
Кафедра управління

КОНЦЕПЦІЯ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ 
4 КУРСУ



Переддипломна практика

Управлінське стажування

Виробнича практика (зі спеціалізації)

Виробнича (проєктна) практика
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Зміст Кредити/тижні

Установча конференція на 1 тижні
Блок 1. Система управління та система мислення 3/2
Блок 2. Проєктний підхід в організації роботи: інструментарій
менеджера

3/2

Блок 3. Система планування: від стратегічної ідеї до постановки цілей 3/2

Проміжний звіт з виконання блоків 1-3 на 7 тижні
Блок 4. Організаційна модель: процес, структура, делегування 3/2
Блок 5. Взаємодія з людьми: мотивація, лідерство, культура 3/2
Блок 6. Моніторинг та оцінювання проєктів/програм 3/2
Робота над Проєктним кейсом “Від ідеї до реалізації” 3/2
Звітна конференція кінець 14 тижня

Разом (кредитів/тижнів) 21/14

Етап 1. Виробнича (проєктна) практика
.



ПРН-З-3 Володіти основами правових та етичних відносин і основами психологічних особливостей

поведінки

ПРН-З-5 Розуміти міждисциплінарні зв’язки, бути спроможними з’ясовувати суть одного й того ж

поняття (процесу, явища) з позицій різних економічних дисциплін

ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН-У-2 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації

ПРН-У-3 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для

обґрунтування управлінських рішень

ПРН-У-4 Виявляти навички організаційного проектування

ПРН-У-6 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи

ПРН-У-8 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності

організації

ПРН-У-14 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

Результати: Виробничої (проєктної) практики
.

Проєктний кейс “Від ідеї до реалізації”



База практики для виробничої (проєктної)
Медіахолдинг «StarLightMedia», контактна особа - Ольга Катющенко

розподіл практикантів по каналах по 4-5 осіб
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Проєктний кейс “Від ідеї до реалізації”
4 тижні

Назва організації № договору Дата заключення договору Термін дії договору

Медіахолдинг «StarLightMedia» (6 

телеканалів) 29/2020 ФІТУ 27.01. 2020 щорічне поновлення



Зміст Кредити/тижні

Установча конференція на 1 тижні

Блок 1. Менеджмент персоналу 1/0,5

Блок 2. Управління розвитком персоналу 1/0,5

Блок 3. Мотивація персоналу 1/1

Блок 4. Організація та нормування праці 1/1

Блок 5. Менеджмент продуктивності праці 1/0,5

Блок 6. Управління трудовим потенціалом 1/0,5

Звітна конференція на 4 тижні

Разом (кредитів/тижнів) 6/4

Етап 2. Виробнича практика  (зі спеціалізації)



Результати: Виробничої практики (зі спеціалізації)
.

ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН-У-2 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації

ПРН-У-3 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування

управлінських рішень

ПРН-У-4 Виявляти навички організаційного проектування

ПРН-У-5 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації

ПРН-У-6 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи

ПРН-У-7 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації

ПРН-У-8 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності

організації

ПРН-У-11 Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до стресової ситуації, знаходити

засоби до її нейтралізації

ПРН-У-12 Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних

міркувань (мотивів), повагу до різноманітності та міжкультурності

ПРН-У-13 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути

критичним і самокритичним

ПРН-У-15 Демонструвати спроможність застосовувати новітні технології у професійній діяльності, готовність і

здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного досвіду, удосконалювати свої управлінські навички

ДПРН-2 Використовувати методи дисциплін, що вивчаються в рамках спеціалізації (кадрове адміністрування та

НR-менеджмент, аудит персоналу, технології управління людськими ресурсами, управління поведінкою

персоналу, наставництво, коучінг та управління діловою кар'єрою) для підвищення ефективності управління

персоналом та забезпечення його розвитку.



Назва організації Контактна особа Термін дії договору

Coca-Cola HBC Анненко Ольга щорічне поновлення

ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" Бодашко Вероніка щорічне поновлення

ТОВ "Креді Агріколь Банк" Кондратенко Леонід 30.11.2023

ТОВ "Валькірія" Бурлаченко Олександр 30.06.2021

АТ КБ "Приват Банк" Вороніна Вікторія на 5 років

ТОВ "ІНДОР-МЕДІА 

АГЕНСТВО "БОЛЕРО" Вергун Діана передбачена прологація

ТОВ "Мазар Україна" Запрудська Юлія щорічне поновлення

АТ "УкрсибБанк" на 1 рік з продовженням

Альфа-Банк Асмик Нерсисян

попередня домовленість про 

практику

Українська пожежно-страхова 

компанія Мосійчук Тетяна 31.12.2020

ТОВ "КТ Україна" Звягінцева Тетяна 31.12.2021

Перелік баз практик для виробничої  практики зі спеціалізації
планова кількість практикантів – 22 особи (розподіл по 2-3 особи)



Установча конференція на 1 тижні

Блок 1. Загальне ознайомлення із нормами чинного законодавства стосовно діяльності  об'єкту 

практики, внутрішніми нормативними актами, статутними документами

2/1

Блок 2. Вивчення порядку і практики прийняття управлінських рішень 2/2

Блок 3. Вивчення видів управлінських рішень та особливостей застосування кожного із них 2/1

Проміжний звіт з виконання блоків 1-3 на 5 тижні

Блок 4. Вивчення процедур та формування результатів проведення засідань колегії, правління,

внутрішніх нарад

2/1

Блок 5. Стратегія розвитку 2/2

Блок 6. Порядок проведення переговорних процесів керівництвом та формування за їх результатами

підсумкових документів (договори, угоди, тощо)

2/1

Проміжний звіт з виконання блоків 4-6 на 9 тижні

Блок 7-8. Виконання завдань бази практики стосовно стажування: 7,5/4

• Організація внутрішнього управлінського контролю та аудиту. Моніторинг виконання прийнятих 

рішень  

• Застосування ІКТ в діяльності керівництва

Звітна конференція на 13 тижні

Разом (кредитів/тижнів) 19,5/13

Етап 3. Виробнича практика (управлінська - стажування)



ПРН-З-4 Володіти основами правових та етичних відносин і основами психологічних особливостей

поведінки

ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН-У-3 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для

обґрунтування управлінських рішень

ПРН-У-5 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації

ПРН-У-6 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи

ПРН-У-8 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах

діяльності організації

ПРН-У-9 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації

ПРН-У-13 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових

знань, бути критичним і самокритичним

Результати: Виробничої практики (управлінська - стажування)
.



-
Назва організації Контактна особа Термін дії

Управління житлово-комунального господарства та 

будівництва Солом'янської районної в м. Києві державної 

адміністрації

Сидорчук

Андрій Юрійович 2022р

Управління праці та соціального захисту населення 

Солом'янської районної в м. Києві державної 

адміністрації

Лактіонова

Тетяна Юріївна 2022р

Управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом'янської районної в м. Києві державної 

адміністрації

Устинович

Тетяна Леонідівна 2022р

Управління освіти Солом'янської районної в м. Києві 

державної адміністрації

Рогова

Аліна Андріївна 2022р

Управління освіти Деснянської РДА Постолюк Т.К. необмежений

Управління освіти Дніпровської РДА Іваніна Н. необмежений

Управління освіти Шевченківської РДА Ярова Є.В. 4/3/2022

Перелік баз практик для 1 частини виробничої практики
(управлінська – стажування) планова кількість практикантів – 22 

особи (тривалість 9 тижнів)



Назва організації Контактна особа Термін дії договору

Coca-Cola HBC Анненко Ольга щорічне поновлення

ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" Бодашко Вероніка щорічне поновлення

ТОВ "Креді Агріколь Банк" Кондратенко Леонід 30.11.2023

ТОВ "Валькірія" Бурлаченко Олександр 30.06.2021

АТ КБ "Приват Банк" Вороніна Вікторія на 5 років

ТОВ "ІНДОР-МЕДІА 

АГЕНСТВО "БОЛЕРО" Вергун Діана передбачена прологація

ТОВ "Мазар Україна" Запрудська Юлія щорічне поновлення

АТ "УкрсибБанк" на 1 рік з продовженням

Альфа-Банк Асмик Нерсисян

попередня домовленість про 

практику

Українська пожежно-страхова 

компанія Мосійчук Тетяна 31.12.2020

ТОВ "КТ Україна" Звягінцева Тетяна 31.12.2021

Перелік баз практик для 2 частини виробничої практики
(управлінська – стажування) планова кількість практикантів – 22 

особи (розподіл по 2-3 особи) тривалість 4 тижні



Зміст Кредити/

тижні

Установча конференція на 1 тиж

Блок 1. Підготовка загальної характеристики підприємства (бази практики) та його

організаційної структури

0,5/0,25

Блок 2. Визначення та аналіз основних напрямів діяльності підприємства (бази практики) 0,5/0,25

Блок 3. Аналіз фінансового стану підприємства (бази практики) 1/0,5

Блок 4. Визначення основних проблем підприємства за обраною темою дослідження в 

бакалаврській роботі та виконання індивідуального завдання

1,5/1

Блок 5. Формування пропозицій та формулювання шляхів покращення діяльності

обраного підприємства (бази практики)

1,5/1

Блок 6. Визначення можливості та ступеня впровадження сформульованих пропозицій 1/1

Звітна конференція на 4 тиж

Разом (кредитів/тижнів) 6/4

Етап 4. Переддипломна практика



ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

ПРН-У-2 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації

ПРН-У-3 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для

обґрунтування управлінських рішень

ПРН-У-4 Виявляти навички організаційного проектування

ПРН-У-5 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності

організації

ПРН-У-8 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах

діяльності організації

ПРН-У-9 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації

ПРН-У-13 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових

знань, бути критичним і самокритичним

ПРН-У-14 Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

ПРН-У-15 Демонструвати спроможність застосовувати новітні технології у професійній

діяльності, готовність і здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного досвіду,

удосконалювати свої управлінські навички.

Результати: переддипломної практики
.



Розподіл по усім наявним базам практики відповідно до 

тематики бакалаврського проекту .



• Ільїч Л.М., д.е.н., доц., завідувач кафедри управління – 2 студ.

• Акіліна О.В., к.е.н.,доц., доцент кафедри управління – 5 студ.

• Штепа О.В., к.е.н.,доц., доцент кафедри управління - 5 студ.

• Краус К.М., к.е.н., доцент кафедри управління – 5 студ.

• Яковенко І.В., к.е.н.,доц., доцент кафедри управління – 5 студ.

Керівники практики:


