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ВСТУП 

 

Виробнича практика представляє собою один із важливих видів 

навчальної роботи. Під час проходження виробничої практики студенти 

навчаються застосовувати теоретичні знання, набуті в Інституту, для 

вирішення практичних питань, які будуть поставлені перед ними. Під час 

проходження практики студенти ознайомлюються з реальними задачами, які 

потребують рішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та 

ресурсних обмежень, набувають навички, якими повинен володіти випускник 

закладу вищої освіти. 

Згідно з положенням «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 

України від 08.04.1993 р., практика є невід’ємною складовою процесу 

підготовки спеціалістів у ВНЗ (зараз ЗВО) і проводиться на оснащених 

відповідним чином базах навчальних закладів, а також на сучасних 

підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони 

здоров’я, культури, торгівлі і державного управління.  

Метою виробничої практики за освітньою програмою «Організація та 

економіка підприємницької діяльності» є ознайомлення з організаційною, 

комерційною, збутовою діяльністю підприємства, вивчення фінансово-

економічних показників діяльності підприємства, ресурсного забезпечення 

підприємства, основ планування та нормування, документальне оформлення 

результатів організаційно-технологічної діяльності підприємства різних форм 

власності, формування системи прикладних знань у сфері торгівлі, розуміння 

завдань функціонування підприємств різних типів в сучасних умовах, набуття 

практичних вмінь та навичок здійснення різних видів підприємницької 

діяльності, прийняття економічно обґрунтованих господарських рішень щодо 

розроблення заходів щодо прийняття ефективних господарських рішень, 

оволодіння студентами прикладних знань про стратегічні засади управління 

підприємствами. 

Виробнича практика студентів передбачає безперервність та 

послідовність її проведення при одержанні потрібного і достатнього обсягу 

практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів 

«бакалавр» та «магістр». 

Основна мета рекомендацій полягає у чіткому плануванні та 

регламентуванні всієї діяльності студентів і керівників практики протягом 

того періоду навчального процесу, що проводиться на базі практики.  

Виробнича програма передбачає планове, поетапне засвоєння 

студентами практичних і професійних навичок і застосування у реальних 

умовах теоретичних знань, отриманих під час вивчення дисциплін з циклів 

загальноекономічної та професійної підготовки за освітньою програмою 

«Організація та економіка підприємницької діяльності». 

Основні складові програми практики: 

І. Організаційна та науково-методична робота зі студентами. 
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ІІ. Контроль і керівництво практикою. 

ІІІ. Аналіз та оцінка результатів практики. 

Методичні рекомендації складені на підставі Положення «Про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів в Україні»; наказу 

Міністерства освіти і науки України, методичних рекомендацій по складанню 

програми практики студентів вищих навчальних закладів України і 

відповідають навчальному та робочому навчальному планам зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та Державним 

стандартам. 

Тривалість практики регламентується відповідним навчальним планом і 

робочим навчальним планом і визначається програмою практики. 
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I. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

1.1. Завдання та результати проходження виробничої практики 
 

Завдання виробничої практики: 

 закріплення практичних навичок, знань і умінь, отриманих 

студентами в процесі навчання в Інституті; 

 ознайомлення студентів з системою управління та організаційною 

структурою підприємства (установи, організації) і змістом їх роботи; 

 поглиблене вивчення та аналіз питань, пов’язаних з майбутньою 

професійною діяльністю; 

 навчання написанню науково обґрунтованих висновків та пропозицій 

щодо підвищення ефективності товарознавчої, комерційної, маркетингової, 

логістичної діяльності підприємства (організації); 

 залучення студентів до аналітичної роботи на основі виконання 

комплексних цільових завдань під керівництвом викладача, що сприяють 

більш глибокому розумінню і освоєння майбутньої професійної діяльності; 

 участь у проведенні досліджень якості товарів; 

 внесення пропозицій по розробці нових чи удосконаленню існуючих 

методів управління підприємством. 

Матеріали, отримані студентом під час виконання завдань практики, 

можуть бути використані для виконання кваліфікаційної роботи, для 

підготовки доповіді, статті або для інших цілей по узгодженню з кафедрою та 

базою практики. 

Період проходження виробничої практики характерний більшим 

об’ємом самостійної роботи студентів. Використовуючи відповідну 

підготовку, яку отримують студенти в університеті під час навчання на 

молодших курсах, на практиці вони отримують навики самостійної практичної 

діяльності у напрямку своєї майбутньої професії.  

Під час проходження практики студенти повинні ознайомитися з:  

 історією створення та розвитку підприємства (статутними 

документами, напрямками діяльності тощо);  

 законодавчими і нормативними документами, які регламентують 

діяльність бази практики;  

 особливостями технологічних процесів виготовлення продукції або 

надання послуг (галузь національної економіки, до якої належить 

господарюючий суб’єкт; опис продукції (послуги), яку підприємство 

виготовляє (торгує); опис частини загального технологічного процесу);  

 виробничою та організаційною структурою управління підприємства 

бази практики; 

 роботою основних виробничих та управлінських підрозділів 

(технологічний відділ, відділ праці і заробітної плати, відділ маркетингу, 

постачання, збуту, планово-економічний відділ, фінансовий відділ, 

бухгалтерія, тощо);  
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 цілями, завданнями, принципами діяльності та функціями підрозділів, 

які займаються планово-економічною діяльністю;  

 методичними підходами до здійснення аналізу планово-економічної 

діяльності;  

 господарською діяльністю підприємства – бази практики (основні 

економічні показники діяльності за останні 2 роки, в т.ч. обсягом виробництва 

(вартісного та натурального), засобами виробництва, чисельністю працюючих 

за категоріями, продуктивністю праці, витратами, прибутком, рентабельністю 

та інше);  

 комп’ютерними програмами, за допомогою яких реалізуються 

завдання організацій;  

 місцем підприємства у господарській та регулятивній структурі 

економіки України;  

 конкурентною позицією об’єкту практики на місцевому та 

національному ринках;  

 тенденціями розвитку планово-економічної діяльності об’єкту 

практики у контексті об’єктивних світогосподарських закономірностей. 

Після проходження практики студенти повинні вміти:  

 аналізувати техніко-економічну документацію, статистичну 

інформацію для оцінки фінансово-господарської діяльності підприємства;  

 аналізувати і давати оцінку діяльності підприємства, виявляти резерви 

підвищення ефективності його діяльності;  

 виявляти існуючи проблеми в діяльності підприємства і пропонувати 

заходи щодо їх подолання ;  

 самостійно виконувати планово-економічні розрахунки, пов'язані з 

плануванням діяльності підприємства;  

 використовувати сучасний теоретичний і методичний інструментарій 

та практичні навички для вирішення реальних економічних і соціальних задач 

діяльності підприємства;  

 розробляти і використовувати оптимальні методики аналізу та оцінки 

ефективності функціонування підприємств; професійно орієнтуватись у 

сучасних інформаційно-комунікаційних системах. 

Головним очікуваним результатом виробничої практики є опанування 

системи умінь і набуття навичок щодо вирішення типових завдань відповідно 

до посад, які може обіймати випускник ЗВО, основним видом діяльності якого 

є управлінська діяльність. 

 

1.2. Основні принципи проведення практик 

 

Основні принципи проведення практик: 

– Відповідність змісту практики навчальному плану. 

– Розвиток творчого підходу у вирішенні нестандартних виробничих 

завдань підприємства (організації, установи) як бази практики. 

– Свідомість і відповідальність практикантів за придбання цінних для 
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професії та своєї спеціальності компетенцій, а також підвищення ступеня їх 

самостійності при виконанні програми практики. 

– Свобода приймаючої юридичної особи у виборі та постановці завдань 

перед здобувачами-практикантами в межах укладеної між Інститутом та 

підприємством угоди. 

– Відповідність мети, завдань і змісту практики реальним потребам 

підприємства (або організації чи установи) - бази практики. 

 

1.3. Організація проходження практики 
 

Виробнича практика включає: 

– відвідування базового підприємства (організації) та визначення 

джерел нормативної та аналітичної інформації про його стан і динаміку 

розвитку; 

– участь у вирішенні конкретних практичних завдань або виконанні 

окремих управлінських завдань для приймаючого (базового) підприємства 

(організації, установи) за пропозицією і за погодженням з його керівництвом; 

– складання звіту про результати проходження практики та його захист. 

Для виконання робочої програми практики необхідно зібрати на 

підприємстві перелік бухгалтерської, статистичної та фінансової звітності, яка 

містить основні показники діяльності за 2 останні роки. Зокрема, студент може 

використовувати такі джерела інформації залежно від бази практики:  

1. законодавча та нормативна документація;  

2. статут підприємства, засновницькі документи;  

3. положення про функціональні підрозділи; 

4. посадові інструкції фахівців структурних підрозділів;  

5. організаційно-розпорядчі документи, накази, інструкції;  

6. сайти підприємств в мережі Інтернет;  

7. форми бухгалтерської та статистичної звітності (Форма №1 «Баланс 

підприємства», Форма №2 «Звіт про фінансові результати», Форма №3 «Звіт 

про рух грошових коштів», Форма №4 «Звіт про власний капітал», Форма №5 

«Примітки до річної фінансової звітності», Форми №1-м, 2-м «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва», Форма №1-торг «Звіт про товарооборот», 

Форма №3-торг «Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі», №1-опт 

«Звіт про обсяг оптового товарообороту», №1-опт «Звіт про продаж і запаси 

товарів (продукції) в оптовій торгівлі», Форма №1-ПВ «Звіт з праці» та інші); 

8. додаткові матеріали: асортиментний перелік товарів, перелік 

додаткових послуг, копії супровідних документів на товари, графік завезення 

товарів в магазин, договори з постачальниками, транспортні документи, 

сертифікати на 1-2 товари тощо. 

Загальна тривалість виробничої практики для студентів денної і заочної 

форм навчання регламентується відповідним робочим навчальним планом. 

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають 

таким вимогам: 
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– об’єктами практики можуть бути юридичні особи різних форм 

власності, видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, 

які є юридичними особами і функціонують на ринку не менше двох років;  

–  підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають 

застосуватися передові форми та методи управління й організації планово-

економічної роботи, комерційної і маркетингової діяльності, бухгалтерського 

обліку, запроваджуватися прогресивні технології виробництва, організації 

праці та управління.  

–  штат підприємства (організації, установи) має бути укомплектований 

кваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні умови здобувачам 

вищої освіти для набуття професійних навичок. 

Визначення баз практики здійснюється керівництвом Інституту на 

основі прямих угод із підприємствами (організаціями, установами) незалежно 

від їх організаційно-правових форм і форм власності. 

Розподіл студентів за базами практики і призначення керівників 

здійснюється випускаючою кафедрою, погоджується з деканом та навчальним 

управлінням і оформлюється наказом директора Інституту. Після підписання 

наказу зміни з організаційних питань виробничої практики не допускаються. 

До керівництва виробничою практикою залучаються досвідчені 

викладачі Інституту.  

Загалом керівництво практикою викладачами полягає у видачі 

студентам індивідуальних завдань та необхідних інструкцій щодо 

проходження практики, а також наданні щотижневих (за графіком) 

консультацій в інституті, перевірці і прийомі звітів з практики. 

Керівництво здобувачами-практикантами на робочих місцях 

здійснюється керівниками підприємств, провідними фахівцями та іншими 

кваліфікованими спеціалістами з повною вищою освітою. 

Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час 

проходження практики регламентується Кодексом законів про працю України 

і складає для здобувачів віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 

до 18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 

871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 

років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 

871-12 від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93). 

 

1.4. Функції керівників практики від бази практики та від 

випускаючої кафедри 

 

Функції керівника практики від бази практики, що здійснює загальне 

керівництво практикою: 

– несе особисту відповідальність за проведення практики в межах своєї 

компетенції; 

– затверджує спільно з керівником практики від кафедри календарно-

тематичний план проходження практики студентом; 
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– організовує практику згідно з програмами практики; 

– забезпечує доступ студента на територію підприємства (організації, 

установи) та на певні його підрозділи на термін проходження практики; 

– знайомить студентів-практикантів з внутрішнім розпорядком і 

організаційною структурою підприємства (організації, установи) і його 

підрозділів, консультує студента з питань виробничої практики; 

– надає студентам-практикантам можливість користуватись наявною 

літературою, необхідною документацією; 

– вживає заходів до забезпечення практикантів безпечними робочими 

місцями, інструктивними та нормативними матеріалами, надає посильну 

допомогу в підборі практичного матеріалу для складання звіту по практиці; 

– контролює своєчасність і якість виконання студентом календарно-

тематичного плану проходження виробничої практики; 

– перевіряє щоденник і звіт студента про проходження практики і 

підтверджує це своїм підписом; 

– робить висновок у щоденнику з практики студента про його студента 

під час проходження виробничої практики та завіряє звіт (на титульному 

аркуші). 

У висновку керівника виробничої практики від бази практики 

вказуються характеристики рівня професійної підготовки студента-

практиканта, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, рівня 

роботи з оргтехнікою, організаторських здібностей, ініціативності та 

комунікабельності, а також робиться єдиний узагальнюючий кінцевий 

висновок про практичну діяльність студента. 

Безпосереднє керівництво практикою студентів в цехах, дільницях, 

відділах, інших структурних підрозділах  покладається на постійно 

працюючих кваліфікованих спеціалістів, котрим доручається керівництво 

групою практикантів чисельністю до 10 осіб. В його обов’язки входить: 

– розподіл практикантів за робочими місцями у відповідності з 

графіком проходження практики 

– інструктаж з техніки безпеки  і  протипожежної безпеки на 

підприємстві  і на робочому місці при виконанні конкретних видів робіт; 

– ознайомлення практикантів з організацією робіт на конкретному 

робочому місці; 

– контроль за роботою практикантів, забезпечення виконання 

студентами практики; 

– оцінка якості роботи практикантів, складання на них виробничих 

характеристик з відображенням в них виконання  програми практики, якості 

професійних знань ті умінь, відношення студентів до роботи, виконання 

індивідуальних завдань, організаторських здібностей, участь в освоєнні нової 

техніки та технології; 

Функції керівника практики від випускаючої кафедри: 

– бере участь у розробці програми практики та розробляє тематику 

індивідуальних завдань. Зміст індивідуального завдання повинен ураховувати 
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конкретні умови та можливості підприємства (організації, установи), 

відповідати як потребам виробництва, так і цілям і завданням навчального 

процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здатність і 

теоретичну підготовку студентів; 

– бере участь у розподілі студентів за місцями практики; 

– сприяє встановленню зв’язку з керівником практики від підприємства 

і спільно з ним координує складання плану проведення практики; 

– надає методичну допомогу студентам під час виконання ними 

індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускаючої роботи; 

– сприяє забезпеченню студентів програмами практик; 

– перевіряє звіт студентів по практиці і особисто оцінює досягнуті 

результати практики; 

– особисто надає завідувачу випускаючої кафедри та декану зауваження 

та пропозиції щодо вдосконалення практичної підготовки студентів; 

– інформує студентів про порядок надання звітів про практику; 

– приймає захист звітів студентів про практику, на підставі чого оцінює 

результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки в залікові книжки; 

– здає звіти студентів про практику на випускаючу кафедру. 

 

1.5. Основні функціональні ролі здобувачів вищої освіти в період 

проходження практики 
 

Основні функціональні ролі здобувачів вищої освіти в період 

виробничої практики: 

– помічник керівника підприємства (організації, установи); 

– помічник керівника проекту (керівника проектної команди); 

– помічник провідного або головного функціонального фахівця  

(консультанта, менеджера, економіста, інженера тощо) в областях управління 

персоналом, фінансів, маркетингу, постачання, збуту, організації 

виробництва; 

– помічник менеджера-координатора проекту; 

– помічник менеджера з персоналу, бізнес-аналітика; 

– інтерн. 

 

1.6. Обов’язки здобувача вищої освіти під час проходження 

виробничої практики 

 

Здобувачі вищої освіти повинні: 

– до початку практики отримати завірені необхідними підписами та 

печаткою Інституту щоденник практики, де зазначено календарний графік 

проходження практики, та угоду на проведення практики (у двох 

примірниках); 

– до початку практики одержати від керівника практики від кафедри 

усні консультації з питань оформлення та звітності за всіма необхідними 
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документами; 

– домовитись з керівником практики від кафедри про формат 

консультацій; 

– своєчасно прибути на базу практики та регулярно її відвідувати, пройти 

інструктаж з техніки безпеки й охорони праці, у повному обсязі виконувати всі 

завдання, передбачені програмою практики та вказівками керівників; 

– вивчити та суворо додержуватися правил охорони праці та 

внутрішнього розпорядку (або дисципліни) на базі практики; 

– нести відповідальність за виконану роботу 

– представити на перевірку, рецензування та підпис керівникові практики 

від підприємства звіт (титульний аркуш звіту завіряється печаткою) і 

щоденник, здати перепустку, технічну документацію та інші матеріали, 

одержані студентом у тимчасове користування; 

– не пізніше п’яти робочих днів після закінчення практики представити 

керівнику практики від випускаючої кафедри звіт з практики, оформлений 

належним чином, щоденник і угоду, підписану уповноваженою особою від 

підприємства (з печаткою). 

Форма звітності здобувача вищої освіти за практику – це подання звіту, 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики в 

друкованому та електронному вигляді: 

а) звіт в електронному вигляді разом з іншими документами, 

встановленими Інститутом (щоденник, характеристика та ін.), подається на 

рецензування керівнику практики від кафедри; 

б) після доопрацювання та остаточного погодження з керівником 

практики звіт в друкованому вигляді подається на захист. Звіт має містити 

відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та 

індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури тощо. 

Керівники від кафедри приймають звіти і перевіряють обсяг виконання 

програми практики, оцінюючи їх.  

Звіт захищається здобувачем вищої освіти керівнику практики від 

випускаючої кафедри. Захист звітів з практики призначається не пізніше 5 

календарних днів після дня її закінчення. 

Виробнича практика контролюються деканом, завідуючим випускаючої 

кафедри, першим заступником директора Інституту.  

Про хід виконання програми практики здобувач вищої освіти самостійно, 

періодично та ініціативно інформує керівника практики від Інституту. 
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ІІ. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

З метою полегшення цілепокладання і контролю під час саме 

виробничої практики нижче подається орієнтовна послідовність тематичного 

плану виробничої практики типового звіту про проходження практики та 

опорні питання (нижче у пункті №2.1-2.5), які мають бути розкриті у звіті.  

 

Таблиця 2.1 

Орієнтований тематичний план виробничої практики 

п/н Теми програми виробничої практики Приблизний 

розподіл часу в 

днях в залежності 

від рівня освіти 

бакалавр магістр 

1 Загальна системна характеристика суб’єкта 

господарювання 

4 2 

2 Характеристика середовища (зовнішнє, внутрішнє) 

функціонування суб’єкта господарювання 

6 5 

3 Характеристика фінансово-економічних 

результатів та ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання 

8 7 

4 Визначення основних проблем підприємства за 

обраним напрямком дослідження 

7 4 

5 Розробка пропозицій щодо вдосконалення 

діяльності суб’єкта господарювання 

2 4 

6 Оформлення звіту 3 3 

 Всього 30 25 

 

З огляду на те, що місцями практики можуть бути суб’єкти 

господарювання різного типу (підприємства різних форм власності, 

некомерційні організації, установи) зі своєю специфікою, то здобувачеві 

вищої освіти варто звернути увагу і заздалегідь виокремити ті питання, які 

можуть бути віднесені для влучного опису підприємств чи некомерційних 

організацій і установ (напр., місцевих органів влади, асоціацій, громадських 

організацій, благодійних фондів тощо).  

 

2.1. Загальна системна характеристика суб’єкта господарювання 

 

 Охарактеризувати статус суб’єкта господарювання (дату створення, 

юридичну адресу, форму власності, належність до певної організаційно-

правової форми, основні цілі та обмеження діяльності. 

 Стисло описати історію створення і розвитку суб’єкта 

господарювання, форму власності і господарювання, їх трансформування за 

умов розвитку ринкових відносин; форми залучення стратегічних інвестицій; 



 

14 
 

визначити стадію життєвого циклу підприємства. 

 Ознайомитися зі статутом; проаналізувати його відповідність 

чинному законодавству, дотримання державних вимог щодо реєстрації та 

діяльності (переважаюча спеціалізація), охарактеризувати галузеву 

приналежність суб’єкта господарювання. 

 

2.2. Характеристика середовища функціонування суб’єкта 

господарювання 

 

 визначити характер цільового ринку діяльності (міжнародний, 

національний, регіональний, міський, районний); зібравши відповідну 

інформацію, треба зробити висновок про обсяг ринку; визначити тип ринку, 

на якому діє організація (монополістичний, олігополістичний, вільної 

конкуренції тощо); 

 зібрати інформацію стосовно кількості фірм, які діють на тому ж 

ринку, що й суб’єкт господарювання, який обраний базою практики, і які є 

його безпосередніми конкурентами. Оцінити ступінь інтенсивності 

конкуренції, спробувати оцінити структуру і складові конкурентного 

середовища; 

 дати загальну характеристику середовища функціонування 

підприємства (організації). З’ясувати місце підприємства у виробничо-

господарському комплексі країни або регіону, скласти схему його 

взаємозв’язків і іншими підприємствами чи організаціями (партнери, 

постачальники, ключові кредитори, материнські структури), наприклад, з 

покупцями продукції, державними органами, інститутами ринку капіталів 

(фондова біржа) чи фінансовими посередниками, науково-дослідними 

організаціями і т.д. 

 оцінити стабільність зв’язків, обік і контроль виконання 

господарських договорів, ступінь їх ефективності, вплив на діяльність 

підприємства (організації) та конфігурацію органів управління. Орієнтовно 

визначити авторитет підприємства як партнера у підприємницькому 

середовищі. 

Ознайомитися з зовнішньоекономічною діяльністю компанії 

(організації), перспективами розширення зовнішньоекономічних зв’язків. За їх 

відсутності - з перспективами виходу на зовнішній ринок. 

 

2.3. Характеристика фінансово-економічних результатів та 

ефективності діяльності суб’єкта господарювання 

 

2.3.1 Аналіз результатів діяльності підприємства 

– Проаналізувати динаміку обсягу і структуру поточних витрат 

підприємства або організації (на основі бухгалтерської звітності за напрямами 

діяльності) а також їх рівень від загального обсягу реалізації (надходження) в 

абсолютних і відносних показниках (у %). 
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– 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 за окремими видами 

активів та оцінити зміни, що відбулися в них протягом звітного періоду. 

 

2.3.2 Аналіз ефективності діяльності підприємства  

– Оцінити обсяг і структуру джерел формування оборотних коштів та 

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) та доцільність цих 

проектів. 

– Провести аналіз показників рентабельності підприємства та причин, 

що зумовили зміну їх кількісної оцінки. Розробити пропозиції щодо 

удосконалення роботи з питань управління власним і позиковим капіталом на 

підприємстві. 

– Оцінюючи рівень організації облікової діяльності на підприємстві 

(організації), зробити висновки щодо організації обліку товарно-

матеріальних, грошових і валютних коштів, цінних паперів, розрахункових та 

кредитних операцій на основі первинних документів (підібрати показники, які 

описують параметри об’єктів аналізу) (за необхідності). 

– Розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, 

виходячи з потреби підприємства у фінансуванні необхідного соціального та 

виробничого розвитку, створення спеціальних фінансових фондів за умовами 

самофінансування, а також обов’язкових платежів, що здійснюються з 

прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на 

плановий період (за необхідності). 

 

2.4. Визначення основних проблем підприємства за обраним 

напрямком дослідження 

 

На основі порівняння показників підприємства, що досліджується, та 

еталонного підприємства (або нормативних показників) виявляються 

відхилення (вузькі місця). Формулюються проблеми (розробляється дерево 
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проблем), визначаються ключові фактори успіху. 

 

2.5. Розробка пропозицій щодо вдосконалення діяльності суб’єкта 

господарювання 

 

Залежно від наукових інтересів та особистих побажань здобувач вищої 

освіти має розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо 

вдосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або 

впровадження певного нововведення (інновації). 

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих 

функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, 

управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова 

діяльність тощо), так і передбачити принципові нововведення (впровадження 

нових продуктів, диверсифікація, зміна спеціалізації 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 кращих підприємств аналогічного та 

спорідненого профілів діяльності. 

У звіті про проходження виробничої практики здобувачеві вищої освіти 

бажано викладати власні результати проведеної роботи у такій послідовності: 

– загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що 

пропонуються 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 даної пропозиції; 

– стан готовності підприємства до введення нової пропозиції 

(нововведення); 

– план організаційно-економічних заходів, необхідних для 

впровадження даної пропозиції. 

 

2.6. Вимоги до звіту про проходження виробничої практики 

 

Звіт про виробничу практику містить статистичні і фактичні дані 

підприємства та власні узагальнення студента щодо особливостей виконання 

функцій в межах освітньої програми навчання і відповідних посад на 

підприємстві. 

Змістовно, основні розділи повинні мати відповіді на переважну 

більшість (з вище наведених у пунктах 2.1 – 2.5) питань програми практики.  

Звіт повинен мати обсяг близько 20-25 сторінок за такою структурою: 

– титульний аркуш (Додаток А); 
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– зміст; 

– вступ; 

– основні розділи; 

– висновки; 

– список використаних джерел; 

– додатки (у разі необхідності). 

У вступі розкриваються мета та завдання проходження практики, 

визначається об’єкт дослідження та дається його стисла характеристика. 

Вихідні дані та результати аналізу мають бути представлені в логічній 

послідовності, чітко і лаконічно, бажано у вигляді таблиць, із застосуванням 

діаграм, графіків. 

У висновках особливу увагу треба приділити недолікам, «вузьким 

місцям», резервам підвищення ефективності діяльності суб’єкта 

господарювання, що виявлені в процесі аналізу, на основі яких студент 

пропонує комплекс організаційно-економічних заходів за ораною 

проблематикою. 

До додатків можливо включати допоміжний матеріал, який необхідний 

для повноти сприйняття інформації щодо типових або найважливіших 

специфічних функцій (або навичок, компетенцій), властивих професії  

економіста: 

– проекти найважливіших розпорядчих актів керівництва підприємства 

або висновки про результативність їх застосування; 

– опис процесних алгоритмів (процедур) вирішення певних задач; 

– демонстраційний матеріал допоміжного характеру. 

Список використаних джерел має становити не менше десяти 

найменувань. 

Звіт оформлюється відповідно до технічних вимог, прийнятих в 

Інституті для оформлення наукових робіт. Бібліографічні описи у переліку 

наводять відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи. 

 

2.7 Критерії оцінювання результатів практики за кредитно – 

модульною системою  

 

У цілому якісно виконаний звіт з практики оцінюється маскимально 100 

балами. Кількість балів знімається за порушення вимог: 

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової 

частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає 

встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; 

неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів. 

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з 

практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів. 

3. Вступ не відповідає стандарту – 5- 10 балів. 

4. Відсутня логічна послідовність – 5-10 балів. 
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5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність 

глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань 

тощо) – 5-10 балів. 

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та 

прив'язки до змісту тексту – 5- 20 балів. 

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх 

вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів. 

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з 

результатами дослідження, підсумків з розглянутих питань) – 5 балів. 

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів. 

Кількість балів за виконання звіту з практики визначається керівником 

практики від випускаючої кафедри у процесі перевірки. При захисті звіту з 

практики здобувачем кількість балів може бути змінено. 

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з практики 

оцінюється наступним чином: 

«Відмінно» А – 90-100 балів; 

« Дуже добре» В – 82-89 балів; 

«Добре» С – 74-81 бал; 

«Задовільно» D – 64-73 бали. 

«Достатньо» E – 60-63 балів; 

«Незадовільно – з можливістю повторного складання» FX – 35-59 балів; 

«Незадовільно – з обовязковим повторним курсом» F – 1-34 балів; 

За шкалою ECTS “ відмінно” відповідає оцінці “А”, “добре” – оцінкам 

“В” та “С”, “ задовільно” - “D” та “Е”. 

При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з практики переробляється та 

подається на повторне оцінювання. 

Підсумкова оцінка виставляється за наступними  критеріями: 

Оцінка "відмінно" – здобувач вищої освіти при написанні звіту виконав 

основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з 

урахуванням причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при 

цьому під час захисту показав вміння аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і 

систематизувати матеріали та запропоновував ряд заходів щодо 

вдосконалення діяльності підприємства, до розробки яких підійшов творчо.  

Оцінка "добре" – здобувач вищої освіти при написанні звіту виконав 

основні завдання практики та індивідуальне завдання, зробив  висновки з 

урахуванням причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу 

явищ (процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та 

навички щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства.  

Оцінка "задовільно" – здобувач вищої освіти при написанні звіту 

виконав основні завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені 

висновки без урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів 

(алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо 
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проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та 

інформацією щодо результатів роботи  підприємства. 
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Додаток А 
 

Зразок титульного аркуша звіту про виробничу практику 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Факультет соціально-економічного управління 

 

Кафедра управління персоналу та економіки праці 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про проходження виробничої практики на базі 

товариства з обмеженою відповідальністю «Нова Пошта» 

 

 

 

 

 

 

Виконав студент 

4-го курсу, групи ЕД-16 

 

 

(підпис) 

 

Ініціали, прізвище 

 

Керівник практики 

від підприємства 

 

 

(підпис,  

засвідчений печаткою) 

 

 

Ініціали, прізвище 

 

Керівник практики 

від інституту  

(науковий ступінь, вчене 

звання)  

 

 

(підпис) 

 

 

Ініціали, прізвище 
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