. Моніторинг внутрішнього середовища підприємства під час 

стратегічного управління. 

8. Дослідження інструментарію діагностики систем управління 

підприємства. 

9. Дослідження проблем управління міжнародними матеріальними 

потоками. 

10. Ринкові підходи до реструктуризації виробничого підприємства. 

11. Дослідження умов імплантації іноземних компаній в економіку 

України. 

12. Дослідження впливу економічного середовища на формування 

організаційної структури підприємства. 

13. Інноваційна стратегія використання Інтернету в сфері менеджменту. 

14. Корпоративна стратегія та підходи до її реалізації. 

15. Дослідження потенціалу інноваційної діяльності підприємства та 

шляхи його підвищення. 

16. Реінжиніринг як засіб підвищення ефективності роботи 

машинобудівного підприємства. 

17. Інноваційна стратегія розвитку вітчизняних машинобудівних 

підприємств. 
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18. Організаційний розвиток як чинник зростання 

конкурентоспроможності підприємств. 

19. Дослідження організаційної структури логістичного управління 

матеріалопотоком. 

20. Активізація кадрового потенціалу інноваційної діяльності. 

21. Конкурентоспроможність як передумова формування стратегії 

підприємства. 

22. Удосконалення напрямів формування банківського капіталу в 

комерційному банку за обслуговування зовнішньоекономічних операцій. 

23. Дослідження напрямів прибуткової роботи акціонерного товариства в 

конкурентному середовищі. 

24. Дослідження психологічних аспектів управління на підприємстві 

невиробничої сфери за умов діяльності на зовнішніх ринках. 

25. Концептуальні аспекти мотивації та підвищення ефективності праці в 

організаціях державної форми власності в трансформаційний період економіки. 

26. Маркетингова діяльність акціонерного товариства в 

трансформаційний період розвитку економічних процесів. 

27. Наукова організація праці та удосконалення системи управління 

адаптаційними структурами підприємницьких організацій. 

28. Підвищення ефективності роботи менеджерів і спеціалістів 

акціонерного товариства в умовах маркетингової діяльності. 

29. Побудова раціональної структури управління та стратегія 

ціноутворення в акціонерному товаристві. 

30. Створення та розвиток малого підприємства (для підприємницьких 

структур). 

31. Організація роботи підприємницьких організацій в умовах 

сприятливого інвестиційного клімату. 

32. Створення та діяльність підприємницької організації комунальної 

форми власності. 
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33. Стратегія планування та розвитку маркетингової діяльності в 

інвестиційному середовищі. 

34. Удосконалення структури управління підприємницькою організацією 

з комунальною формою власності. 

35. Удосконалення структури управління та організації роботи податкової 

служби району (міста). 

36. Удосконалення управління якістю продукції та маркетингові 

дослідження у акціонерному товаристві. 

37. Удосконалення управлінських структур підприємницьких організацій 

в умовах виконання робіт з реконструкції та технічного переоснащення 

підприємств. 

38. Управління багатопрофільною будівельно-комерційною структурою в 

сучасному маркетинговому середовищі. 

 

Освітня програма «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

1. Дослідження психологічних аспектів управління на промисловому 

підприємстві в умовах розширення зовнішньоекономічних зв’язків. 

2. Економічна стратегія удосконалення взаємодій управлінських 

структур споріднених підприємств під час становлення зовнішніх зв’язків. 

3. Застосування новітніх технологій фінансового менеджменту під час 

виходу на зовнішні ринки. 

4. Інноваційний менеджмент підприємницьких організацій в умовах 

виходу на зовнішні ринки. 

5. Комплексне вирішення питань збуту продукції в акціонерному 

товаристві в умовах формування зовнішньоекономічних відносин. 

6. Маркетингова діяльність підприємства в умовах становлення 

зовнішньоекономічних відносин. 

7. Маркетингові дослідження у сфері спільного підприємництва та 

комерції (на прикладі підприємств м. Кременчук). 
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8. Наукова організація праці та удосконалення системи управління 

акціонерним товариством з іноземними інвестиціями. 

9. Організація виробництва та вдосконалення структури управління 

акціонерного товариства з іноземними інвестиціями. 

10. Організація комерційної діяльності та вдосконалення структури 

управління акціонерного товариства з іноземними інвестиціями. 

11. Організація та впровадження адаптаційних управлінських структур у 

сучасних умовах розвитку ринкових відносин. 

12. Організація та проведення заходів щодо вдосконалення стану 

нормування праці в акціонерному товаристві за умов розширення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

13. Організація та управління роботою дочірніх підприємств у 

трансформаційний період економіки. 

14. Основні напрями фінансового менеджменту в системі комерційного 

банку, що взаємодіє зі світовими фінансовими структурами. 

15. Особливості складу та характеру діяльності асоціативних компаній у 

сучасних умовах розвитку економіки. 

16. Оцінювання виконання плану з виробництва та управління 

реалізацією продукції в підприємницькій організації за умов розширення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

17. Перебудова роботи виробничого об’єднання за умов адаптації до 

нових стратегічних напрямків зовнішньоекономічної діяльності. 

18. Підвищення ефективності роботи апарату управління 

підприємницької організації за умови виходу на зовнішні ринки. 

19. Підвищення ефективності роботи менеджерів у напрямі розширення 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницької організації. 

20. Підвищення рівня організації та ефективності роботи планової та 

зовнішньоекономічної служби акціонерного товариства. 

21. Пошук резервів підвищення ефективності роботи менеджерів і 

спеціалістів з маркетингу при розширенні зовнішньоекономічної діяльності. 
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22. Пошук резервів підвищення ефективності роботи менеджерів і 

спеціалістів з маркетингу у невиробничій сфері. 

23. Розробка заходів з підвищення ефективності організації роботи 

менеджерів у акціонерному товаристві під час розширення 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

24. Розробка організаційної структури управління відкритого 

акціонерного товариства в умовах виходу на зовнішні ринки. 

25. Структура управління фінансовими ресурсами в комерційному банку 

під час розширення послуг щодо обслуговування зовнішньоекономічних 

операцій. 

26. Трансформатизація організаційної діяльності за умов постійної зміни 

маркетингової стратегії. 

27. Удосконалення виробництва, управління та організації праці в 

структурному підрозділі акціонерного товариства під час виходу на зовнішні 

ринки. 

28. Удосконалення організації праці менеджерів у сфері туристичних 

послуг. 

29. Удосконалення організації роботи  менеджерів у сфері побуту. 

30. Удосконалення організації роботи менеджерів у сфері виробництва 

товарів народного споживання. 

31. Удосконалення організації роботи менеджерів у сфері масового 

дозвілля. 

32. Удосконалення організації, нормування й оплати праці менеджерів і 

спеціалістів в акціонерному товаристві під час розширення 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

33. Удосконалення процесів з оперативного економічного аналізу й 

управління в підприємницькій організації. 

34. Удосконалення процесів контролю та управління якістю продукції 

(робіт, послуг) у підприємницькій організації при виході на зовнішні ринки. 
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35. Удосконалення роботи відділу маркетингу підприємницької 

організації. 

36. Удосконалення структури управління підприємницької організації в 

умовах виходу на міжнародні ринки. 

37. Управління інноваційною діяльністю акціонерного товариства за умов 

виходу на зовнішні ринки. 

38. Управління маркетингом і стратегічне планування за умов здійснення 

зовнішньоекономічної діяльності. 

39. Управління маркетингом та стратегічне планування на підприємствах 

виробничої (невиробничої) сфери. 

40. Управління підготовкою виробництва й організація роботи в 

сучасному маркетинговому середовищі. 

41. Управління ринком і стратегія ціноутворення підприємств в умовах 

жорсткої конкурентної боротьби. 

42. Управління ринком і стратегія ціноутворення регіональних 

підприємств монополістів. 

43. Управління роботою підприємницької організації з іноземними 

інвестиціями. 

44. Управління та організація роботи зовнішньоторгової фірми. 

45. Управління трудовими ресурсами підприємницької організації в 

ринкових умовах господарювання. 

46. Управління формуванням банківського капіталу в умовах нестійкої 

економічної ситуації. 

47. Управлінське забезпечення пристосування підприємницької 

організації до технологічних змін. 
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6 ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Навчально-методичне керівництво практикою студентів з боку 

університету здійснюють викладачі кафедри менеджменту відповідно до 

навчальних завдань, передбачених навчальними планами для відповідної 

кафедри. 

Звіт практики має включати: термін проходження практики, 

характеристику бази практики з зазначенням керівників практики; коротку 

характеристику (перелік) зібраних матеріалів і статистичних даних і їх 

призначення під час підготовки магістерської роботи. Виконання студентами 

індивідуальних завдань є важливим етапом у вирішенні основних вимог 

програми наукової практики. За час проходження практики кожним студентом 

виконується індивідуальне завдання з більш глибоким вивченням окремих 

сторін економічної й управлінської діяльності підприємства (підприємств), а 

також щодо збору матеріалів для науково-дослідних робіт, пов’язаних з 

тематикою роботи кафедри, збором матеріалів для написання магістерських 

робіт. Індивідуальне завдання видається кожному студентові керівником від 

кафедри до початку практики. У календарному графіку проходження наукової 

практики передбачається термін його виконання. Результати виконання 

індивідуального завдання можуть бути виконані студентами під час підготовки 

доповідей, наукових статей і в цілому під час написання магістерських робіт. 

Метою контролювання є виявлення та усунення недоліків і надання 

студентам допомоги у виконанні програми практики. 

Контроль виконання програми практики здійснюється за трьома 

системами: 

1 Попередній контроль. Здійснюється під час підготовки студентів до 

проходження практики. Спочатку укладається договір з підприємством, яке 

приймає студента на практику. На зборах пояснюються цілі практики, порядок 

її проходження, форма звітування. Також студентам передаються програми 

практики та щоденники. 
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2 Поточний контроль. Роботу студент організовує за календарним 

графіком, який складає в триденний термін з початку практики і погоджує з 

керівниками підприємства, організації, а також в університеті. 

Поточне контролювання з боку керівника практики від університету 

здійснюється під час відвідування баз практики, а також під час бесід зі 

студентами у дні, установлені кафедрою для консультування студентів. 

3 Підсумковий контроль здійснюється після закінчення практики. 

Студенти звітують на кафедрі менеджменту про виконання програми практики. 

Загальна форма такої звітності – подання письмового звіту з позитивною 

оцінкою керівника від підприємства.  

Підсумковий контроль передбачає виконання студентами такої звітності, 

яка має бути якісно підготовлена та подана на кафедру за три дні до закінчення 

практики: звіт практики, виконане індивідуальне завдання. 

Письмовий звіт з практики разом зі щоденником подається в установлений 

термін (не пізніше як за три дні до закінчення практики) керівнику практики від 

вищого навчального закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. 

Письмова рецензія керівника практики від кафедри заноситься до щоденника 

практиканта. 

До захисту допускаються студенти, які повністю виконали програму 

практики, представили звіт згідно зі встановленою формою та одержали 

позитивну характеристику керівника від підприємства. 

Захист звітів відбувається на кафедрі. Результати захисту заносяться в 

екзаменаційну відомість та проставляються у залікових книжках. 

Студенти, які своєчасно не подали та не захистили звіт з практики, не 

допускаються до підсумкової державної атестації. 

Студентів, які не виконали програму практики без поважних причин, 

відраховують з навчального закладу. 

Якщо програма практики не виконана студентом з поважних причин, то 

університетом надається можливість студенту пройти практику повторно. 

Підсумки проведення практики обговорюються на засіданні кафедри. 
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7 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов’язане з 

науково-дослідною роботою студента. Обов’язковим є наявність висновків і 

пропозицій, яких потребує зміст завдань. 

Обсяг звіту може становити до 50−70 рукописних сторінок. Розділи й 

окремі питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в логічній 

послідовності та конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал додатки 

мають бути змістовні та оформлені відповідно до стандартів виконання 

письмових робіт у вищій школі. 

Звіт друкується на ПЕОМ на одному боці аркуша білого паперу формату 

А4. За необхідності окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах 

формату A3. 

Текст має бути таких розмірів: ліве поле – не менше 25 мм, праве – не 

менше 15 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм. 

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до 

структури програми практики. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів рисунків, таблиць 

формул тощо подають арабськими цифрами без знака №. Таблиці та 

ілюстрований матеріал, які розміщені на окремих сторінках, включають до 

загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше. Ілюстрації (графіки, діаграми тощо) позначаються словом «Рис.» і 

нумерують послідовно у межах розділу. Посилання на ілюстрації вказують 

порядковим номером ілюстрації, наприклад «Рис 2.1». 

Кожна таблиця повинна мати назву, яка пишеться над таблицею 

симетрично до тексту. Слово «Таблиця» та безпосередньо її назва починається 

з великої літери. У кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з 

великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне ціле. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю 
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з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не 

повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл.». 

Щоденна робота, яку виконує практикант упродовж практики, фіксується 

ним у щоденнику та оформляється у вигляді звіту з практики. 

Після закінчення практики кожен практикант подає на кафедру звіт з 

відповідними додатками та щоденник практики. 

Структура звіту з переддипломної практики: 

ЗМІСТ 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ 

РОЗДІЛ 2 ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

РОЗДІЛ 3 ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

ДОДАТКИ 

 

Розділи звіту про практику за узгодженням з науковим керівником 

можуть бути поділені на підрозділи з урахуванням змісту індивідуального 

завдання (теми дослідження). 

Для підготовки звіту використовується наукова, навчальна та нормативна 

література (довідники, підручники, навчальні посібники, статті із наукових 

джерел). Інформація також може бути отримана і з комп’ютерних мереж. 

Звіт починається з титульної сторінки за формою, наведеною в додатку Б. 

Це перша сторінка звіту, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не 

нумерують. За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, 

розділи в порядку подання, висновки, список літератури, додатки. 

Оформлений за всіма вказаними вимогами і прорецензований звіт з 

практики перевіряється викладачем-керівником практики від кафедри в 
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університеті протягом тижня після її закінчення, за результатами захисту звіту 

виставляється диференційований залік. Оцінка за практику вноситься до 

заліково-екзаменаційної відомості та в залікову книжку студента. 

 

8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Комісія приймає диференційований залік у студентів до початку 

наступного семестру (якщо після практики у них згідно з графіком навчального 

процесу відбувається теоретичне навчання) чи протягом двох тижнів 

наступного після практики семестру (якщо після практики у студентів згідно з 

графіком навчального процесу передбачені канікули). 

Підсумкова оцінка практичної підготовки за 100-бальною шкалою, 

національною системою і шкалою ЄКТС (табл. 6). формується з окремих 

складових (табл. 7). 

 

Таблиця 6 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Проміжок за 

накопичувальною 

бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А – відмінно 

Добре 
82–89 В – дуже добре 

74–81 С – добре 

Задовільно 
64–73 D – задовільно 

60–63 Е – достатньо 

Незадовільно 

35–59 
FX – незадовільно  

(дозволяється перескладання) 

1–34 

F – неприйнятно  

(повторне вивчення навчальної 

дисципліни) 
 

Диференційований залік за практику виставляється з урахуванням: 

– оцінки результатів виробничої та суспільної роботи, поданої у відгуку-

характеристиці керівника практики з боку організації; 

– оцінки за оформлення звіту, щоденника, зазначеної у висновку 
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викладача – керівника практики від кафедри; 

– презентації студентів результатів проходження практики під час 

захисту звіту та відповідей на запитання членів комісії з прийому заліку за 

практику. 

У разі стажування студента за кордоном можливе зарахування такого 

стажування як проходження виробничої та (або) переддипломної практики. 

При цьому враховується відповідність закордонної бази практики вимогам 

програми практики. 

Заповнена керівником практики від кафедри форма таблиці «Розподіл 

балів оцінювання переддипломної практики (стажування з фаху)» є складовою 

супровідних документів по практиці (табл. 7). Студент, який не виконав 

програму практики без поважних причин, відраховується з університету. 

 

Таблиця 7 – Розподіл балів оцінювання звіту із проходження практики  

Параметр оцінки (рекомендований діапазон оцінки в балах) 

 

Результат 

оцінювання 

Оцінка результатів  виробничої та громадської роботи,  подана  у  

відгуку-характеристиці керівника практики  з  боку  організації 

(0–45)  

 

Оцінка оформлення звіту, щоденника, зазначена у висновку 

викладача – керівника практики від кафедри (0–25) 

 

Оцінка презентації студента результатів проходження практики  під  

час захисту звіту та його відповідей  на  запитання  членів комісії 

з прийому заліку з практики (0–30) 

 

Підсумкова оцінка:   кількість балів 

                                   національна система 

                                   шкала ЄКТС 

 

Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний 

рахунок, надається здобувачу вищої освіти, який на захисті звіту отримав 

негативну оцінку. Результат диференційованого заліку за практику вноситься 

до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки здобувача вищої 

освіти за підписом голови комісії та враховується стипендіальною комісією під 

час визначення розміру стипендії разом із його оцінками за результатами 

підсумкового контролю. 
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Додаток А 

 

Зразок щоденника з виробничої (переддипломної) практики  

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
Виробнича (Переддипломна) практика  

 (вид і назва практики) 

студента ________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет економіки і управління           Кафедра «Менеджмент»  

Спеціальність 074 – «Публічне управління та адміністрування»;              _____курс,        Група _________ 

Освітнього ступеня «Магістр»   

Освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування» («Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності») 

Студент_________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство (організацію) 
_______________________________________________________________________ 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи „___” _______________ 20___ року 
 

____________     ________________________________________________ 
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 
Печатка 

Підприємства, організації, установи „___” _______________ 20___ року 
 

_____________     ________________________________________________ 
                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
   

 

Календарний графік проходження практики 

 № 

пор 
Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки 

про 
виконання 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Керівники практики від вищого навчального закладу:       _______________ _________________ 

      Керівники практики від підприємства, організації, установи    ___________  _________________ 
                                                                                                                                                                        (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Продовження додатку А 

Робочі записи під час практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці _________________________ 
                                                  (назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________________          

                                                                                        (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

          Печатка                                   «______» __________________  20 __ року 

 

  Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка: за національною шкалою____________________ ; кількість балів _________________________ 
                                                                   (словами)    (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________  Керівник практики від  ВНЗ _____________________________ 
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Додаток Б 

 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з виробничої практики 

(переддипломної практики) 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра менеджменту 

 

         № залікової книжки 

 

 

ЗВІТ З _______________________________ 

          (вид практики) 

на базі ________________________________ 

                 (назва підприємства, організації) 

 

 

Студента (-ки) ____ курсу _______________ групи 

спеціальності _______________________________ 

освітньої програми____________________________ 

 

___________________________________________ 
 (прізвище та ініціали) 

Керівник ___________________________________ 

        ____________________________________________ 
                                                                                                                         (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала __________________________ 
                                                           оцінка 

Кількість балів: __________ ECTS _____________ 

 

                                                                          Члени комісії          ________________  _______________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                            ________________  _______________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                    ________________  ______________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (прізвище та ініціали 
 

 

Кременчук 20__ 
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Програма виробничої та переддипломної практики для студентів денної та 

заочної форм навчання зі спеціальності 073 − «Менеджмент» за освітніми 

програмами «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» освітнього ступеня «Магістр» 

 

 

 

Укладачі: к. е. н., доц. Г. М. Дорожкіна,  

                 старш. викл. Л. В. Різніченко 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри менеджменту проф. М. М. Хоменко 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. __________. Наклад ______прим. Зам. №_______.  Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету 

 імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


