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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, освітній 
рівень 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

здобуття  
освіти 

заочна 
форма 

здобуття  
освіти 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 
05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

Нормативна 
 
 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання звіт з 
практики) 

Освітній рівень: 
магістр 
 

Рік підготовки 

2-й -й 

 
Загальна кількість  годин 
– 90  

Семестр 

1-й -й 

Тижневих годин для 
денної форми здобуття  
освіти : 
самостійної роботи 
студента – 22.5 

Спеціальність: 
051 Економіка 

 

Самостійна робота 
90 год. 

Вид 
контрол

ю:  

 год. 

Диференційований 
залік 
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2. Мета та завдання виробничої (переддипломної) практики 
Метою виробничої (переддипломної) практики є поглиблення, узагальнення і 

вдосконалення набутих знань у сфері міжнародної економіки, оволодіння 
професійним досвідом, компетенціями та збір фактичного матеріалу для 
виконання кваліфікаційної роботи магістра. 

Завдання виробничої (переддипломної) практики: 
• вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, 
пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми 
дослідження щодо майбутньої магістерської роботи; визначення стану розробки 
питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;  
• систематизація теоретичних знань з міжнародної економіки, фінансів, 
маркетингу, міжнародного фінансового менеджменту, обліку і аудиту у 
зовнішньоекономічній діяльності, набутих під час навчання й застосування їх в 
практиці зовнішньоекономічної діяльності підприємств;   
• засвоєння практичних навичок на робочому місці спеціаліста з міжнародної 
економіки в основних відділах і підрозділах виробничо-господарських структур;  
• підготовка кожним студентом аналітичного звіту на основі програми 
практики, в якому необхідно виділити основні результати діяльності виробничого 
підприємства, дати їм оцінку, визначити вплив вирішальних чинників, 
узагальнити резерви та підготувати рекомендації.  

  
Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
ЗК5. Здатність працювати в команді. 
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 
ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):  

СК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 
інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 
пов’язаних з цим управлінських рішень. 

СК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-
аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних 
проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. 

 СК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та 
прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 
встановленим потребам дослідження. 

СК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 
розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 
розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 
розвитку суб’єктів господарювання. 

СК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні наслідки 
управлінських рішень. 
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 СК10.Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-
економічних систем. 

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, 
здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення.  

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціалізації (СКС) 

CKC1. Здaтнicть oбґpyнтoвyвaти пepcпeктивнi нaпpями poзвиткy 
зoвнiшньoeкoнoмiчнoï дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, зacтocoвyвaти принципи 
цiнoyтвopeння, пoзицiювaння тa peклaми y кoнкypeнтнoмy cepeдoвищi, 
пpoгнoзyвaти мoжливi кoнфлiкти, кpизoвi cитyaцiï y діяльності 
пiдпpиємcтвa y вiдкpитiй eкoнoмiцi 

CKC2. Здaтнicть aнaлiзyвaти фiнaнcoвy звiтнicть кoмпaнiï, пiдгoтoвлeнy 
вiдпoвiднo дo мiжнapoдниx cтaндapтiв з пoзицiй пoтeнцiйнoгo iнвecтopa, 
пocтaчaльникa, кoнкypeнтa; aдaптyвaти мiжнapoднi cтaндapти фiнaнcoвoï 
звiтнocтi нa вiтчизняниx пiдпpиємcтвax; oцiнювaти eфeкти від 
зacтocyвaння пpинципiв мiжнapoдниx oблiкoвиx cтaндapтiв нa фінансові 
peзyльтaти дiяльнocтi тa фiнaнcoвий cтaн кoмпaнiï. 

CKC3. Здaтнicть зacтocoyвaти пpoфeciйнy aнглiйcькy мoвy y пpaктичнiй i 
дocлiдницькiй дiяльнocтi, викopиcтoвyвaти (oпepyвaти) англомовну eкoнoмiчнy 
тepмiнoлoгiю y дiлoвиx кoмyнiкaцiяx тa aнaлiзi аналітичних джepeл eкoнoмiчнoï 
iнфopмaцiï. 

CKC4. Здaтнicть застосовувати пoxiднi фінансові інструменти в yпpaвлiннi 
eкoнoмiчнoю тa фiнaнcoвoю дiяльнicтю фipм, банків та нeбaнкiвcькиx фінансових 
пocepeдникiв, викopиcтoвyвaти сучасні iнфopмaцiйнi тexнoлoгiï тa eкoнoмiкo-
cтaтиcтичнi мeтoди i мoдeлi в yxвaлeннi piшeнь щoдo xeджyвaння pизикiв, 
фopмyлювaти пpoфeciйнi зaдaчi y cфepi apбiтpaжниx, cпeкyлятивниx oпepaцiй. 

CKC5. Здaтнicть   дo   пpoвeдeння   aнaлiтичнo-пpoгнocтичнoгo   aнaлiзy 
мiжнapoдниx pecypcниx, тoвapниx тa фiнaнcoвиx pинкiв, ви явлення мoжливиx 
зaгpoз i pизикiв y cфepi мiжнapoднoгo бiзнecy. 

 
Програмні результати навчання (ПРН): 

ПPН 1.Фopмyлювaти, aнaлiзyвaти тa cинтeзyвaти piшeння нayкoвo-
пpaктичниx пpoблeм. 

ПPН 2.Poзpoбляти, oбґpyнтoвyвaти i пpиймaти eфeктивнi piшeння з питaнь 
poзвиткy coцiaльнo-eкoнoмiчниx cиcтeм тa yпpaвлiння cyб’єктaми eкoнoмiчнoï 
дiяльнocтi. 

ПPН 3.Biльнo cпiлкyвaтиcя з пpoфeciйниx тa нayкoвиx питaнь дepжaвнoю тa 
іноземною мoвaми ycнo i пиcьмoвo. 

ПPН 4.Poзpoбляти coцiaльнo-eкoнoмiчнi пpoєкти тa cиcтeмy кoмплeкcниx 
дiй щoдo ïx peaлiзaцiï з ypaxyвaнням ïx цiлeй, oчiкyвaниx coцiaльнo-eкoнoмiчниx 
нacлiдкiв, pизикiв, зaкoнoдaвчиx, pecypcниx тa iншиx oбмeжeнь. 

ПPН 5.Дoтpимyвaтиcя пpинципiв aкaдeмiчнoï дo6poчecнocтi. 
ПPН 6.Oцiнювaти peзyльтaти влacнoï poбoти, дeмoнcтpyвaти лiдepcькi 

нaвички тa уміння yпpaвляти пepcoнaлoм i пpaцювaти в кoмaндi. 
ПPН 7.Oбиpaти eфeктивнi мeтoди yпpaвлiння eкoнoмiчнoю дiяльнicтю, 

oбґpyнтoвyвaти пpoпoнoвaнi piшeння нa ocнoвi peлeвaнтниx дaниx тa нayкoвиx i 
пpиклaдниx дocлiджeнь. 
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ПPН 8.Збиpaти, oбpoбляти тa aнaлiзyвaти cтaтиcтичнi дaнi, нayкoвo-
aнaлiтичнi мaтepiaли, нeoбxiднi для виpiшeння кoмплeкcниx eкoнoмiчниx зaвдaнь. 

ПPН 9.Пpиймaти eфeктивнi piшeння зa нeвизнaчeниx yмoв i вимoг, щo 
пoтpe6yють зacтocyвaння нoвиx пiдxoдiв, мeтoдiв тa iнcтpyмeнтapiю coцiaльнo-
eкoнoмiчниx дocлiджeнь. 

ПPН 10.Зacтocoвyвaти сучасні iнфopмaцiйнi тexнoлoгiï та спеціалізоване 
пpoгpaмнe зaбeзпeчeння y coцiaльнo-eкoнoмiчниx дocлiджeнняx тa в yпpaвлiннi 
coцiaльнoeкoнoмiчними cиcтeмaми. 

ПPН 12.Oбґpyнтoвyвaти yпpaвлiнcькi piшeння щoдo eфeктивнoгo poзвиткy 
cyб’єктiв гocпoдapювaння, вpaxoвyючи цiлi, pecypcи, oбмeжeння тa pизики. 

ПPН 15.Opгaнiзoвyвaти poзpoбкy тa peaлiзaцiю coцiaльнo-eкoнoмiчниx 
пpoєктiв iз вpaxyвaнням iнфopмaцiйнoгo, мeтoдичнoгo, мaтepiaльнoгo, 
фiнaнcoвoгo тa кaдpoвoгo зaбeзпeчeння. 

ПPН 16.Здiйcнювaти aнaлiтичнo-пpoгнocтичний aнaлiз мiжнapoдниx 
pecypcниx, тoвapниx та фiнaнcoвиx pинкiв, тa виявляти мoжливi зaгpoзи i pизики 
y cфepi мiжнapoднoгo бiзнecy. 

ПPН 17.Зacтocoвyвaти cyчacнi   пpинципи   цiнoyтвopeння,   пoзицiювaння   
тa   peклaми   y вiдкpитoмy кoнкypeнтнoмy cepeдoвищi. 

ПPН 18.Aнaлiзyвaти звiтнicть пiдпpиємcтв, пiдгoтoвлeнy вiдпoвiднo дo 
мiжнapoдниx cтaндapтiв фiнaнcoвoï звiтнocтi з пoзицiй пoтeнцiйнoгo iнвecтopa, 
пocтaчaльникa, кoнкypeнтa. 

ПPН 20.Bмiти зacтocoвyвaти дiлoвy iнoзeмнy мoвy тa eкoнoмiчнy 
aнглoмoвнy тepмiнoлoгiю y пpoфeciйниx кoмyнкaцiяx. 

 
 

3. Програма освітнього компонента «Виробнича (переддипломна) 
практика» 

Під час проходження практики студент має ознайомитися з основними 
характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики та 
висвітлити  результати роботи в основних розділах звіту про проходження 
практики. 

У розділі 1. Переддипломна практика студент-практикант повинен  

• здійснити критичний огляд літератури за обраним напрямом 
дослідження та укласти бібліографічний опис; 

• написати рецензію на англомовну наукову статтю у фаховому виданні 
за науковою проблематикою практиканта (виданою за не пізніше ніж 
за останні 2 роки). 

У розділі 2. Виробнича практика студент-практикант повинен на основі 
балансових даних проаналізувати фінансовий стан підприємства, а саме 
здійснити: 

• оцінку фінансової звітності підприємства за попередні 2-3 роки (баланс, звіт 
про фінансові результати, звіт про фінансово-майновий стан, звіт про рух 
грошових коштів);  

• аналіз структури активів компанії;  

• аналіз формування, розподілу і використання прибутку;  



7 
 

  

• аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основних 
фінансових показників, що характеризують ефективність діяльності 
підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, ліквідність тощо);  

а також розробити висновки і пропозиції щодо поліпшення фінансових 
показників; 

Якщо база виробничої (переддипломної) практики відрізняється від бази 
виробничої  практики в магістратурі, слід подати коротко загальну 
характеристику організаційної структури та основних напрямків виробничо-
господарської діяльності суб'єкта господарювання. 

 

4. Методи контролю та розподіл балів, які отримують студенти 
Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми на звітній (підсумковій конференції). Дату, годину та аудиторію захисту 
встановлює відповідний деканат економічного факультету.  

Загальною формою звітності студента про практику є подання письмового 
звіту, підписаного, зареєстрованого у встановленому порядку кафедрою і 
оціненого в письмовій формі (відгук) безпосередньо керівником від бази 
практики.   

Практикант подає звіт про практику на кафедру не пізніше, ніж через два 
календарні дні після закінчення практики. До звіту додаються щоденник із 
характеристикою з об’єкту практики про роботу практиканта із зазначенням її 
оцінки. Відгук на роботу практиканта за час проходження практики записується у 
щоденнику практики, підписується керівником практики від бази. Підпис на 
відгуку керівника від бази практики у щоденнику повинен бути завірений 
печаткою відповідної бази практики.  

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує загальний керівник 
практики від установи – бази практики. Звіт завіряється підписом керівника 
практики від бази практики та печаткою бази практики на титульному аркуші.  

Письмовий звіт разом з іншими документами  подається на рецензування 
безпосередньому керівнику практики від кафедри у термін, який визначається 
відповідною кафедрою та регламентується нормативними й методичними 
документами з організації і проведення практики.   

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на 
кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за 
результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам факультету, 
звіт рекомендується до захисту перед комісією шляхом здійснення напису на 
титульному аркуші „до захисту” безпосереднім керівником та завіряється його 
підписом з позначенням дати здійснення підпису.   

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам кафедри, 
звіт направляється на доопрацювання студенту шляхом здійснення напису на 
титульному аркуші „на доопрацювання” безпосереднім керівником та завіряється 
його підписом з позначенням дати здійснення підпису.  

За результатами перевірки звіту та ознайомлення з характеристикою на 
студента з об’єкту та відгуком керівника практики від установи – бази практики 
безпосередній керівник практики від кафедри у щоденнику пише загальний відзив 
й визначає оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту у комісії.  
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Після перевірки поданого звіту безпосереднім керівником практики від 
кафедри і його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт із 
практики публічно захищається студентами на підсумковій (звітній) конференції 
перед комісією, яка створюється за розпорядженням завідувача кафедри і 
складається з викладачів (не менше двох) кафедри аналітичної економії та 
міжнародної економіки. Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання 
необхідних документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання 
індивідуального завдання, відгуку керівника та характеристики студента з бази 
практики, рівня знань та захисту студента за п’ятибальною диференційною 
оцінкою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), яка характеризує 
успішність студента. З метою об'єктивної оцінки знань та вмінь, набутих 
студентами під час проходження виробничої практики, захист звітів про практику 
проводиться з урахуванням критеріїв, які наведені нижче.  

Оцінка за практику фіксується у щоденнику з практики, вноситься в 
заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента й враховується 
при визначенні середнього бала студента, розміру стипендії разом з оцінками за 
результатами підсумкового семестрового контролю.   

Захист звіту відбувається на звітній (підсумковій конференції) на кафедрі 
аналітичної та міжнародної економіки.  

Склад комісії визначає завідувач кафедри. До захисту допускаються 
студенти, які представили у повному обсязі звіт та всі документи, що 
супроводжують процес проходження практики.  

Зареєстрований звіт передається на перевірку керівнику практики від 
кафедри.   

Студент, який не виконав програму практики, мав серйозні порушення 
трудової дисципліни, отримав негативний відзив керівника від підприємства про 
професійну придатність або незадовільну оцінку при захисті, відраховується з 
університету за невиконання навчального плану.  

Захищений звіт про проходження практики зберігається на кафедрі. За 
необхідності він також може бути використаний при написанні магістерської 
роботи.  

Підсумки проходження студентами практики обговорюються на засіданні 

кафедри міжнародної економіки.  

Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, набутих на виробничій 
практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим переведенням її у 
чотирибальну шкалу оцінок.  

Оцінка проходження виробничої практики складається із суми балів, які 
визначаються керівником практики від підприємства (максимальна сума – 30 
балів), комісією на основі розгляду змісту та оформлення звіту про практику 
(максимально  - 20 балів) та за підсумком усного захисту перед комісією 
основних положень, які входять до програми практики (максимально – 50 балів). 
Складовою загальної суми балів за захисту звіту про переддипломну виробничу 
практику є: сума балів за зміст звіту про практику окремо за кожним структурним 
розділом програми практики.  

Переведення балів підсумкової оцінки у традиційну чотирибальну оцінку 
здійснюється за шкалою:  
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Оцінка 
ЄКТС 

Сума 
балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

А 90 – 100 відмінно    
 

Зараховано 
В 81-89 

добре  
С 71-80 

D 61-70 

задовільно  
E 51-60 

FX 
25-50 

незадовільно з 
можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 
F 

0-24 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 
Під час захисту звіту про практику комісія уважно розглядає зміст звіту про 
практику, виставляє бали за зміст кожного розділу, після чого задає студентові 
усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом викладених у змісті 
звіту про практику положень.  

  
Шкала балів, які враховуються при виставленні   

підсумкової оцінки за виробничу (переддипломну) практику  
  

№ з/п  Зміст завдання  Кількість 

балів  

1.   Бібліографія  0-15  

2.   Рецензія  0-10  

3.   Аналіз фінансово-економічних 

показників діяльності підприємства  

0-15   

4.   Пропозиції щодо підвищення 

ефективності діяльності 

підприємства   

0-10   

5.   Захист звіту про практику (сума 

балів р.р. 1-4)  

0-50   

6.   Оформлення звіту  0-20   

7.   Результуюча оцінка керівника 

практики на підприємстві   

0-30   

8.   Максимальна сума балів    100  

 

Критерії оцінки розділів звіту про практику (за кожний розділ)   
І. Найвища якість розділу звіту повинна відповідати таким вимогам:  
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1) повне та вичерпне викладення змісту роботи, яка проводилася студентом 
під час опрацювання відповідного розділу;  

2) повний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом практики 
(копії документів, аналітичні та статистичні матеріали тощо); допускається 
представлення не менше 75% додатків, передбачених програмою, з причин, які не 
залежать від студента;  

3) актуальність і достовірність поданої у звіті інформації.   
II. Посередня якість розділу звіту визначається у випадку, якщо наявний 

хоча б один із зазначених нижче пунктів:  
1) неповне викладення змісту роботи або неповна відповідність змісту 

роботи вимогам програми практики (50-75% охоплення зазначених у програмі 
проходження практики за відповідною дисципліною питань);  

2) неповний склад додатків, які вимагаються відповідним розділом 
практики (50-75% необхідних додатків);  

3) неактуальність поданої у звіті інформації (подання інформації за період, 
що передує терміну проходження студентом практики).  

III. Незадовільна якість розділу звіту (оцінюється в 0 балів) визначається у 
випадку, якщо наявний хоча б один із зазначених нижче пунктів:  

1) одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповідають оцінці 
посередньої якості розділу;  

2) неповне викладення змісту роботи або неповна відповідність змісту 
роботи вимогам програми практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі 
проходження практики за відповідною дисципліною питань);  

3) неповного складу додатків, які вимагаються відповідним розділом 
практики (менше 50% необхідних додатків);  

4) недостовірності поданої у звіті інформації.  
Критерії оцінки захисту звіту про практику   
І. Найвища якість захисту звіту про практику, яка оцінюється в 50 балів, 

повинна відповідати таким вимогам:  
1) вільне володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці;  
2) повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;  
3) уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'язані із змістом 

роботи на ділянках, передбачених програмою практики.  
II. Посередня оцінка за захист звіту про практику, якщо:  

1) немає відповідності хоча б одному з пунктів, зазначених вище, або якщо:  
2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами 
зроблені значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту 
в цілому правильно зазначеного інструктивного матеріалу;  

ІІІ. Захист звіту оцінюється в 0 балів, якщо:  
1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття двох чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього;  
2) одночасно наявні обидва типи недоліків, які окремо характеризують 

критерій посередньої оцінки;  
3) характер відповідей дає підставу стверджувати, що студент який захищає 

звіт про практику, неправильно зрозумів зміст практики і тому не відповідає на 
питання по суті, припустився  грубих помилок у змісті відповіді.  
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Під час оцінки оформлення звіту про практику в цілому додатково 
враховуються і впливають на загальну суму балів допущені недоліки та помилки, 
якими вважаються:  

- неохайне оформлення роботи (вживання неприйнятих скорочень, 
рукописний варіант звіту, незрозумілий почерк, використання олівців замість 
чітких чорнил);  

- помилки в оформленні звіту про практику порівняно з діючими вимогами;  
- помилкові статистичні та аналітичні дані, якщо розмір помилки незначний 

і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті .  
Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховується і 

впливає на загальну суму балів результуюча оцінка, виставлена керівником 
практики на підприємстві, яка залежить від   дисциплінованості студента під час 
проходження практики. дотриманні ним графіка і змісту проходження практики 
(зафіксованому у відповідному журналі).   

Академічна доброчесність: Очікується, що запропоновані студентові 
завдання будуть виконані ним особисто. Присутність у звіті значного обсягу 
прямих запозичень, які не оформлені як посилання, а також текстові та графічні 
збіги матеріалу у звітах студентів, які проходили практику на спільній базі, є 
прикладами академічної недоброчесності. Виявлення академічної 
недоброчесності в звіті студента є підставою для його незарахування викладачем. 

Студент-практикант, котрий не виконав програму практики і отримав 
незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті звіту 
про практику, не допускається до подальшого виконання навчального плану в 
університеті і захисту магістерської роботи. Студенти, що отримали сумарний 
бал, нижчий за 51 за національною шкалою, отримують оцінку FX за шкалою 
ECTS та скеровуються на повторний захист практики.  
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