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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів,  – 6 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
(шифр, назва) 

Нормативна 

Модулів –   

Спеціальність  

076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
(шифр, назва) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  Освітня програма 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

3-й 3-й 

Курсова робота Семестр 

Загальна кількість годин - 

180 

2-й 2-й 

Лекції 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента –  

 

Освітній ступінь: 

 

бакалавр 

год год. 

Практичні, семінарські 

год.  год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

180 год. 180 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю: залік 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми здобуття освіти –  

для заочної форми здобуття освіти –  
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою виробничої практики студентів, що здобувають освітній ступінь 

«бакалавр» у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» є формування професійних 

умінь, а також навичок застосування набутих під час навчання теоретичних знань 

та аналітичних інструментів у реальних ринкових та виробничих умовах суб’єктів 

господарювання, обраних базами практики.   

Під час проходження практики та у процесі написання звіту студенти 

повинні: 

- закріпити та систематизувати набуті теоретичні знання з основних дисциплін 

професійної підготовки, а також їх поглибити та доповнити; 

- набути практичні навички та компетентності фахівця зі спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», які передбачені відповідною 

освітньо-професійною програмою. 

Програмою практики передбачене поетапне виконання студентами завдань, 

зміст яких сформований відповідно до вимог ОПП «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» та рекомендованого графіку практики на підприємствах, 

суб’єктах підприємницької діяльності, виробничо-господарського профілю. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми бакалавра зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у результаті проходження 

практики студенти повинні: 

знати:  

− організаційні засади діяльності підприємства, тип організаційної 

структури, її переваги та недоліки; 

− номенклатуру та асортимент продукції (послуг); 

− основних конкурентів підприємства, конкурентну ситуація та основні 

тенденції розвитку ринку продукції (послуг) підприємства; 

− основи ресурсного забезпечення діяльності підприємства, склад та 

структуру персоналу підприємства, необоротних та оборотних активів; 
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− особливості кадрової політики підприємства, діючий механізм набору, 

підготовки, підвищення кваліфікації, оцінки роботи працівників, форми та 

системи оплати праці, системи матеріального та нематеріального 

стимулювання праці; 

− особливості організації виробничого процесу/процесу надання послуг; 

− форми, методи та канали збуту продукції; 

− види цін та методи формування ціни на основні види продукції/послуг; 

− види доходів підприємства, їх структуру та динаміку; 

− склад, структуру та динаміку витрат підприємства, методи калькулювання 

та методику розрахунку собівартості продукції;  

− особливості інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства, основні 

напрями інвестицій та процес здійснення інновацій; 

− методику розрахунків основних показників виробничо-господарської 

діяльності та оцінки фінансового стану підприємства. 

 

вміти: 

− збирати, систематизувати та аналізувати інформацію про суб’єкт 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності; 

− проводити аналіз ринку продукції (послуг) підприємства та конкурентної 

ситуації; 

− аналізувати фінансову звітність суб’єкта підприємницької, торговельної та 

біржової діяльності 

− проводити комплексну оцінку фінансово-майнового стану підприємства, а 

також його інноваційно-інвестиційної діяльності; 

− оцінювати товари і послуги у підприємницькій, торговельній та біржовій 

діяльності за допомогою сучасних методів 

− виявляти та конкретизувати проблемні ситуацій в підприємницькій, 

торговельній та біржовій діяльності 

− запропонувати заходи для підвищення ефективності роботи суб’єкта 

підприємницької, торговельної та біржової діяльності  
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− письмово оформити фаховий аналіз діяльності суб’єкта підприємництва 

державною мовою та з використанням необхідного економічного 

інструментарію. 

Компетентності студента відповідають Стандарту вищої освіти для першого 

(бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування», 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

затвердженого та введеного в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.11.2018 р. № 1243. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.   

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо.  

Спеціальні компетентності: 

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної 

та біржової діяльності.  

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій 

для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, 

торговельних і біржових структур.  

СК 5. Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності.  

СК 6. Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-

правових документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової 

діяльності.  

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.  
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СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків і 

результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з 

урахуванням ризиків. 

 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Загальна характеристика діяльності підприємства  

у ринковому середовищі 

 

1.1. Загальна характеристика підприємства (організаційно-правова форма 

підприємства, сфера економічної діяльності за КВЕД, основні види господарської 

діяльності, загальна кількість працюючих). 

1.2. Продукція (послуги) підприємства (номенклатура та асортимент 

продукції (послуг), в т.ч. їх ширина, глибина, насиченість і гармонійність; 

процедури і документи, що визначають якість продукції, в т.ч. технічні регламенти, 

державні стандарти, технічні умови, сертифікати з підтвердження відповідності 

продукції та систем управління якістю серії ISO). 

1.3. Конкурентна ситуація на ринку продукції (послуг) підприємства 

(актуальна ситуація, гострота конкурентної боротьби, основні конкуренти 

підприємства, тенденції розвитку ринку). 

 

Розділ 2. Організація діяльності підприємства 

 

2.1. Організаційна структура управління підприємством (схема, вид 

відповідно до класифікаційних ознак, переваги та недоліки, основні функціональні 

завдання кожної з ланок; структура, завдання та основні функції економічних 

підрозділів) 

2.2. Економічні підрозділи/відділи у структурі управління підприємством 

(склад і підпорядкування відділів/фахівців, основні функції та розподіл завдань між 

окремими відділами/фахівцями, основні джерела інформації та програмне 

забезпечення, що використовують економісти у своїй роботі) 
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Розділ 3. Ресурси підприємства 

 

3.1. Персонал підприємства (аналіз динаміки складу і структури персоналу, 

тенденцій і факторів впливу, руху працівників та продуктивності праці, 

особливості кадрової політики; діючий механізм набору, підготовки, підвищення 

кваліфікації, оцінки роботи працівників, діюча система матеріального та 

нематеріального стимулювання праці; форми та системи оплати праці на 

підприємстві, механізм формування фонду оплати праці та його розподіл; практика 

застосування доплат і надбавок, основні принципи преміювання працівників). 

3.2. Активи підприємства 

3.2.1. Необоротні активи (склад, структура та види необоротних активів 

підприємства, шляхи їх надходження та вибуття; рух необоротних активів, їх знос, 

показники оновлення та вибуття; показники ефективності використання основних 

засобів підприємства; амортизаційна політика підприємства, порядок нарахування 

амортизації основних засобів та нематеріальних активів; склад нематеріальних 

активів (за наявності), шляхи надходження на підприємство та методика 

оцінювання). 

3.2.2. Оборотні активи (склад; структура; показники ефективності 

використання оборотних активів, оборотності запасів, сировини і матеріалів, 

готової продукції (товарів); напрямки їх прискорення) 

3.3.Капітал підприємства (структура та динаміка капіталу підприємства 

(пасивів), в т.ч. власного та залученого)  

 

Розділ 4. Виробничий процес/Процес надання послуг 

 

4.1. Організація основних виробничих процесів (складові елементи, 

послідовність окремих технологічних стадій, їх тривалість, способи поєднання; 

вузькі місця виробництва). 
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4.2. Організація обслуговуючих і допоміжних виробництв (обслуговуюче та 

допоміжне виробництва, їхні функції завдання та функції, рівень завантаженості).  

 

Розділ 5. Збут та просування продукції/послуг підприємства 

 

5.1. Цінова політика підприємства (масштаб цін, види цін, методи 

формування ціни на основні види продукції/послуг) 

5.2. Збутова політика підприємства (форми, методи та канали збуту 

продукції).  

5.3. Комунікаційна політика підприємства (реклама, PR, участь у 

ярмарках/виставках, особистий продаж, стимулювання збуту і т.п.; маркетинговий 

бюджет та планування заходів). 

 

Розділ 6. Доходи, витрати та фінансові результати  

діяльності підприємства 

 

6.1. Доходи (види доходів, їх структура та динаміка; структура та динаміка 

доходів від основної діяльності). 

6.2. Витрати (склад, структура та динаміка прямих витрат; обсяг та структура 

накладних витрат, методика їх розподілу між окремими видами продукції (робіт, 

послуг); формування валових витрат підприємства; методика розрахунку 

собівартості продукції, методи калькулювання, розрахунки кошторисів витрат; 

динаміка структури собівартості окремих видів продукції та основні чинники 

впливу). 

6.3. Прибуток/збиток (динаміка прибутковості/збитковості підприємства, 

фактори впливу; показники рентабельності діяльності підприємства). 

6.4. Фінансовий стан підприємства (показники ділової активності, 

ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості; чинники і причини 

існуючого стану; резерви і шляхи покращення фінансово-економічного стану 

підприємства).  
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Розділ 7.Інноваційно-інвестиційна діяльність 

 

7.1. Інноваційна діяльність (кількість та частка 

інноваційної/нової/удосконаленої продукції/послуг/технологій; залучення нових 

засобів механізації та автоматизації процесів; запатентованих винаходів; 

організація інноваційної діяльності на підприємстві; процес здійснення інновацій). 

7.2. Інвестиційна діяльність (плани та обсяги інвестиційної діяльності 

підприємства; основні напрями інвестицій).  

 

Розділ 8. Висновки та пропозиції 

Напрями підвищення ефективності роботи підприємства та його підрозділів. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює 

керівник виробничої практики від університету. Навчально-методичне керівництво 

й виконання програми забезпечує кафедра економіки підприємства. 

Розподіл студентів на практику проводиться кафедрою з урахуванням 

замовлень на підготовку спеціалістів, їхнього майбутнього місця роботи після 

закінчення навчання та сфери дослідницьких інтересів. Студенти можуть 

самостійно підбирати для себе бази проходження практики - суб’єкти 

підприємницької діяльності. У цьому випадку вони зобов’язані принести на 

кафедру угоду, підписану на обраному для практики підприємстві (див. Додаток 

А). Закріплення студентів за базами практики та призначення керівників від 

кафедри економіки підприємства оформляється наказом ректора університету. 

Керівник практики від кафедри економіки підприємства: 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям студентів на 

практику: інструктаж з техніки безпеки, а також правил поведінки у 

підприємницькому середовищі, надає програму та щоденник практики (див. 

додаток В)  

- повідомляє студентів про основні вимоги до написання та оформлення звіту, а 
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також термінів його подання; 

- здійснює контроль за своєчасним прибуттям студентів на бази практики; 

- здійснює навчально-методичне керівництво під час проходження практики та 

контролює виконання її програми; 

- оцінює результати проходження практики кожним студентом, дає письмову 

характеристику у щоденнику та відгук на звіт про проходження практики; 

- у складі комісії приймає захисти звітів про практику; 

- звітує на засіданні кафедри про проходження студентами виробничої практики 

та її результати. 

Студент, що скеровується на практику, зобов’язаний: 

- до початку практики вивчити та підписати Інструкцію з охорони праці (додаток 

Д); 

- отримати від керівника практики з кафедри економіки підприємства настанови 

щодо організації та проходження практики, програму практики та консультації 

щодо оформлення усіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- дотримуватись правил охорони праці та техніки безпеки; 

- ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку підприємства та іншими 

нормативними документами, які регламентують роботу працівника, суворо їх 

дотримуватись; 

- разом з керівником від бази практики скласти календарно-тематичний план, 

відповідно до програми проходження практики з врахуванням специфіки та 

конкретних умов підприємства; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, а 

також індивідуальні завдання керівників від кафедри та від підприємства; 

- з максимальною ефективністю використати усі можливості, які дає 

проходження практики на підприємстві; 

- поетапно заповнювати належним чином щоденник практики щодо основних 

результатів виконаної роботи та забезпечувати його доступність для перевірки; 

- своєчасно підготувати та подати на кафедру звіт про виконання програми 
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практики; 

- вчасно захистити звіт про практику у встановлені терміни. 

Усі роботи, що зафіксовані в щоденнику практики, повинні бути затверджені 

керівником практики від підприємства. Він пише в щоденнику висновок про 

роботу студента під час практики, де відображає: характеристику виконаної 

роботи, її якість, активність і дисципліну студента, участь студента в громадській 

роботі, а також загальну оцінку роботи студента під час практики. 

За погодженням з керівниками практики студенти повинні один-два рази на 

тиждень звітувати на кафедрі про виконану роботу. 

 

 

11. Методи контролю 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми практики. Письмовий Звіт разом зі щоденником, який затверджує 

керівник практики від підприємства, подається на рецензування керівнику 

практики від кафедри. Звіт з практики повинен відповідати вимогам щодо 

оформлення, змісту всіх розділів відповідно до програми. 

До захисту звітів з практики допускаються студенти, які виконали програму 

практики, отримали позитивний відгук керівника практики від підприємства, що 

зафіксовано у щоденнику, вчасно та відповідно до вимог оформили і подали на 

кафедру звіт, а також щоденник практики із коротким описом результатів 

виконаної роботи на підприємстві згідно з календарним планом практики; із 

підписами, у зазначених місцях, керівника практики від підприємства та з усіма 

необхідними печатками («Прибув», «Вибув», «Відгук про роботу студента та 

оцінка практики»).  

Студент захищає Звіт про практику перед комісією, до складу якої входять 

керівник практики від кафедри економіки підприємства та викладачі кафедри з 

фахових дисциплін. Формою звітності є диференційований залік. Захист звітів 

відбувається у терміни, визначені наказом Ректора університету. Оцінку за 

практику вносять до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 

студента за підписами членів комісії. 
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Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за формою «К», 

відраховується з університету. 

 

Оцінювання проводиться за 100  бальною шкалою.  

Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

− оцінка від керівника практики на підприємстві – 20 балів; 

− повнота виконання поставлених завдань, відповідність оформлення 

відповідно до встановлених вимог – 50 балів; 

− захист звіту– 30 балів. 

Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. 

Форма підсумкового контролю успішності – диференційований залік.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 
61-70 D 

задовільно  
51-60 Е  

0-50 FX  
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

 

13. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «включає:  

Методичні рекомендації до написання звіту з практики.  

10. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Відповідність підсумкових оцінок за виробничу практику визначеним 

критеріям наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання  

виконання програми практики та оформлення звіту 

 
Оцінка 

в 
балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Екзаменаційна 

оцінка Критерії оцінювання 

90-100 А Відмінно Відмінно 

Студент(-ка) повністю виконав(-ла) 

програму практики, що відображено в 

основних розділах звіту. Звіт 

оформлений відповідно до 

встановлених вимог. Вирішальне місце 

у звіті займають розрахунково-
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Оцінка 
в 

балах 

Оцінка 
ЕСТS Визначення Екзаменаційна 

оцінка Критерії оцінювання 

аналітичні таблиці, рисунки та діаграми, 

які характеризують різні аспекти 

діяльності суб’єкта підприємництва. Усі 

розрахунки проведені коректно на 

основі звітності та інших документів з 

бази практики. Запропоновані напрямки 

удосконалення господарювання. Наявна 

відмінна оцінка керівника практики від 

підприємства. Студент дає чіткі, повні 

та аргументовані відповіді на запитання 

членів комісії під час захисту звіту з 

практики. 

 

81-89 В Дуже добре Добре 

Студент(-ка) виконав(-ла) програму 

практики, проте у звіті не розглянуті 

окремі питання (не більше двох), 

матеріали щодо яких були надані на базі 

практики. Звіт оформлений відповідно 

до встановлених вимог. Вирішальне 

місце у звіті займають розрахунково-

аналітичні таблиці, рисунки та діаграми, 

які характеризують різні аспекти 

діяльності суб’єкта підприємництва. Усі 

розрахунки проведені коректно на 

основі звітності та інших документів з 

бази практики. Запропоновані напрямки 

удосконалення господарювання щодо 

розглянутих питань. Наявна позитивна 

оцінка керівника практики від 

підприємства. Студент(-ка) 

аргументовано відповідає на запитання 

членів комісії під час захисту звіту з 

практики. 
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71-80 С Добре Добре 

Студент(-ка) виконав(-ла) програму 

практики, проте у звіті не розглянуті 

окремі питання (не більше двох-трьох), 

матеріали щодо яких були надані на базі 

практики. У звіті представлена достатня 

кількість розрахунково-аналітичних 

таблиць, рисунків та діаграм, які 

характеризують різні аспекти діяльності 

суб’єкта підприємництва. Проте при 

оформленні звіту допущені помилки, які 

мають другорядний характер і 

дозволяють в цілому визнати 

відповідний рівень підготовки 

студента(-ки) на підставі його (її) 

доповіді перед комісією. Допущені 

незначні помилки у відповідях на 

запитання під час захисту звіту, які 

студент(-ка) може самостійно 
виправити. Наявна позитивна оцінка 

керівника практики від підприємства. 

 

61-70 D Задовільно 

Задовільно 

Студент(-ка) виконав(-ла) програму 

практики, проте у звіті частина завдань, 

передбачених програмою практики, 

виконані неповністю. В окремих 

розділах відсутній аналіз показників, що 

характеризують господарську 

діяльність підприємства – бази 

практики. Наявна позитивна оцінка 

керівника практики від підприємства, 

яка, проте, містить зауваження. Під час 

захисту звіту з практики на запитання 

членів комісії студент(-ка) дає поверхові 

відповіді. 

51-60 Е Достатньо 

Студент(-ка) виконав(-ла) програму 

практики, проте у звіті частина завдань, 

передбачених програмою практики, 

виконані неповністю. В окремих 

розділах відсутній аналіз показників, що 

характеризують господарську 

діяльність підприємства – бази 

практики. Відсутні пропозиції щодо 
удосконалення практики 

господарювання. Наявна позитивна 

оцінка керівника практики від 

підприємства, яка, проте, містить 

зауваження. Під час захисту звіту з 

практики на запитання членів комісії дає 

поверхові відповіді. 

 

 

Оцінку «незадовільно» отримують ті студенти, які не виконали програму 

практики: лише частково виконали завдання, передбачені програмою практики, у 

звіті, при розрахунках показників, допустили грубі помилки, отримали негативну 
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характеристику та незадовільну оцінку керівника практики від підприємства. А 

також під час захисту звіту з практики давали нечіткі та неповні відповіді. 
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17. Економіка підприємства: навч. посіб. / [І. М. Посохов, В. Г. Дюжев, С. В. 

Сусліков, К. О. Тимофєєва] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. 

«Харків. Політехн. ін-т». Харків: НТУ «ХПІ», 2016. 380 с. 

18. Економіка підприємства: навч. посіб. / за заг. ред. Л. С. Шевченко. Х.: Нац. ун-

т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. 208 с. 

19. Економіка підприємства: навчальний посібник / О. М. Бандурка, Є. В. 

Ковальов, М. А. Садиков, О. С. Маковоз; за заг. ред. О. М. Бандурки. Харків: 

ХНУВС. 2017. 192 с. 

20. Економіка підприємства: Навчально-методичний посібник (для самостійного 

вивчення дисципліни) /За ред. проф. І. Р. Михасюка/. Львів: Видавничий 

центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008. 104 с. 

21. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. – Вид. 

2-ге, перероб. та доп. К.: КНЕУ, 2000. 528 с. 

22. Економіка підприємства: Підручник / За ред. А. В. Шегди. К.: Знання, 2006. 

614 с. 

23. Економіка підприємства: підручник / Швиданенко Г. О., Васильков В. Г., 

Гончарова Н. П. та ін.; за заг. ред. Г. О. Швиданенко. К.: КНЕУ, 2009. 598 

с. 

24. Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник Ю. М. Економічний 

аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с. 

25. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / 

О. С. Іванілов. К.: Центр учбової літератури, 2009. 728 с. 
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26. Кіндрацька Г. І., Загородній А. Г., Кулиняк Ю. І. Аналіз господарської 

діяльності: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 320 

с. 

27. Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Ф. Котлер, Г. Армстронг. 5-те 

видання: Пер. з англ. М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. 608 с. 

28. Круш П. В. Економіка підприємства: Навч. посібник. / П. В. Круш, В. І. 

Подвічина, Б. М. Сердюк. К. : Ельга-Н, КНТ, 2007. 780 с. 

29. Лойко В. В., Макаровська Т. П. Економіка підприємства: [навч. посібн.] / 

В. В. Лойко, Т. П. Макаровська. К.: КНУТД, 2015. 267 с. 

30. Манів З. О., Луцький І. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

стер. К.: Знання, 2006. 580 с. 

31. Мокій А. І., Полякова Ю. В., Осідач О. П., Бабець І. Г. Міжнародний 

інноваційний менеджмент: Навчально-методичний посібник. Львів: 

видавництво ЛКА, 2004. 308 с.  

32. Мулик Т. О. Аналіз господарської діяльності [Текст] : навч. посібник / Т. О. 

Мулик, О. А. Материнська, О. Л. Пльонсак. Київ : Центр учб. л-ри, 2017. 288 

с. 

33. Петрович Й. М. Організація виробництва: підручник / Й. М. Петрович, Г. М. 

Захарчин. Львів: Магнолія плюс, 2006. 400 с. 

34. Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Семенів О. М. та ін. Економіка підприємства: 

Підручник / За загальною редакцією Й. М. Петровича. Львів: «Новий Світ-

2000», 2004. 680 с. 

35. Підприємництво і торгівля: навч. посіб. / Л. Л. Ковальська, 

І. В. Кривов'язюк, Ю. В. Волинчук, О. М. Завадська, І. М. Камінська ; 

Луцький нац. техн. ун-т ; під заг. ред. Л. Л. Ковальська, І. В. Кривов'язюк. 

Київ : Кондор, 2018. 617 с.  

36. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність: підручник / за заг. ред. 

д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2018. 572 с. 
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37. Приходько Д. О. Маркетинг : навч. посіб. / Д. О. Приходько. Х.: ФОП Бровін 

О.В., 2019. 240 с. 

38. Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Навчальний 

посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 

356 с. 

39. Ціноутворення [Текст] : підручник / П. В. Круш, О. І. Андрусь. Київ: КПІ ім. 

І. Сікорського: Політехніка, 2019. 292 с. 

40. Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посібник. К.: Каравела, 2004. 568 

с. 
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Додаток А 
 

Форма № Н-7.01 

УГОДА №___________ 

на проведення практики студентів  

Львівського національного університету імен Івана Франка 

 

місто ______________   “______” ___________20___ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет імені 

Івана Франка (далі – Університет) в особі ректора Мельника Володимира Петровича, який діє на 

підставі Статуту Університету, і з другої сторони____________________ 

________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики) в особі __________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі __________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з/п 

Шифр і назва 

напряму 

підготовки, 

спеціальності 

Курс 
Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Терміни практики 

початок закінчення 

       

       

       

       
 

1.2. Надіслати до Університету повідомлення встановленого зразка про прибуття на 

практику студента (ів). 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 

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

майбутній спеціальності. 

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

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

навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для 

штатних працівників. 
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1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

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

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти Університет. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику кожного студента-практиканта, в якій 

відобразити якість проходження практики. 

1.9. Додаткові умови: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Університет зобов’язується 

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

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких скеровують на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

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

сталися з студентами підчас проходження практики. 

 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

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

і проведення практики згідно з законодавством про працю України. 

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 

встановленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному – базі практики та Університету. 

 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1 

м. Львів, 79000 

 

Код ЄДРПОУ 02070987 

Державна Казначейська служба України 

у м. Києві  

Р/р: UA 788201720313211002201001061 

Назва_____________________________________ 

Керівник__________________________________ 

 Адреса___________________________________ 

 ЄДРПО/ЗКПО_____________________________ 

 

Контактна особа  

П І П_____________________________________ 

тел._______________________________________ 

e-mail_____________________________________  

 

Підписи та печатки: 

 

Університет: 

 

_________________________________ 

 

М.П. «_____» _____________ 20___ року 

База практики: 

 

_________ ____________________________ 

 

М.П. «_____» _____________ 20___ року 
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Додаток Б 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 
Форма № Н-7.02   

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 
 

КЕРІВНИКОВІ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

СКЕРУВАННЯ НА ПРАКТИКУ 
(є підставою для зарахування на практику) 

 

Згідно з угодою від «______» ________________________ 20___ року № ________, яку 

укладено з ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

скеровуємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 

(спеціальністю) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Назва практики _________________________________________________________ 

Термін практики з «______» _________________ 20___ року по «_____» 

___________________ 20 ___ року. 

Керівник практики від кафедри (циклової комісії) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________. 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Завідувач  

навчальних, виробничих та  

педагогічних практик Університету                Цікало В.М.  
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Додаток В 
Форма № Н-7.03 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
 

 

 

 

 
 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
__________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

 

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

 

Факультет (коледж) _____________________________________________ 

 

Кафедра(циклова комісія) _______________________________________ 

 

освітній ступінь / 

освітньо-кваліфікаційний рівень_________________________________ 

 

напрям підготовки /спеціальність_______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_________ курс, група _______________ 
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Студент______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

вибув з Університету 

 

Декан факультету           «______» ____________________ 20___ року 

 

Печатка 

         факультету                      

 

Студент______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, в організацію, установу 

 

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) 
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Календарний графік проходження практики 

 

№ 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Керівники практики: 

від Університету  __________________  ______________________________ 
                                                                       (підпис)                                                                    (прізвище та ініціали) 

 

від підприємства, організації, установи _________  ______________________________ 
                                                                                                              (підпис)                                     (прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 
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Відгук про роботу студента та оцінка практики 
_________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Керівник практики 

від підприємства, організації, установи _________  ______________________________ 
                                                                                                   (підпис)                                         (прізвище та ініціали) 

М.П. 

    «______» __________________  20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від Університету 

 про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку «____» _______________ 20___ року  

 

Оцінка:  

за національною шкалою __________________________ 

кількість балів  __________________________ 

за шкалою ECTS __________________________ 

 

Керівник практики 

      від Університету __________________  ______________________________ 
                                                                       (підпис)                                                                  (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

Міністерство освіти і науки України 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Інструкція з охорони праці 

 для здобувачів вищої освіти під час проходження  

виробничої, навчальної, педагогічної, науково-дослідної, переддипломної практик  
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.    Ця інструкція визначає вимоги з охорони праці для здобувачів вищої освіти, які проходять усі 

види практик. 
1.2. Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною освітнього процесу і проводиться 

на базах практики, які відповідають вимогам поглиблення та закріплення теоретичних знань з 

певної освітньої програми. 
1.3. Здобувачі вищої освіти проходять практику на базах практики, з якими Університет уклав 

відповідні договори. Відповідальність за організацію, проведення та контролювання практики 

покладена на керівників практики від Університету. 
1.4.  Перед проходженням практики керівники практики від Університету проводять із здобувачами 

вищої освіти інструктажі з охорони праці з відповідним документальним підтвердженням, 

надають консультації щодо оформлення усіх документів та контактні дані керівника 

практики. 
   

2. ВИМОГИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИКИ 
2.1.  Здобувачі вищої освіти повинні своєчасно прибути на базу практики і отримати вступний 

інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці з 

обов’язковим документальним підтвердженням. 
2.2. Перед початком роботи здобувачі вищої освіти повинні оглянути своє робоче місце, 

перевірити його оснащення на відсутність пошкоджень та звернути увагу на наявність 

небезпечних та шкідливих чинників. Використання пошкодженого обладнання та  його 

самостійний ремонт заборонені. 

   
3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИКИ 

3.1.   Під час проходження практики здобувачі вищої освіти повинні виконувати тільки ті завдання, 

що передбачені програмою практики. Залучати здобувачів вищої освіти до виконання інших 

робіт заборонено. 
3.2. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися вимог правил внутрішнього трудового 

розпорядку, які встановлені на базі практики. Заборонено залишати робоче місце без дозволу 

безпосереднього керівника практики. 
3.3.     У разі виявлення несправності обладнання припинити роботу та повідомити безпосереднього 

керівника практики. 
  

4. ВИМОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ПРАКТИКИ 

4.1. Після закінчення виконання завдань практики прибрати місце праці та передати його   

безпосередньому керівнику практики. 

4.2.   Після закінчення терміну практики прозвітувати про виконання завдань практики. 
 

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

5.1. У разі виникнення пожежі (горіння) негайно повідомити безпосереднього керівника практики  та 

під його керівництвом вжити можливих заходів для гасіння (локалізації) пожежі наявними 

засобами пожежогасіння  за умови відсутності небезпеки для життя. 
5.2. За  умови погіршення стану особистого здоров’я припинити виконання завдань та повідомити 

безпосереднього керівника практики. 
 

З інструкцією ознайомлений 

___________________________________________________________    
   (підпис)    (прізвище, ім’я, по батькові студента)                   (шифр академгрупи) 
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