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ВСТУП 

 

 

В сучасних умовах господарювання висуваються досить високі вимоги до 

фахівців, у тому числі й випускників закладів вищої освіти, які повинні мати не 

тільки ґрунтовні теоретичні знання, але й достатню практичну фахову підготовку. 

Вирішення цієї проблеми полягає у впровадженні у навчальний процес системи 

поетапної практичної підготовки студентів, що дасть змогу підвищити рівень 

професійних знань та набути практичних навичок. Практична підготовка 

здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти дає змогу забезпечити 

набуття фахових компетентностей та допомагає магістрам оволодіти сучасними 

методами, формами організації праці в галузі. Під час конкретної роботи в  

реальних ринкових  і  виробничих  умовах набувається розуміння необхідності  

систематично поновлювати свої знання та творчо їх  застосовувати в  практичній 

діяльності. 

Методичні рекомендації та програма переддипломної практики містять 

загальні вимоги щодо змісту, організації та керівництва практичної підготовки; 

типові рекомендовані завдання відповідно до функцій, які пов’язані з 

діяльністю фахівця відповідної галузі; етапи проходження практики та 

підготовки до захисту; вимоги до оформлення звіту про виконання 

переддипломної практики; критерії оцінювання знань студентів під час захисту 

звіту, який являється основним допоміжним документом у виконанні 

кваліфікаційної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності «Економіка». 
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I. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна практика займає важливе місце у підготовці 

висококваліфікованих фахівців, що володіють комплексом професійних знань та 

вмінь. 

Мета переддипломної практики – оволодіти сучасними формами та 

методами організації праці в галузі, формування у магістрів на базі одержаних в 

університеті теоретичних знань професійних навичок, умінь для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної економічної роботи, завершення вивчення 

студентами проблем, що пов'язані з тематикою наукового дослідження. Здобувачі 

під час проходження практики мають змогу узагальнити дослідницький матеріал, 

який раніше був використаний у курсових роботах та звітах із навчальної та 

виробничої практики, розробити висновки і пропозиції, що подають до 

впровадження на підприємстві. 

Здобувачі апробують на практиці власні пропозиції, обговорюють їх з 

компетентними фахівцями, уточнюють можливість їх реалізації, отримують 

відгуки керівників підприємств на виконане дослідження, вносять доповнення, 

оформляють звіт з практики. Практика студентів передбачає безперервність її 

проведення за одержання достатнього обсягу практичних знань і вмінь. 

Переддипломна практика покликана сформувати у майбутнього фахівця, 

професійні вміння, навички щодо прийняття самостійних господарських рішень в 

реальних умовах функціонування підприємств шляхом виконання 

функціональних обов’язків фахівця економічного профілю. Переддипломна 

практика сприяє підготовці фахівців, здатних вирішувати актуальні проблеми, що 

постають перед суб’єктами підприємництва. 

Завдання практики – закріплення, доповнення і поглиблення теоретичних 

знань, одержаних студентами при вивченні фахових дисциплін навчального 

плану; формування професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень в конкретних виробничих ситуаціях; вміння оцінювати економічні 

процеси на сучасному етапі розвитку економіки; сприяти формуванню 

економічного мислення, адаптованого до вимог ринкової економіки, розвинути 

практичні навики пошуку конкретних шляхів вирішення проблеми ефективного 

використання обмежених матеріальних і людських ресурсів у сільському 

господарстві для максимального задоволення продовольчих потреб суспільства; 

дослідження матеріалів, необхідних для написання кваліфікаційної роботи; 

набуття практичних навичок та вмінь професійної роботи при виконанні 

управлінських функцій. 

У результаті проходження практики студенти повинні знати: 

– тенденції розвитку соціально-орієнтованої ринкової економіки та дію 

ринкового механізму; 

– середовище функціонування суб’єкта господарювання; 

– динаміку основних показників, які характеризують діяльність 

підприємства за останні 3-5 років; 

– фінансово-майновий стан підприємства та стратегію його розвитку.  

 

 



 

 6 

Вміти: 

– надавати економічне обґрунтування господарських управлінських 

рішень у сфері різних видів діяльності підприємства; 

– прогнозувати та аналізувати можливості виникнення негативних та 

позитивних тенденцій розвитку соціально-економічних процесів на 

різних рівнях; 

– володіти методами економічної діагностики, планування, організації 

регулювання різних ділянок виробничо-господарської діяльності 

підприємства; 

– виявляти невикористані резерви підвищення ефективності усіх ланок 

системи господарювання підприємства; 

– обґрунтовувати та використовувати механізми запобігання банкрутству 

та антикризового управління суб’єктами господарювання. 

Набути практичного досвіду: 

– роботи на різних посадах професійної спрямованості; 

– використання перспективних технологій збору, обробки та оцінки 

інформації; 

– розробки ефективних господарських рішень з економічних проблем, 

стратегій та заходів подальшого розвитку підприємства на основі 

ефективних інновацій в сучасних умовах; 

– використання новітніх підходів щодо управління формуванням, 

розвитком, конкурентоспроможністю потенціалу підприємства, 

результативністю його використання. 
 

У процесі проходження практики  формуються наступні результати 

навчання: 

РН1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем.  

РН2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з 

питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами 

економічної діяльності.  

РН8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.  

РН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та 

ризики.  
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II. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПЕРЕДДИПЛОМНОЮ ПРАКТИКОЮ 

 

Тривалість переддипломної практики визначається згідно з навчальним 

планом. Розподіл студентів за об’єктами практики і призначення наукових 

керівників від університету здійснюється випускаючою кафедрою за наказом 

ректора. У календарному графіку проходження практики повинні вказуватися 

терміни їх виконання. Особлива увага звертається на вивчення питань 

економічної діагностики, управління потенціалом підприємства та економіко-

математичне обґрунтування проектів. У досягненні загальної мети 

переддипломної практики важливу роль відіграють індивідуальні завдання з 

науково-дослідної роботи, які отримує кожен студент до початку проходження 

практики і які необхідні для виконання кваліфікаційної роботи. 

Прибувши на практику, студент зобов’язаний подати у відділ кадрів 

установи (організації, підприємства, управління) направлення на практику, видане 

ПНУ. Переддипломна практика повинна проходитися безпосередньо на робочому 

місці спеціаліста відповідного профілю під керівництвом кваліфікованих фахівців 

від підприємства. На кожному етапі проходження практики студент самостійно 

виконує певну роботу відповідно до програми практики, календарного плану, 

методичних рекомендацій та індивідуальних завдань наукового керівника від 

закладу вищої освіти та підприємства.  

 

Практика повинна відбуватись у наступній послідовності: 

1. Бесіда керівника практики в конкретному підрозділі зі студентом про 

зміст та особливості виконуваної ним роботи, специфіку роботи даного 

підрозділу. 

2. Вивчення студентом юридичних і нормативних документів, які 

визначають та регулюють роботу даного підрозділу. 

3. Самостійне виконання студентом обов’язків на конкретному робочому 

місці. 

4. Збір та обробка даних для написання звіту про проходження практики. 

5. Написання, оформлення та захист студентом звіту про проходження 

практики. 

Тривалість робочого часу студентів під час проходження переддипломної 

практики регламентується Кодексом законів про працю України та іншими 

законодавчими актами, що регулюють соціально-трудові відносини, і складає для 

студентів віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, від 18 років і старше – 

не більше 40 годин на тиждень. 

За час проходження практики студент-практикант зобов’язаний: 

 закріпити, систематизувати, поглибити набуті теоретичні знання та 

творчо їх застосовувати у практичній діяльності; 

 оволодіти методами виробничо-технічної, організаційно-управлінської, 

планової, аналітичної та науково-дослідної роботи на підприємстві, його окремих 

ланках та структурних підрозділів; 

 вивчити місію, завдання, організаційно-економічні та правові аспекти 

діяльності підприємства; 
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 ознайомитись із виробничою, організаційною й управлінською 

структурою підприємства, функціональними обов’язками і роботою відділів та 

служб щодо прийняття й економічного обґрунтування функціональних рішень; 

 визначити економічний, адміністративний та соціально-психологічний 

механізми і методи стратегічного управління виробництвом, які 

використовуються у підприємницькій діяльності; 

 оцінити рівень ефективності інвестицій підприємства; 

 визначити рівень забезпечення та ефективності використання 

виробничо-ресурсного потенціалу (землі, основного і оборотного капіталу, 

персоналу, фінансових ресурсів); 

 оволодіти методикою складання бізнес-планів, платіжних і 

розрахункових балансів та планування ринкової стратегії підприємства; 

 оцінити фінансовий стан підприємства, його платоспроможність, 

ліквідність, визначити ймовірність банкрутства;  

 вивчити інноваційну діяльність, якістю і конкурентоспроможність 

продукції на підприємстві; 

 на основі економічної діагностики та комплексної оцінки фінансово-

економічних результатів, сильних та слабких сторін підприємства розробити 

економіко-математичне проектування стратегічного розвитку підприємства. 

 

 

 

2.1. Бази практики 

 

Базою проходження переддипломної практики є агропромислові 

підприємства різних форм власності, які є юридичними особами і функціонують 

на ринку не менше трьох років та здійснюють виробничу, торговельну, 

виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову, зовнішньоекономічну та 

інші види діяльності згідно із законодавчою базою України. При виборі 

підприємства та визначенні конкретного відділу (служби) для проходження 

практики студент повинен керуватись темою кваліфікаційної роботи та 

індивідуальним завданням наукових керівників від закладу вищої освіти і 

підприємства. Доцільно обирати об’єкт, де застосовуються:  

1) прогресивні технології виробництва та організації праці; 

2) передові форми та методи управління щодо організації планово-

економічної роботи, бухгалтерського обліку, комерційної та маркетингової 

діяльності. 

На підприємствах повинні працювати висококваліфіковані фахівці, які 

здатні створити відповідні умови студентам у набутті професійних навичок. З 

такими підприємствами – базами практики, заклад вищої освіти завчасно укладає 

довгострокові договори на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується 

договірними строками, що може визначатися на період конкретного виду 

практики або до п'яти років.  

У випадку самостійного вибору бази практики студент зобов’язаний надати 

кафедрі економіки і підприємництва лист (відношення), де він проходитиме 

переддипломну практику, за підписом керівника установи, завіреного печаткою.  
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При наявності у ЗВО державних або регіональних замовлень на підготовку 

фахівців перелік баз практики доповнюється органами, які формували 

замовлення. 

 

2.2. Обов’язки керівників і студентів переддипломної практики 

  

На період підготовки та проведення практики призначають двох керівників: 

від університету і від підприємства (організації). 

До обов’язків керівника практики від університету входить: 

 контроль щодо підготовленості баз практики до прийняття студентів; 

 забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед 

відправленням на практику (інструктаж про дотримання студентами техніки 

безпеки на робочому місці); 

  надання студентам-практикантам необхідних документів: направлення, 

договір, індивідуальне завдання по темі кваліфікаційної роботи, методичні 

рекомендації та ін.; 

 робота у складі комісії по захисту звітів з практики, подання на кафедру 

письмового звіту про проведення практики студентів із зауваженнями і 

пропозиціями щодо його поліпшення.  

Керівництво практикою студентів на місцях здійснюють керівники 

підприємств (підрозділів), провідні фахівці та кваліфіковані спеціалісти з вищою 

освітою. До обов’язків керівника практики від підприємства входять: 

 розробити календарний план роботи студентів та забезпечити його 

виконання; 

  організувати робоче місце та створити необхідні умови для 

проходження практики; 

 забезпечити проходження всіма студентами інструктажу з безпеки та 

охорони праці на підприємстві; 

 надати студентам необхідну інформацію (статистичну, бухгалтерську, 

фінансову тощо); 

 залучати студентів-практикантів до активної участі в поточній роботі 

структурного підрозділу підприємства – місця практики; 

 здійснювати постійний контроль за виконанням окремих завдань і 

програми практики; 

 сприяти студентам у збиранні матеріалів для написання звіту; 

 охарактеризувати роботу студента під час проходження практики. 

Студент під час проходження практики зобов’язаний: 

  завчасно, до початку практики подати заяву із зазначенням місця 

проходження практики, керівника практики від підприємства (Додаток А); 

  до початку практики одержати від керівника практики консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів: договір, щоденник, 

характеристика, паспорт підприємства (Додатки Б, В, Г, Д); 

  своєчасно прибути на базу практики і регулярно відвідувати місце 

практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою 
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практики та індивідуальні завдання керівника від університету) відповідно до 

встановленого терміну; 

 після закінчення терміну практики студент має прозвітувати в 

університеті про виконану програму практики. 

Формою звітності є подання письмового звіту та необхідної документації 

(характеристика, щоденник, паспорт підприємства, договір).  Всі зазначені 

вище документи повинні бути підписані безпосередньо керівником практики 

від підприємства та закріплені печаткою підприємства. Звіт про практику 

необхідно своєчасно здати на випускаючу кафедру (протягом 10 днів після 

закінчення практики) та захистити перед комісією викладачів. 

 

 

ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Загальна характеристика об’єкта практики 

 

Час створення підприємства, засновницькі документи, місце розташування 

об’єкта: віддаль від столиці чи великих міст, основних пунктів реалізації 

продукції. 

Склад і структура земельних ресурсів, показники економічної ефективності 

використання землі. 

Склад і структура основних виробничих фондів. Рівень забезпеченості 

підприємства основними фондами та ефективність їх використання. Оборотні 

засоби: їх відтворення та співвідношення з основними.  

Забезпеченість підприємства виробничим та управлінським персоналом, 

професійна структура і віковий склад. Форми організації та показники 

продуктивності праці. 

Проаналізувати основні та допоміжні види діяльності підприємства. 

Визначити спеціалізацію підприємства (виробничий напрям), асортимент і обсяг 

продукції, ціни реалізації, прибуток, канали реалізації та їх ефективність.  

Наявність об’єктів виробничої і соціальної інфраструктури, кількість, стан 

та рівень їх використання. Ефективність функціонування інфраструктури. 

Аналіз рівня виконання виробничої програми підприємства за обсягом, 

асортиментом, якістю продукції. Аналіз ритмічності виробництва продукції та її 

реалізації. Чинники підвищення конкурентоспроможності продукції.  

Аналіз структури витрат за елементами. Визначення впливу відхилень за 

кожною статтею і розміром витрат на виробництво продукції. Розрахунок 

резервів зниження собівартості продукції. 

Виробництво валової та товарної продукції, обсяги їх реалізації. Валовий і 

чистий дохід підприємства. Розподіл прибутку. Рівень рентабельності 

виробництва окремих видів продукції та в цілому по підприємству.  
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3.2. Програма практики з дисципліни «Економічна діагностика» 

 

 Діагностика зовнішнього середовища підприємства 

Провести аналіз зовнішніх факторів (економічних, політичних, 

технологічних, соціальних і екологічних) впливу на досліджуване підприємство. 

Здійснити діагностику макросередовища підприємства, а саме провести оцінку 

перспектив розвитку галузі, оцінити провідні чинники успіху у галузі (науково-

технічні переваги, організацію виробництва, маркетингові нововведення). 

Розглянути потенційних конкурентів, проаналізувати імовірності входження 

в галузь. Дослідити економічні можливості постачальників ресурсів і покупців 

(споживачів) продукції галузі. Оцінити інтенсивність суперництва в галузі та 

здійснити аналіз п'яти основних сили конкуренції за методикою М. Портера щодо 

даного підприємства. Провести аналіз можливостей структурних трансформацій. 

Провести PEST-аналіз. Здійснити аналіз конкурентоспроможності 

підприємства за допомогою SPACЕ та SWOT-аналізу, встановити потенційні 

сильні та слабкі сторони, загрози і можливості підприємства (побудувати таблиці 

і відповідні матриці). Визначити основні види конкурентних переваг 

підприємства. Оцінити економічні, технічні та нормативні параметри і показники 

конкурентоспроможності досліджуваного підприємства. Провести аналіз 

інтегральної оцінки конкурентоспроможності підприємства. 

Провести оцінку зв'язків підприємства із зовнішнім середовищем. 

Дослідити основних контрагентів підприємства та проаналізувати взаємозв'язки. 

Проаналізувати зв'язки з органами місцевої влади і самоврядування. Оцінити 

екологічні чинники, їх вплив та управління ними. 

Побудувати карту стратегічних груп як основного діагностичного способу 

визначення конкурентних позицій суперників. Проаналізувати найближчих і 

найсильніших конкурентів; їх майбутні цілі й поточну стратегію, припущення і 

можливості. Розкрити основні види порівняльних переваг підприємств-

конкурентів. Застосувати порівняльну діагностику конкурентоспроможності 

підприємств-суперників.  

 

 Діагностика внутрішнього середовища підприємства 

Визначити конкурентоспроможну корисність продукції, ціну споживання та 

здатність пропозиції. Дослідити соціально-економічні, еколого-економічні, 

виробничо-технологічні та експлуатаційно-технічні показники продукції (послуг) 

підприємства. Встановити склад ціни споживання. Провести інтегральну оцінку 

конкурентоспроможності продукції. Зробити зведену оцінку 

конкурентоспроможності продукції і конкурентоспроможності підприємства 

шляхом визначення рангів та зважених оцінок. Обчислити загальні показники та 

провести їх аналіз. Продіагностувати реальні та потенційні сегменти ринку 

продукції (послуг). Проаналізувати конкурентоспроможність продукції (послуг) 

підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.  

Провести фінансову діагностику досліджуваного підприємства за 

допомогою дескриптивних, предикативних і нормативних моделей, які дадуть 

змогу структурувати та ідентифікувати взаємозв'язки між основними 
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економічними показниками. Застосувати предикативні моделі для прогнозування 

майбутнього фінансового стану підприємства. 

Провести діагностику за показниками ліквідності, фінансової стійкості, 

рентабельності. Дослідити життєвий цикл підприємства і тенденції у значеннях 

певних груп показників фінансового стану. 

Здійснити оцінку фінансового стану підприємства. Використати процедуру 

синтезування одиничних та групових показників та оцінити їх.  

Застосувати інструментарій маркетингової діагностики в оцінці 

господарської діяльності підприємства. Проаналізувати показники, що 

характеризують товарну, збутову, цінову та комунікаційну політику за 

статистичними даними підприємства. Застосувати експертний аналіз в оцінці 

внутрішнього інституціонального середовища підприємства. Розробити 

оптимальну стратегію розвитку підприємства. Проаналізувати відповідність 

діючої стратегії оптимальній. Оцінити, за умови існування, рівень 

обґрунтованості інвестиційних проектів та бізнес-планів підприємства. 

 

3.3. Програма практики з дисципліни «Управління потенціалом 

підприємства» 

 

 Управління формуванням та розвитком потенціалу підприємства 

Дати характеристику основних складових елементів потенціалу 

підприємства (трудовий, інтелектуальний, фінансовий, інноваційний, виробничий 

і т.д.). Встановити виробничі потужності підприємства. Визначити чинники, що 

обумовлюють можливості розвитку потенціалу підприємства. Визначити 

оптимальну структуру потенціалу та розробити заходи для її забезпечення в 

сучасній економіці. 

Дослідити підприємство як майновий комплекс. Провести оцінку фізичного, 

функціонального, технологічного і економічного старіння майна з врахуванням 

його зношеності. Обґрунтувати порядок вибору і застосування вартісних 

критеріїв оцінки потенціалу підприємства. Проаналізувати справжню економічну 

вартість підприємства як цілісного майнового комплексу. Застосувати методи 

оцінки за доходом майна підприємства. Використати метод капіталізації доходу і 

оцінити сфери його раціонального використання. Провести дисконтування 

майбутнього доходу підприємства та спрогнозувати грошові потоки підприємства 

на 3 майбутні господарські роки. Обчислити ставки дисконтування. Провести 

ринкові порівняння і аналогову оцінку підприємства. Проаналізувати і оцінити 

гудвіл. Застосувати метод надлишкових прибутків як сукупну оцінку активів та 

метод роялті для оцінки нематеріальних активів підприємства. Обґрунтувати 

основні напрями розвитку потенціалу підприємства. 

 

 Антикризове управління потенціалом підприємства  

Дослідити гнучкість виробничої системи підприємства. Оцінити стабільну, 

продуктивну і мінливу технології та їх взаємозв'язок з різноманітністю продукції. 

Навести кількісні параметри показника гнучкості. 

Оцінити техніко-організаційний рівень (ТОР) стабільності виробництва. 

Визначити та проаналізувати досягнуті рівні: продуктивності, технологічності, 
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механізації і автоматизації праці. Обґрунтувати вітчизняний досвід оцінки ТОР та 

раціональні межі його використання.  

Дослідити роль інформаційного забезпечення і сучасних технологій 

управління складними виробничими системами в управлінні потенціалом 

підприємства.  

Проаналізувати платоспроможність підприємства за допомогою методичних 

підходів українського Агентства з питань неплатоспроможності і банкрутства 

підприємств, методики ФУДН, Z-модель Альтмана тощо. Якщо досліджуване 

підприємство банкрутує, провести ліквідаційну оцінку майна. Запропонувати 

механізми протидії кризовим процесам на підприємстві. 

 

3.4. Програма практики з дисципліни «Економічне обґрунтування та 

управління проектами» 

 

Постановка економічної проблеми  

Чітко сформулювати сутність проблеми (цілі дослідження), припущення, 

які приймаються, і ті питання, на які необхідно одержати відповіді. 

Проаналізувати структуру об’єкта і головних залежностей, що поєднують його 

елементи. Сформулювати гіпотезу (хоча б попередню), що пояснює поведінку і 

розвиток об’єкта. Спрогнозувати планові показників врожайності окремих 

сільськогосподарських культур (продуктивність тварин). Довести необхідність 

оптимізації величин з позиції традиційних видів діяльності або обсягів 

виробництва окремих видів продукції підприємства. 

 

Побудова економіко-математичної моделі 

Здійснити формалізацію економічної проблеми, виразити її у вигляді 

конкретних математичних залежностей і відношень (функцій, рівнянь, 

нерівностей тощо). Визначити основну конструкцію (тип) економіко-

математичної моделі. Уточнити деталі цієї конструкції (конкретний перелік 

змінних і параметрів, форму зв’язків). Провести аналіз моделі на наявність 

реальних можливостей поєднання інформаційного і математичного 

забезпечення при врахуванні фактору витрат на моделювання та можливого 

отриманого ефекту (зі зростанням складності моделі приріст витрат може  

перевищити приріст ефекту).  

З’ясувати загальні властивості моделі. Застосувати, прийнятні для даної 

ситуації, математичні прийоми дослідження. Довести існування рішень у 

сформованій моделі (теорему існування). Відхилити неможливість вирішення 

задачі, при необхідності скоригувати постановку економічної задачі або 

модифікувати математичну формалізацію моделі. Дослідити систему моделі на 

наявність єдиного її вирішення; виявити можливу присутність змінних, які 

можуть входити у її вирішення; виявити присутність змінних, які будуть 

співвідношення між можливим розв’язком системи; в яких межах і залежно від 

яких вихідних умов змінні можуть змінюються; якими є тенденції цих змін.  

Встановити і обґрунтувати вимоги до системи інформації моделі. 

Проаналізувати реальні можливості одержання інформації при обмеженому 

виборі моделей, які пропонуються до практичного використання. Врахувати не 



 

 14 

лише принципову можливість підготовки інформації (за певний період), але й 

витрати на підготовку відповідних інформаційних масивів. (дані витрати не 

повинні перевищувати ефект від використання додаткової інформації). 

Розробити алгоритми для числового розв’язування задачі, складання 

програм на ЕОМ і безпосереднього проведення розрахунків. (врахувати 

можливість великої розмірності економічної задачі та можливу необхідністю 

опрацювання значних масивів інформації). Провести аналіз доцільності 

модельного дослідження із застосуванням числових методів, які можуть стати 

суттєвим доповненням до результатів аналітичних результатів.  

 

Аналіз числових результатів та їх використання 

Проаналізувати правильність і повноту результатів моделювання та рівень 

їх практичного застосування. Застосувати математичні методи перевірки для 

виявлення некоректності підходу до побудови моделі та звузити можливий клас 

потенційно правильних економіко-математичних моделей. Провести 

неформальний аналіз теоретичних висновків і числових результатів, які 

одержують за допомогою результатів моделювання, зіставити їх із знаннями, 

якими володіємо, і фактами дійсності з позиції знаходження недоліків 

постановки економічної задачі, сконструйованої математичної моделі та її 

інформаційного і математичного забезпечення. Сформувати аналітичні висновки 

та дати відповіді на поставлені завдання економіко-математичного аналізу.  

 

 

 

3.5. Індивідуальне завдання 

 

У програму переддипломної практики включається індивідуальне завдання. 

Його метою є надбання студентами умінь та навичок самостійного розв’язання 

економічних, наукових або організаційних завдань. Індивідуальне завдання 

повинно мати творчий характер і містити елементи наукового дослідження та 

аналізу. Це також допоможе студентам отримати матеріал для подальшого 

використання в дипломній роботі. 

Мету і структуру індивідуального завдання студент повинен узгодити з 

керівником практики від випускаючої кафедри при затвердженні бази 

практики та теми кваліфікаційної роботи. 

У процесі виконання індивідуального завдання студент приймає участь у 

досліджені теорії та практики ефективного функціонування підприємства, в тому 

числі управління потенціалу підприємства, мотивації та організації роботи 

персоналу, вивчення основних чинників впливу на показники фінансово-

економічного стану підприємства та шляхи їх зростання; здійснює вивчення і 

розгляд можливостей використання зарубіжного досвіду; повинен 

продемонструвати уміння знаходити резерви для підвищення ефективності 

виконуваних робіт і використовуваних ресурсів. В індивідуальному завданні 

потрібно передбачити не тільки аналіз і оцінку сучасного стану господарської 

діяльності підприємства, але і розробку пропозицій щодо її удосконалення і 

підвищення ефективності. Індивідуальне завдання визначає керівник 
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кваліфікаційної роботи, виходячи з теми, об’єкту та предмету дослідження. 

Інформація про виконання індивідуального завдання подається в кінці основної 

частини звіту про проходження практики. 

У звіті студент повинен показати: 

 теоретичну зрілість мислення і розв’язування питань, що виникають у їх 

професійній діяльності; 

 вміння самостійно аналізувати фінансову і економіко-статистичну 

інформацію щодо діяльності підприємства; 

 розробляти практичні пропозиції щодо подальшого удосконалення 

діяльності підприємства, форм і методів управління; 

 вміння володіти методикою управління грошовими потоками та 

фінансовими ризиками; 

 навички володіння прийомами економічної діагностики для 

забезпечення ефективного управління підприємством. 

 

 

 

IV. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Вимоги до оформлення звіту практики 

 

Звіт про практику повинен містити такі основні елементи: 

 Титульна сторінка (Додаток Ж). 

 Зміст (Додаток З). 

 Вступ. 

 Розділи основної частини. 

 Висновки і пропозиції. 

 Список рекомендованої літератури. 

 Додатки (річні звіти об’єкта практики за три останні роки, 

характеристика, щоденник проходження практики на підприємстві, паспорт 

підприємства). 

Зміст включає у себе найменування всіх розділів із зазначенням номерів 

сторінок, на яких розміщується початок матеріалу кожного розділу. Заголовки 

змісту повинні точно повторювати заголовки в тексті. 

У вступі вказується місце проходження практики, термін практики, мета та 

завдання проходження практики, її характерні особливості. Наводиться коротка 

характеристика підприємства. 

Основні розділи присвячуються викладу матеріалу практики. Структура 

основних розділів повинна співпадати з програмою практики. Дана програма 

переддипломної практики включає наступні розділи: 

 загальна характеристика об’єкта практики; 

 програма практики з дисципліни «Економічна діагностика»; 

 програма практики з дисципліни «Управління потенціалом 

підприємства»; 

 програма практики з дисципліни «Економічне обґрунтування та 

управління проектами»; 
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 індивідуальне завдання. 

В основних розділах звіту повинні бути чітко та в повній мірі розкриті 

питання, які виносяться на практику. 

Схеми, графіки, діаграми, які наводяться в звіті, називаються рисунками. 

Вони розміщуються відразу ж після посилань на них в тексті і супроводжуються 

надписом, який розміщується в одному рядку з його номером (Рис. 1. Назва). 

Великий обсяг цифрового матеріалу слід подавати у вигляді таблиць. Слово 

«Таблиця» та її номер пишуться над правим верхнім кутком таблиці, а під ними – 

заголовок таблиці. Обов’язково заголовок таблиці необхідно виділяти жирним 

шрифтом. При переносі таблиці в правому кутку наступної сторінки слід 

написати «Продовження таблиці». 

Формули у звіті слід нумерувати, а номер формули брати в дужки. 

Нумерація формули розташовується на полях праворуч від формули.  

Допоміжний матеріал (інструкції, методичні вказівки, бланки документів, 

ілюстрації тощо) слід виносити в додатки. У додатках не допускається наявність 

незаповнених бланків відповідної документації. Документи повинні бути 

оформлені з дотриманням усіх вимог. Документи, що є лише простими копіями, 

підписуються у верхньому правому кутку «Копія», а документи, у складанні яких 

студент брав безпосередню участь, оформляються належним чином. 

Висновки та пропозиції повинні містити основні підсумки проходження 

практики, висновки щодо наслідків проведеної роботи, рекомендації для 

підприємства щодо зростання ефективності та покращання управління. 

Перелік використаних літературних джерел повинен містити літературу, 

використану під час написання звіту. Законодавчі документи зазначаються 

обов’язково із датою введення в дію і літературним джерелом, звідки вони взяті.  

Додатки. За необхідності у додатки слід включати додатковий матеріал, 

необхідний для доповнення та більш повного сприйняття матеріалу звіту з 

проходження практики: таблиці, схеми, що займають більше сторінки, програми 

задач, розв’язуваних на ПЕОМ, ілюстрації допоміжного характеру тощо. 

Обов’язково у додатках мають бути представлені первинні документи, які 

характеризують діяльність підприємства за звітний період. Перелік цих 

документів зазначений у завданнях до кожного розділу звіту. Звітним періодом 

при проходженні практики вважаються 3 останні роки діяльності підприємства. 

Характеристика повинна бути складена керівником практики від 

підприємства, містити всі необхідні реквізити. Характеристика підписується 

керівником практики від підприємства та завіряється печаткою (Додаток Г). 

Щоденник з проходження практики має встановлену форму (Додаток В), в 

якій заповнюється кожен день проходження практики (окрім вихідних та 

святкових днів), підрозділ підприємства, зміст виконаної роботи та підпис 

посадової особи – керівника підрозділу. Щоденник підписується керівником 

практики від підприємства та завіряється печаткою підприємства. Зразок 

паспорту підприємства наведено в додатку Д.  

Річні звіти, характеристика, щоденник та паспорт підприємства з 

проходження практики оформляється окремо від звіту, в загальну нумерацію 

сторінок звіту не входять. Ці документи підшиваються до звіту. 
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Загальний обсяг звіту повинен складати 35-50 сторінок друкованого тексту. 

Звіт друкується на комп’ютері з однієї сторони аркушу білого паперу формату А4 

(210х297 мм), дотримуючись наступних вимог: 

Шрифт  Times New Roman 

Розмір  14 

Відстань між рядками     1,5 інтервали 

Верхнє та нижнє поле     20 мм 

Праве поле 

Ліве поле 

    1,5 мм 

    3 мм 

Розташування     Книжне 

 

Текст основної частини звіту поділяють на розділи та підрозділи. Розділи 

обов’язково пишуться з нової сторінки. Заголовки структурних частин звіту 

ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК 

ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ друкуються великими літерами з 

вирівнюванням по центру жирним шрифтом. Заголовки підрозділів друкуються 

маленькими літерами (окрім першої великої) з абзацу, крапку в кінці заголовку не 

ставлять. Відстань між заголовком та текстом має становити 1 інтервал. 

Не допускається розміщення назви розділу чи підрозділу в нижній частині 

сторінки, якщо далі подається лише рядок тексту. Нумерацію сторінок подають 

арабськими літерами у правому верхньому або нижньому куті без крапки. 

Титульний аркуш вважається за першу сторінку, але нумерація на ньому не 

проставляється. Наступні сторінки нумерують починаючи з другої. 

Невід’ємною частиною звіту про переддипломну практику є список 

використаної літератури, який вміщує перелік усіх джерел, використаних у 

процесі роботи. Передусім слід звернути увагу на рік видання того чи іншого 

літературного джерела. Користуватися необхідно лише новими виданнями. 

Обов’язково слід вивчити та використати у процесі проходження практики і 

написання звіту нормативні акти (закони, укази, постанови тощо).  

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або 

виписують з каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-

яких елементів та скорочення назв. Джерела рекомендується розміщувати в 

алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Вимоги щодо 

оформлення списку літератури знаходяться в додатку К. 

 

4.2. Підведення підсумків переддипломної практики 

 

Перевірка виконання програми практики проводиться у формі поточного та 

узагальненого контролю. Метою контролю практики є виявлення та усунення 

недоліків в організації проходження практики, а також надання допомоги 

студентам у виконанні програми практики. Поточний контроль проводиться 

керівниками практики від університету, підприємства на основі зібраних 

матеріалів, передбачених програмою практики та даних табельного обліку. У разі 

порушення студентами трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, 

техніки безпеки та інших норм підприємства, наказом керівника може бути 

накладено стягнення, про що повідомляється завідувачу випускаючої кафедри. 
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Узагальнений контроль проводиться після представлення звіту про практику та 

необхідної документації. 

Протягом 10 днів після закінчення практики студент подає на кафедру 

економіки і підприємництва наступні документи: 

 звіт про проходження практики (додатки Ж, З); 

 щоденник проходження практики, підписаний керівником від 

підприємства, що включає календарний графік практики, завірений печаткою 

підприємства (додаток В); 

 коротку письмову характеристику, підписану керівником практики від 

підприємства та завірену печаткою підприємства (додаток Г); 

 договір на проходження практики, завірений підписом керівника 

підприємства і печаткою підприємства (додаток Б); 

 паспорт підприємства, завірений підписом керівника підприємства і 

печаткою підприємства (додаток Д). 

Захист звітів приймає комісія, склад якої затверджується завідувачем 

кафедри економіки і підприємництва. Результати захисту відображаються у 

відомості і завіряються підписами членів комісії. Рівень засвоєння практичних 

знань студентів оцінюється за кредитно-модульною системою оцінки знань 

студентів.  Шкала оцінювання за кредитно-модульною системою зображена в 

табл. 1. 

Таблиця 1  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю повторного  

складання 

не зараховано  

з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно  

з обов’язковим повторним  

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Проставляється конкретна оцінка в балах за всі види робіт, які передбачені 

програмою переддипломної практики.  Студент, який не виконав програму 

практики, отримав негативний відгук про її проходження чи незадовільну оцінку 

при захисті звіту, направляється на практику повторно в період канікул.  

Розподіл балів для оцінювання захисту звітів про проходження 

переддипломної практики: 

1. Написання та захист звіту, складання списку літератури, оформлення 

необхідних додатків, наявність позитивної характеристики, щоденника – 70 

балів. 
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2. Виконання індивідуального завдання – 10 балів. 

3. Заповнення паспорта підприємства – 5 балів. 

4. Прикладання додаткових документів – 10 балів. 

5. Проходження переддипломної практики з прийняттям на відповідну посаду 

– 5 балів. 

6. Всього – 100 балів. 

У випадку неякісного оформлення звітів, несвоєчасного його подання, 

незадовільної оцінки за результатами захисту кафедрою вирішується питання про 

повернення звіту на доопрацювання протягом визначеного часу. 
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Додаток  А 
 

ЗРАЗОК ВІДНОШЕННЯ НА ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ПРАКТИКИ  

 

 

 

Завідуючому кафедри економіки і підприємництва 

факультету економіки і менеджменту 

Поліського національного  

університету 

Ткачуку Василю Івановичу 

 

 

 

 

 

 

СВК «Ружинський» Ружинського району Житомирської області просить 

направити студента спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр» Петренка 

Сергія Васильовича для проходження переддипломної практики в підприємстві.  

 

 

 

 

Керівник підприємства                                 (підпис)                     О.Ф. Кулібаба 

 

 

         «___»______________20__р.  

 

 

 



Додаток  Б 
   ДОГОВІР N _____ 

на проведення практики студентів закладів вищої освіти 

 

м. Житомир 

 

 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Житомирський національний 

агроекологічний університет 

(надалі – навчальний заклад), в особі    Скидана О.В. – ректора_________________________ 
        (посада, прізвище, ініціали) 

діючого на підставі Положення про практику __________________________________________  
                                  (статут або доручення) 

і, з другої сторони,__________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(надалі – база практики), в особі ______________________________________________________ 
(посада, прізвище, ініціали) 

діючого на підставі 

                               (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

 уклали між собою договір: 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти студента (ку) на практику: 

 

П.І.Б. 

студента 

Назва 

спеціальності 
Курс Вид практики 

Термін практики 

початок кінець 

 051 «Економіка»  Переддипломна   

 

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програм практики, не допускати 

використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній 

спеціальності. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 

обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати 

студентів-практикантів  безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для 

штатних працівників. 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість 

користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової 

дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти навчальний заклад. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій 

відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.8. Додаткові умови 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Навчальний заклад зобов’язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
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2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що 

сталися зі студентами. 

 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 

проведення практики згідно з законодавством про працю в Україні. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються в установленому 

порядку. 

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики. 

3.4. Договір складений у двох примірниках – по одному базі практики і навчальному закладу. 

3.5. Юридичні адреси сторін: 

Навчального закладу:  

10008 м. Житомир, Старий бульвар, 7 

Житомирський національний агроекологічний університет 

Бази практики: ___________________________________________________________________ 

 

 

Підписи та печатки: 

 

Навчальний заклад:       База практики: 

__________________       _________________ 

« __»  _________ 20___ р.                 «____»  ________20__ р. 
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Додаток  В 
 

 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет економіки та менеджменту 
 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

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

 
спеціальність__________________________________________________ 
                                                                          (назва) 

освітній ступінь________________________________________________ 
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Студент___________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство  (організацію, установу) 

__________________________________________________________________________________ 

(назва) 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи «___» ____________20___ р. 

 

___________    _________________________________________________                
   (підпис)                                        (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи  

 

__________________________________________________________________________________ 
(назва) 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи   «___» __________20___ р. 

 

___________    _________________________________________________                
   (підпис)                                        (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 
 

№ п/п Вид робіт 
Дата 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

 

Керівники практики: 

від закладу вищої освіти       ____________________            __________________________ 

                                                    (підпис)                                            (прізвище та ініціали) 

від підприємства, організації, установи    _________________   _________________________  

                                                                 (підпис)                         (прізвище та ініціали) 
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Додаток  Г 
ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККАА  

студента денної (заочної) форми навчання  

факультету економіки та менеджменту  

спеціальності 051 «Економіка» ОС «Магістр»  

Поліського національного університету 

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ппррііззввиищщее,,  іімм’’яя  ппоо--ббааттььккооввіі))  

  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

«___» ____________20___ р. 

 

 

 

 

 

 

Керівники практики: 

від Закладу вищої освіти       ____________________            __________________________ 

                                                    (підпис)                                            (прізвище та ініціали) 

від підприємства, організації, установи    _________________   _________________________  

                                                                 (підпис)                         (прізвище та ініціали) 
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Додаток  Д 

 

ПАСПОРТ 
підприємства, на базі якого відбувалось проходження практики 

 

Назва підприємства:_________________________________________________________ 

Адреса підприємства:________________________________________________________ 

Телефон:___________________________________________________________________ 

Відстань до 

   обласного центру:__________________________________________________________ 

   районного центру:_________________________________________________________ 

Сполучення: 

   залізничне ________________________________________________________________ 

   автобусне ________________________________________________________________ 

Керівник ___________________________________________________________________ 

Гол. бухгалтер      ___________________________________________________________ 

Гол. економіст      ___________________________________________________________ 

Основні види діяльності______________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

 

Основні економічні показники за 20___ рік 

Виручка від реалізації продукції, тис. грн. ______________________________________ 

Витрати виробництва, тис. грн.________________________________________________ 

Витрати реалізації, тис. грн.___________________________________________________ 

Прибуток (+), збиток (-), тис. грн.______________________________________________ 

Середньорічна вартість основних засобів, тис. грн. _______________________________ 

Середньорічна вартість оборотних активів, тис. грн.______________________________ 

Кількість працівників, осіб____________________________________________________ 

Річна продуктивність праці, грн. ______________________________________________ 

Рентабельність підприємства, %_______________________________________________ 

 

 

Керівник підприємства _________________ /_____________________________/ 
                                                                                                (підпис)                                             (прізвище, ім’я, по батькові) 

                                         

             «____» _________20___ р. 
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Додаток  Ж 
 

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА ЗВІТУ З ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Факультет економіки та менеджменту 

 

 

 

 

 

Кафедра економіки і підприємництва 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про проходження переддипломної практики  

 

у ___________________________________________ 
 (назва підприємства) 

  ___________________________________________ 
(район, область) 

 

студента спеціальності 051«Економіка» 

 

_____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

Керівник практики _______________________ 

                                                                                                         ( від підприємства, посада) 

 

 

 
 

 

 

Житомир – 20___р. 
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Додаток  З 

 

ЗМІСТ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

 

ЗМІСТ  

Стор. 

 

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

РОЗДІЛ 2. ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Діагностика зовнішнього середовища підприємства 

2.2. Діагностика внутрішнього середовища підприємства 

РОЗДІЛ 3. УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Управління формуванням та розвитком потенціалу підприємства 

3.2. Антикризове управління потенціалом підприємства  

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ 

4.1. Постановка економічної проблеми  

4.2. Побудова економіко-математичної моделі 

4.3. Аналіз числових результатів та їх використання 

РОЗДІЛ 5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
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