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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Практика для студентів університету є невід'ємною складовою 

навчального процесу і здійснюється у відповідності з навчальними планами 

підготовки. Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення 

при одержанні необхідного обсягу практичних знань й умінь відповідно до 

певного освітньо-кваліфікаційнаого рівня. 

Наскрізну програму практики розроблено для здобувачів освітнього 

ступеня бакалавр у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з 

урахуванням ступеневої освіти відповідно до навчальних планів освітньо-

професійної програми Економіка спеціальності 051 – Економіка, Положення 

про проведення практики студентів КрНУ імені Михайла Остроградського від 

27 листопада 2015 року. 

Наскрізна програма 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. 

 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою практики є оволодіння здобувачами першого (бакалаврського) 

рівня освітньо-професійної програми «Економіка» спеціальності 051 – 

Економіка сучасними методами і формами організації аналітичної роботи, 

формування на базі одержаних знань, професійних умінь і навичок прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поглиблювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Проведення практики дозволить закріпити й поглибити теоретичні 

знання здобувачів, отримані при вивченні дисциплін професійної підготовки, 

набути необхідні навички практичної роботи з аналізу і планування виробничо-

господарської, управлінської, маркетингової та фінансово-кредитної діяльності 
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підприємства (установи, організації); а також сприятиме формуванню у 

студентів навичок з виявлення внутрішньогосподарських резервів, 

прогнозування ринково-орієнтованої підприємницької діяльності, встановлення 

тісних зв'язків навчального закладу з підприємствами і установами. 

У процесі проходження практичної підготовки студенти ознайомлюються 

із загальною структурою підприємств, функціями та взаємозв’язком окремих 

підрозділів і відділів, отримують та поглиблюють практичні знання з 

економічних та організаційних питань, познайомляться з технікою безпеки і 

охороною праці у структурних підрозділах підприємств; з системою і методами 

економічного стимулювання праці на підприємстві, мають можливість оцінити 

існуючі шляхи зменшення матеріалоємності, ефективного використання 

обладнання та потужностей, чинники, що впливають на зменшення собівартості 

та збільшення прибутків підприємства.  

В процесі виробничої практики студенти отримують можливість набути 

певного досвіду із збирання, обробки та аналізу статистичних матеріалів, 

фінансових звітів для проведення студентської науково-дослідної роботи, а 

також виконання випускних робіт бакалаврів. 

Проходження всіх етапів практик забезпечує формування у студентів 

освітньо-професійної програми Економіка спеціальності 051 – Економіка 

(освітній ступінь – бакалавр) наступних компетентностей:  

загальних: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння 

предметної області професійної діяльності; здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; 

фахових: здатність описувати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних та прикладних моделей, аналізувати і змістовно 

інтерпретувати отримані результати; здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення економічних задач; здатність 

прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей 

соціально- економічні процеси; здатність проводити аналіз функціонування та 
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розвитку суб’єктів господарювання, стану функціональних підсистем 

підприємств, організацій та установ; 

та програмних результатів навчання: 

знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові 

концепції мікро- та макроекономіки; використовувати аналітичний та 

методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих 

рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, 

підприємствами та органами державної влади); проводити аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності; застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати; розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки 

наукових та аналітичних текстів з економіки; набути навички самостійної 

роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і 

самокритичним. 

Для забезпечення наскрізної практичної підготовки майбутніх фахівців з 

економіки з послідовним нарощуванням обсягу професійних знань, умінь та 

формування практичних навичок, навчальними планами передбачаються такі 

види практики та їх тривалість (див. таблиця 1). 

Таблиця 1 − Види практики, їх обсяг та тривалість 

№ 
пор.

Вид практики Семестр Обсяг/ 
кредитів 

Тривалість 
практики 
(тижнів) 

1 Ознайомча 4 1,5 1 
2 Навчальна 6 3 2 
3 Виробнича 8 3 2 
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3 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Організація практики 

Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на 

ректора університету. Загальну організацію практики (підписання договорів, 

наказів, складання угод та направлень на практику, організацію зустрічей-

семінарів із представниками виробництв, організацій) і контроль за її 

проведенням здійснює проректор з науково-педагогічної та методичної роботи  

та навчальний відділ. 

 Офіційною підставою проведення будь-якого виду практики студентів на 

підприємстві є договір між університетом і підприємством. Відповідальною за 

пошук баз практики, формування та підписання договору є кафедра в особі 

завідувача та керівника практики від кафедри. Договір укладається наприкінці 

календарного року або, як вийняток, протягом поточного року на наступний 

або поточний календарний рік терміном до п’яти років за погодженням сторін. 

Студенти можуть самостійно (з дозволу кафедри) підбирати місце для 

проходження практики. Практика проводиться відповідно до робочої програми 

практики, обговореної з підприємством. Робоча програма практики має 

передбачати: 

- оформлення та отримання пропуску на підприємство, об’єкт; 

- вивчення правил охорони праці та пожежної безпеки; 

- проведення навчальних занять і виробничих екскурсій; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- оформлення звіту; 

- подання звіту з практики; 

- складання заліку з практики. 

Після закінчення практики студент складає диференційований залік 

(захищає звіт) комісії, яка призначається завідувачем кафедри. До складу 

комісії входять керівники практик від університету, викладачі кафедри та, за 

можливістю, керівники від підприємства. За відсутності керівника від 
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підприємства враховується його оцінка знань студента відповідно до відгуку 

керівника у щоденнику практики. На залік студент подає: 

- звіт з практики, завірений печаткою; 

- щоденник практики (форма № Н-7.03у), підписаний керівниками практики 

від підприємства й керівником від університету. 

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук 

про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється на 

практику повторно, або розглядається питання щодо доцільності його 

подальшого перебування в університеті. 

 

3.2 Бази практики 
 

Місцем проведення практики можуть бути: університет та його 

підрозділи, підприємства (організації, установи) різних форм власності та 

галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, 

сільського господарства, державного управління тощо. 

Бази практики (підприємства, організації, установи будь-якої форми 

власності) мають відповідати вимогам програми практики, зокрема: 

- мати високий рівень техніки й технології, організації та культури праці; 

- мати можливість забезпечення проведення практики з дотриманням умов 

послідовності їх робочих програм; 

- володіти достатньою інформаційно-статистичною базою для цього виду 

практики; 

- підтримувати науково-технічні зв’язки з кафедрою. 

Вибору баз практики повинна передувати робота кафедри з вивчення 

виробничих та економічних можливостей щодо їхньої придатності для 

проведення практики студентів за спеціальністю. 

 

3.3 Обов'язки студентів під час проходження практики 

Студент зобов'язаний: 

 перед початком практики одержати на випусковій кафедрі 
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направлення на практику та її програму; 

 безпосередньо перед початком практики на підприємстві 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 службовців, є 

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

внутрішнього розпорядку студент несе відповідальність перед керівництвом 

університету і підприємства; 

 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 від університету і підприємства, у 

якому вони ставлять свій підпис. 

Для забезпечення навчально-методичного керівництва практикою 

кожному студенту кафедра призначає наукового керівника. 

 

3.4 Обов’язки керівника практики від кафедри 

До обов'язків керівника практики від кафедри входить: 

 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; 

 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; 

 контролювання своєчасного прибуття студентів на бази практики й 
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виконання ними програми практики й індивідуального завдання; 

 перевірка та приймання захисту звітів з практики. 

Для безпосереднього керівництва практикою студентів на базах практики 

призначаються наказом керівника підприємства кваліфіковані спеціалісти з 

вищою освітою. 

 

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

По закінченні практики студенти оформляють звіт, зміст якого 

визначається програмами практик. До звіту можуть входити визначені 

робочими програмами матеріали (характеристика підприємства, цифрові й 

табличні дані результатів проходження практики тощо). У звіті повинна бути 

коротко викладена фактично виконана робота студентів із зазначенням методів, 

завдяки яким отримано результати. 

У тексті звіту про виконання завдань практики надається повністю вся 

інформація згідно  з робочою програмою практики. Текст набирається на 

аркушах паперу стандартного формату А-4 з використанням шрифтів 

текстового редактора Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервала. 

Обсяг звіту повинен складати не більше 15-25 сторінок. Заголовки 

розділів виконують великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: 

ЗМІСТ, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Список використаної літератури та інших 

документальних джерел, використаних під час роботи, розміщуються після 

висновків і оформляються відповідно до чинних стандартів. 

Основні розділи звіту з практики 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст, який містить назви всіх розділів і підрозділів. 

3. Основна частина. 

4. Висновки. 

5. Список використаних джерел. 
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6. Додатки. 

Заключне оформлення звіту з практики відбувається наприкінці 

практики, для чого виділяється 1 ̶ 2 дні. Студент вважається таким, що виконав 

навчальний план і переводиться на наступний курс, якщо він: 

- виконав робочу програму практики; 

- отримав позитивний відгук від керівника практики підприємства; 

- оформив звіт відповідно до вимог; 

- захистив звіт із практики протягом встановленого періоду. 

Результати захисту оцінюються за системою, яка запропонована 

кафедрою економіка, і заносяться до залікової книжки в день захисту. 

Студент, який не виконав програму практики без поважної причини чи 

отримав негативний відгук про роботу, чи незадовільну оцінку, повторно 

направляється на практику чи відраховується з університету як такий, що має 

академічну заборгованість. 

 

5 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРАКТИК З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ 

СТУДЕНТІВ 

 

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, починаючи з I курсу, закріплюються за 

викладачами кафедри економіки і під їх керівництвом проводять науково-

дослідну роботу в галузі економіки, також на кафедрі економіки діє Товариство 

молодих учених. 

Спрямованість на вивчення певних проблем та проведення науково-

дослідної роботи під час проходження практики дозволяє студентам поетапно 

накопичувати необхідний обсяг практичного матеріалу і використовувати його 

у підготовці курсових робіт, доповідей на наукові конференції, рефератів, а 
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потім і в написанні наукових конкурсних та випускних бакалаврських робіт. 

У досягненні цієї мети важливу роль відіграють індивідуальні завдання з 

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

практики. У календарному графіку проходження практики повинні 

передбачатися терміни його виконання. 

 
6 ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ЗА ВИДАМИ 

 
6.1 Ознайомча 

Ознайомча практика передбачена навчальним планом для студентів 2 

курсу, 4 семестр (1,5 кредити). 

Завдання практики спрямовані на ознайомлення студентів з особливостями 

майбутньої професії, її змістом та завданнями аналітичної роботи, роллю 

економістів та керівників різних рівнів в управлінні сучасними підприємствами, 

особливостями організації підготовки фахівців з економіки. Практика покликана 

сприяти формуванню у студентів комплексного розуміння внутрішньо-

економічних процесів діяльності підприємства. Розширення знань відбувається 

також під час опрацювання спеціальних літературних джерел. 

Навчальна практика передбачає: 

- проведення екскурсій підприємствами; 

- характеристику бази практики; 

- роботу над індивідуальним завданням. 

Проведення екскурсій здійснюється на визначених для проходження 

практики підприємствах. Окремі види занять проводяться в університеті. 

Характеристика баз практики передбачає підготовку письмового звіту, у якому 

описується організаційна структура підприємства, розкриваються особливості 

організації виробництва і праці у структурних підрозділах. Загальна 

характеристика об’єкта дослідження повинна містити повну назву підприємства 

та інформацію про зміни його структури й назви, якщо такі відбувалися; 

загальну мету створення та діяльності підприємства; юридичну адресу 

підприємства і характеристику видів діяльності. Під час проходження практики 
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необхідно вивчити номенклатуру продукції, що виготовляється на 

підприємстві, надати її стислу характеристику з огляду споживчих якостей, 

характеристику вікового складу продукції та перспектив оновлення 

номенклатури. Необхідно проаналізувати динаміку показників випуску та 

реалізації продукції, виявити причини їх зміни. 

За результатами проведеної роботи заповнюється щоденник практики, 

готується звіт та його захист. 

Орієнтовну тематичну структуру ознайомчої практики наведено в 

таблиці 2. 

Таблиця 2 − Орієнтовна тематика ознайомчої практики 

№ Тема Вид 
занять 

Відповідальний 

1 Сутність діяльності підприємства, роль економіста-
аналітика у підвищенні конкурентоспроможності 
підприємства 

Бесіда Керівник практики 

2 Професія економіста на підприємстві, її зміст, місце 
та сфери професійної діяльності 

Бесіда Завідувач  кафедри 
економіки 

3 Особливості та досвід діяльності функціональних 
служб підприємства, а саме: виробничих, 
маркетингової, планово-економічної, фінансово-
економічної, постачання і збуту, технічного 
контролю тощ 

Бесіда Фахівці підприємств 

4 Захист звіту з ознайомчої практики Бесіда Викладачі кафедри 
економіки 

 

6.2 Навчальна практика 

Навчальна практика передбачена навчальним планом і є важливою 

складовою підготовки висококваліфікованих фахівців. Програма призначена 

для студентів 3 курсу, 6 семестр (3 кредити). 

 Метою проходження навчальної практики на підприємстві є 

ознайомлення із сучасними формами ведення господарської діяльності, 

системою і механізмами забезпечення стабільної роботи підприємств, 

організацій, установ у ринкових умовах.  

Програма навчальної практики передбачає послідовний аналіз фінансово-

економічної діяльності підприємства за певний звітній період (як правило, 3 

роки). 
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Під час проходження навчальної практики студент має докладно 

ознайомитись з роботою підприємства та опрацювати наступні питання 

(орієнтовна структура для виробничого підприємства):  

1. Загальна характеристика підприємства  

- організаційно-правова форма підприємства;  

- види діяльності та особливості технологічного процесу;  

- аналіз зовнішнього середовища підприємства;  

- організаційна структура управління підприємством;  

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 

2.1. Аналіз показників обсягів виробництва та реалізації продукції  

2.2. Аналіз ефективності використання матеріальних факторів виробництва  

- загальна оцінка матеріально-технічної бази підприємства;  

- показники використання основних засобів.  

2.3. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів підприємства  

- структура та чисельний склад працівників;  

- продуктивність та оплати праці;  

2.4. Аналіз собівартості продукції 

2.5. Аналіз фінансово-економічного стану діяльності підприємства.  

- показники прибутковості діяльності підприємства (валовий, чистий прибуток, 

показники рентабельності);  

- показники ділової активності підприємства (величину дебіторської та 

кредиторської заборгованості, оборотність активів, товарно-матеріальних 

цінностей);  

- показники фінансової стійкості підприємства (коефіцієнти автономії, 

забезпечення боргів, виробничий та фінансовий леверидж);  

- показники платоспроможності підприємства (коефіцієнти загальної, 

термінової, абсолютної ліквідності). 

Звіт за практику повинен бути поданий у зброшурованому вигляді з 

додержанням наступної форми складання звіту: 
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Титульний лист. 

Зміст - містить перелік приведених у звіті розділів і тем з вказівкою 

сторінок, додатків.  

Вступ - включає коротку характеристику підприємства, продукції, що 

випускається, і завдань, які стоять перед підприємством (установою) на 

сучасному етапі.  

Головна частина - містить звіт про конкретно виконану студентом роботу 

під час практики. Зміст цього розділу повинен відповідати вимогам, які 

пред’являються до звіту програмою практики і індивідуальним завданням.  

Висновки і пропозиції - студент робить свої висновки і вносить пропозиції 

з удосконалення організації виробництва і праці, системи планування і 

управління, стану фінансово-економічної роботи.  

Додатки - подається відповідна документація (форми, бланки і т.п.), яку 

студент відбирає при складанні звіту.  

Список використаних джерел.  

Робота має бути надрукована на комп’ютері. Всі листи текстової частини 

повинні мати наскрізну нумерацію.  

Розділи та підрозділи визначаються окремими змістовими заголовками. 

Викладання матеріалу повинно бути чітким, коротким та ясним. Всі таблиці та 

рисунки нумеруються і розміщуються відразу після посилання на них. 

 

6.3 Виробнича практика 

Виробнича практика передбачена навчальним планом і є важливою 

складовою підготовки здобувачів спеціальності 051 – Економіка, ОПП 

«Економіка». Практика призначена для студентів 4 курсу, 8 семестр (3 кредити) 

та є інформаційною базою для виконання випускної роботи. 

Метою виробничої практики студентів є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих при вивченні дисциплін професійного 

спрямування і придбання професійного практичного досвіду, необхідного для 

майбутньої роботи, набуття і розвиток навичок самостійного вирішення 
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окремих питань при розробці планів економічного і соціального розвитку 

підприємства, а також техніко-економічного аналізу у конкурентних умовах 

функціонування ринкової економіки, на основі яких виконується випускна 

робота. 

Для складання повноцінної техніко-економічної характеристики та 

проведення подальшого аналізу господарської діяльності підприємства, 

організації студент повинен вивчити такі питання (у дужках зазначено 

підрозділи та документи, де можна отримати необхідну інформацію): 

– загальну характеристику підприємницької організації (паспорт 

підприємства, статут підприємства); 

– характеристику продукції, що виготовляють, та обсягів її випуску та 

реалізації (виробниче управління, плановий відділ); 

– технологічний процес виготовлення продукції, організаційно-технічний 

рівень виробництва (управління головного технолога, технологічне бюро); 

– форми організації допоміжних виробництв, способи транспортування 

матеріальних цінностей (управління головного технолога, транспортний 

відділ); 

– виробничу структуру підприємства, організаційну структуру управління 

підприємством; 

– рівень забезпечення підприємства необхідними ресурсами, у тому числі 

й трудовими, ринки сировини та матеріалів, палива постачальники дійсні та 

потенційні, їх місцезнаходження, ціни, регулярність поставок (управління 

матеріально-технічного забезпечення, управління зовнішнього кооперування, 

планове управління, управління праці та заробітної платні); 

– параметри якості продукції, яка виробляється (відділ технічного 

контролю); 

– ринки збуту продукції та огляд споживачів, рівень конкуренції, 

політика ціноутворення підприємства (відділ маркетингу, відділ збуту); 

– характеристику виробничих фондів підприємства (відділ головного 

механіка, технологічне бюро, бухгалтерія підприємства);  



 17 

– наявність і використання обігових коштів (планове управління, 

фінансове управління); 

– структуру кадрів підприємства, рівень їх використання, політику оплати 

праці та використання фонду оплати праці (відділ кадрів, відділ праці та 

заробітної платні); 

– собівартість продукції та шляхи її зниження (планове управління); 

– фінансовий стан підприємства (планове управління, фінансове 

управління); 

– динаміку техніко-економічних показників (управління, економіст цеху); 

– методику і практику перспективного та поточного планування 

господарської діяльності на підприємстві; 

– методику і практику економічного аналізу господарської діяльності 

підприємства; 

Загальна характеристика об’єкта дослідження повинна містити повну 

назву підприємства та інформацію про зміни його структури й назви, якщо такі 

відбувалися; 

– загальну мету створення та діяльності підприємства; 

– юридичну адресу підприємства і характеристику, його місце 

розташування з огляду наближення до транспортних шляхів, енергетичної та 

сировинної бази. 

Під час проходження практики необхідно вивчити номенклатуру 

продукції, що виготовляється на підприємстві, її стислу характеристику з 

огляду споживчих якостей, характеристику вікового складу продукції та 

перспектив оновлення номенклатури. Необхідно проаналізувати динаміку 

показників випуску та реалізації продукції, виявити причини їх зміни. 

Для виявлення перспектив розвитку підприємства необхідно провести 

стислий аналіз споживачів і ринків збуту продукції підприємства та перспектив 

їх розширення. Характеристика основних виробничих фондів підприємства 

повинна містити: 

– стислий аналіз і  структури основних фондів у динаміці; 
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– характеристику  вікового складу обладнання та його відновлення; 

– аналіз показників використання основних фондів. 

Для відображення стану підприємства необхідно провести аналіз 

наявності та використання обігових коштів. У ході аналізу ресурсних баз 

необхідно виявити існуючі недоліки в ресурсному забезпеченні підприємства та 

причини, якими це пов’язано. Одним із найважливіших видів ресурсів є 

трудові, тому необхідно проаналізувати, чи достатньо підприємство 

забезпечене персоналом необхідного рівня кваліфікації, оцінити пропозицію 

робочої сили на ринку праці й виявити можливості задоволення перспективних 

потреб підприємства у кадрах. 

Аналіз результатів та результативності діяльності включає: 

– аналіз прибутковості підприємства; 

– аналіз рентабельності окремих видів продукції та виробництва в цілому. 

Фінансовий аналіз повинен містити: 

- аналіз майна підприємства та джерел його утворення (вертикальний та 

горизонтальний аналіз балансу); 

- аналіз ліквідності та платоспроможності. 

- аналіз показників фінансової стійкості. 
 

5 ПЛАН-ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Орієнтовний план-графік проходження практики наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Етапи проходження практики 

1 Оформлення та отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки та 
охорони праці 
2 Вивчення інформаційних джерел щодо організаційного та методичного 
забезпечення діяльності організації (бази практики) 
3 Індивідуальний збір інформації, виконання аналітичних завдань (відповідно 
до індивідуального завдання) 
4 Діагностика об’єкта дослідження (відповідно  до індивідуального завдання) 
5 Оформлення звіту про проходження практики 

 



7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Залік з практики проводиться в останній день проходження практики 

комісією від кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник  і звіт. 

Підсумкова оцінка практичної підготовки за 100-бальною шкалою, 

національною системою і шкалою ЕКТС (табл. 4) формується з окремих 

складових (табл. 5). 

Таблиця 4 – Шкала оцінок 

Шкала оцінок 
Оцінка за 

національною 
шкалою 

Проміжок за 
накопичувальною 
бальною шкалою 

Оцінка ЕСТS 

Відмінно 90–100 А – відмінно 
82–89 В – дуже добре Добре 74–81 С – добре 
64–73 D – задовільно Задовільно 60–63 Е – достатньо 

35–59 FX – незадовільно  
(дозволяється перескладання) 

Незадовільно 
1–34 

F – неприйнятно  
(повторне вивчення навчальної 

дисципліни) 
 

Диференційований залік за практику виставляється з урахуванням 

(таблиця 5): 

– оцінки результатів роботи, поданої у відгуку-характеристиці керівника 

практики з боку організації; 

– оцінки за оформлення звіту, щоденника, зазначеної у висновку 

викладача – керівника практики від кафедри; 

– презентації результатів проходження практики під час захисту звіту та 

відповідей на запитання членів комісії з прийому заліку з практики. 

У разі стажування студента за кордоном можливе зарахування такого 

стажування як проходження виробничої практики. При цьому враховується 

відповідність закордонної бази практики вимогам програми практики. 
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Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховується з університету. 

Таблиця 5 – Розподіл балів оцінювання звіту із проходження практики  

Параметр оцінки (рекомендований діапазон оцінки в балах) Результат 
оцінювання 

Оцінка результатів 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 студентом 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 складання списку використаної літератури 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Афанасьєв М. В. Економіка підприємства: навчальний посібник для 

студентів вузів/ М. В. Афанасьєв, А. Б. Гончаров. — Х.: ВД «ІНЖЕК», 2003. — 

409 с. 

2. Бандурка О. М. Основи економічної безпеки/ О. М. Бандурка , 

В. Є. Духов , К. Я. Петрова , І. М. Червяков.  — Х.: Видавництво Національного 

ун-ту внутрішніх справ, 2003.– 236 с. 

3. Бендиков М. Экономическая безопасность промышленного предприятия 

в условиях кризисного развития/ М. Бендиков// Менеджмент в России и за 

рубежом.- 2012. – №2. – С.17-29. 

4. Благун І. С. Формування системи показників фінансової системи безпеки 

підприємства/ І. С. Благун, В. В. Орлова// Вісник Донбаської Державної 

машинобудівної академії. – 2007. - №3(9). – С.242-245. 

5. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник/ І.М. Бойчик. 

– К.: Атака, 2002.- 497 с. 

6. Бутинець Ф.Ф. Економічний аналіз. Практикум: Навчальний посібник для 

студентів вузів/ Ф.Ф. Бутинець, Є.В. Мних, О.В. Олійник. - Житомир: ЖІТІ, 

2000.- 416 с. 

7. Гомілко Л.П. Оцінка фінансової безпеки підприємства/ Л.П. Гомілко, 

Т.Ф. Косянчук// Вісник Хмельницького національного університету. 

Економічні науки.- 2006.- №4,Т.2.- С. 46-49. 

8. Горячева К. С. Фінансова безпека підприємства, сутність та місце в 

системі економічної безпеки/ К.С. Горячева// Економіст.- 2016.- №8.- С. 65-67. 

9. Горячева К.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової безпеки 

підприємства/ К.С. Горячева // Актуальні проблеми економіки.- 2013.- №9.- С. 

43-49. 
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 Додаток Б 

Зразок щоденника з виробничої практики  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
Виробнича практика 

 (вид і назва практики) 

студента 
____________________________________________________________________
____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет економіки і управління           Кафедра економіки 
Спеціальність 051 – «Економіка»              _____курс,        Група _____ 
Освітнього ступеня «бакалавр»   
Освітньо-професійна програма «Економіка») 
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 
Тижні проходження практики  № 

пор Назви робіт 
1 2 3 4 5 

Відмітки 
про 

виконання 
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 Б 
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 В 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ З _____________ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
 

Студента (ки) __ курсу ________ групи  
ступінь вищої освіти ___бакалавр______ 
                                                                          (бакалавр, магістр) 

спеціальність 051 «Економіка» 
освітня програма  «Економіка» 
_________________________________ 

(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 
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Наскрізна програма практик для студентів денної та заочної форм 

навчання зі спеціальності 051 – «Економіка» освітньо-професійна програма 

«Економіка» 

 
 

 

Укладачі: д. е. н., проф. О. І. Маслак, 

                 к. е. н., доц. Н. Є. Гришко 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки проф. О. І. Маслак 

 

 

 

 

 

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 


