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1. Опис практики 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна заочна 

Виробнича практика 

Вид практики  Обов’язкова  

Загальний обсяг кредитів / годин 6 кредитів / 180 годин 

Курс 3  

Семестр 6  

Кількість змістових модулів з розподілом:  2 

Обсяг кредитів 6  

Обсяг годин 180  

Тривалість (у тижнях) 5  

Форма семестрового контролю Залік  

 

2. Бази практики 
 

Виробнича практика є необхідною складовою частиною підготовки 

здобувача освіти першого рівня в межах вивчення відповідних дисциплін 

протягом 5 та 6 семестру навчання.  Її проходження студентами можливо на 

підприємствах різних форм власності та сфер діяльності. 

Закріплення студентів за певною базою практики має здійснюватися 

відповідно до змістовного наповнення навчального процесу третього року навчання, 

з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента відносно його 

фахових та наукових інтересів. Це дасть змогу студентам отримати практичне 

підтвердження опанованих знань, зібрати реальний матеріал з питань стратегічного 

управління, розвитку організації та здійснення процесів інжинірингу й 

реінжинірингу підприємства, а також і визначитися з подальшими напрямками 

дослідницької діяльності. 

Орієнтовний перелік баз практик наведений в табл.1:  

Таблиця 1 

№ 
Організація 

1.  ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" 

2.  ТОВ "Креді Агріколь Банк" 

3.  ТОВ "Валькірія" 

4.  АТ КБ "Приват Банк" 

5.  АТ "УкрсибБанк" 
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6.  Альфа-Банк 

7.  Українська пожежно-страхова компанія 

8.  ТОВ "КТ Україна" 

9.  Медіахолдинг «StarLightMedia» 

 

Також, студенти мають право проходити практику на підставі клопотання з 

свого місця роботи, якщо вони працюють за спеціальністю. 
 

3. Мета та завдання практики 

Мета виробничої практики – набуття студентами умінь і навичок 

здійснення практичної фахової діяльності на основі теоретичних знань, 

одержаних впродовж вивчення обов’язкових навчальних дисциплін для 

формування загальних та фахових компетентностей. 

 

Завданням проходження виробничої практики студентами є 

закріплення наступних компетентностей:  

 

І. Загальнопредметні компетентності: 

 Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації;  

 Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння 

предметної області і професії менеджера. 

 Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення,  аналізування  та використання інформації з різних джерел  

 Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань 

 

ІІ. Фахові  компетентності: 

 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з 

факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати 

перспективи розвитку організації;  

 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій 

менеджменту;  

 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;  

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт;  

 Навички застосування сучасних управлінських підходів та концепцій для 

забезпечення гнучких процесів щодо створення адаптивних організаційних систем. 

 

4. Результати проходження практики 
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В результаті проходження виробничої практики студентами 

передбачено отримання наступних вмінь:  

 Володіти основами економічних теорій, що використовуються при 

управлінні бізнесом та персоналом. 

 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

 Виявляти навички організаційного проектування. 

 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності 

діяльності організації. 

 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у 

різних сферах діяльності організації. 

 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

 

 

5. Структура практики 

Навчальна практика студентів базується на знаннях блоку управлінських 

дисциплін: стратегічний менеджмент, реінжиніринг бізнес-процесів, 

інформаційне забезпечення системи управління підприємства. 

Основними етапами практики є: 

1. Організаційно-установчі збори із студентами керівника практики, 

на якому студентам зачитується наказ, заповнюються необхідні документи. 

2. Закріплення студентів за конкретними економічними службами, 

робочими місцями, призначення керівника практики від організації. 

3. Проходження інструктажу з техніки безпеки, екскурсії по 

підприємству. 

4. Загальне ознайомлення з виробничо-економічною діяльністю 

підприємства. 

5. Збір інформації з питань, що зазначені в Змістовному модулі 1. 

6. Виконання індивідуального завдання за змістом і структурою. 

7. Написання і презентація звіту по практиці. 

Тривалість етапів навчальної практики встановлюється для кожної бази 

практики індивідуально, виходячи з особливостей функціонування, вимог 

керівництва і т.д. Орієнтовна тривалість етапів і зміст робіт по них надаються в 

додатку. 

 

6. Зміст практики 
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6.1. Особливості організації і проведення практики 

В процесі організації практичної підготовки студентів, важливим етапом 

є вибір бази практики. Фахівці напряму підготовки «Менеджмент» повинні 

бути знайомі з функціонуванням підприємств різних форм власності і видів 

економічної діяльності, тому бажано, щоб бази практики  в сукупності 

представляли весь спектр економічної діяльності регіону.  

Студенти спрямовуються на місця практики відповідно до договорів, 

укладених з базовими підприємствами (організаціями), або по листах-

клопотаннях підприємств. Студенти, що навчаються в університеті на платній 

основі за договором можуть проходити практику в організаціях,  які направили 

співробітників для отримання освіти в університеті. Якщо студенти надають 

лист підприємства (організації), з повідомленням про подальше 

працевлаштування молодого фахівця, то вони направляються на практику саме 

до цих підприємств. 

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України і складає від 18 років і 

старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 

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

Перед початком практики студент має отримати: програму практики, 

індивідуальне завдання, щоденник з  практики. 

Після закінчення практики студент повинен подати на кафедру: 

- щоденник з практики, підписаний керівником практики від 

підприємства та завірений печаткою підприємства; 

- звіт про проходження практики (оформлений відповідно до 

стандарту); 

- відгук керівника від бази практики (з рекомендованою оцінкою та 

печаткою підприємства).  

 

6.2. Перелік завдань змістовних модулей 

6.1.1. Змістовний модуль 1. 

Основна частина звіту повинна містити наступний орієнтований перелік 

даних: 

1. Загальні відомості про організацію: 

• повна назва організації; 

• форма власності; 

• рік створення, історія розвитку;  

• юридична адреса, реквізити. 

2. Характеристика організації: 

•  галузь, профіль продукції, що випускається; 

• чисельність працюючих; 

• зовнішньоекономічна діяльність; 
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• географія збуту продукції; 

• ділові партнери. 

3.Аналіз показників фінансово-господарської діяльності підприємства. 

4. Аналіз і оцінка бізнес процесів організації, реалізації  проектної 

діяльності: розглянути діючі в організації бізнес процеси та представити оцінку 

інжинірингової діяльності, а також пропозиції щодо реінжинірингу.  

 

 

 

6.1.2. Змістовний модуль 2. 

Індивідуальне завдання формується, виходячи із специфіки діяльності 

підприємства-бази практики та за тематикою, обговореною з керівником.  

Зміст індивідуального завдання та порядок його виконання узгоджується 

з керівником практики. Завдання можуть бути пов’язані з особистісними 

напрямками розвитку управлінських компетентностей студента, з науково-

дослідною роботою кафедри, підготовкою доповідей на студентську наукову 

конференцію.  

Приклади індивідуальних завдань виробничої практики магістрів з  

менеджменту наведено у табл. 2.  

Таблиця 2.  

Перелік індивідуальних завдань виробничої практики 

Спрямування завдання Зміст завдання 

1 2 

Завдання 1. 

Стратегічний 

менеджмент 

підприємства  

Охарактеризувати систему стратегічного управління 

підприємством (ідентифікувати ознаки стратегічного 

управління, оцінити концепцію стратегічного розвитку (якщо 

є), проаналізувати інтегрованість структурних складових 

системи стратегічного управління). Використовуючи 

методологію SWOT-аналізу виявити фактори, які впливають на 

діяльність підприємства та визначити рівень їх впливу.  

Завдання 2.  Сучасне 

інформаційне 

забезпечення системи 

управління підприємства  

 

Охарактеризувати потенційні та реальні загрози інформаційної 

безпеки підприємства, причини виникнення проблем. 

Порівняти існуючу модель інформаційного забезпечення 

діяльності підприємства з альтернативними варіантами збору  і 

надання управлінської інформації в сучасній організації.  

Завдання 3. Аналіз 

організаційної структури 

управління 

Дослідити організаційну структуру управління підприємства. 

Проаналізувати положення про структурні підрозділи та 

визначити функціональні обов'язки працівників, що закріплені 
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підприємством як основа 

реінжинірингу 

у посадових інструкціях одного зі структурних підрозділів. 

Охарактеризувати конкретний структурний підрозділ 

(відділення, управління тощо), де студент безпосередньо 

проходить практику. Розробити пропозиції подальшого 

вдосконалення організаційної моделі управління 

Завдання 4. Завдання, запропоноване керівником з бази практики 

 

6.3. Обов’язки студентів під час проходження практики 

Під час підготовки до проведення практики студент-практикант 

повинен: 

1. У разі необхідності оформити Клопотання з місця своєї роботи для 

проходження практики;  

2. Отримати від керівника практики індивідуальне завдання;   

3. Узгодити з керівниками практики робочу програму; 

4. Одержати від керівника практики від Університету консультації про 

зміст практики і оформлення необхідних документів.  

Під час перебування на підприємстві: 

1. Своєчасно прибути на підприємство – базу практики з відповідними 

документами, одержаними в університеті; 

2. Простежити за оформленням Наказу про проходження практики;  

3. Ознайомитися з розпорядком роботи на підприємстві (початок роботи, 

обідня перерва, кінець робочого дня); 

4. Виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового 

законодавства нарівні з працівниками підприємства;  

5. Вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії; 

6. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників: 

– виконувати вказівки керівника практики, нести відповідальність за 

виконану роботу; 

– систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг 

та зміст виконаної за день роботи, оформляти щоденник за встановленою 

формою; 

– щотижня звітувати керівнику практики від університету про 

виконану роботу; 

– не пізніше ніж за один день до закінчення практики надати 

керівникові практики від Університету звіт і щоденник з практики. 

 

 

6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики 

Під час підготовки до проведення практики керівник практики від 

Університету повинен: 

- перед початком практики проконтролювати готовність баз практики до 

прийому студентів-практикантів – погодити програми і календарний графік 
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проходження практики, представити списки (направлення) студентів із 

зазначенням старшого групи; 

- підготувати для студентів необхідну документацію: щоденники практики, 

направлення на підприємство, програми практики на кожну базу практики; 

- перед початком практики провести інструктаж, на якому ознайомити 

студентів з програмою практики, вимогами до дисципліни студентів-

практикантів, визначити індивідуальні завдання і порядок їх виконання, 

встановити час і місце збору студентів при виїзді на практику, видати необхідні 

документи; 

- систематично контролювати виконання графіка практики, ведення 

щоденників, консультувати за змістом практики і оформленню звіту; 

- у складі комісії прийняти захист звітів, оформити всі необхідні 

документи: щоденники, відгуки, характеристики; 

- підготувати письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і 

пропозиціями по її вдосконаленню. 

 

Керівник практики від підприємства повинен: 

- ознайомитися зі всіма розділами програми практики, щоденниками, 

звітами; 

- скласти графік проходження практики з тимчасовим прикріпленням 

студентів до конкретних співробітників відділу і т.д.; 

- поставити студентів на табельний облік і видати наказ про зарахування 

студентів на практику, провести інструктаж по техніці безпеки; 

- забезпечити доступ студентів до необхідної інформації, давати необхідні 

консультації; 

- організувати екскурсію по основних відділах підприємства, включаючи 

операційні підрозділи, служби маркетингу та персоналу, а також проведення 

декількох ознайомчих лекцій фахівцями цих відділів і служб з проблемних 

питань організації і управління підприємством; 

- у разі порушення дисципліни інформувати про це кафедру; 

- перевірити і підписати звіт і щоденник, дати висновки про зміст звіту, 

написати відгук про роботу студента. 

 
 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Календарний графік проходження практики 

№ Зміст роботи Частка (у %) 

від загального 

часу практики 

1 Оформлення і отримання перепусток 2 

2 Інструктаж по техніці безпеки 2 
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3 Знайомство з підприємством, вивчення його 

структури управління і комунікаційної системи   

6 

4 Збір і аналіз інформації по основній частині звіту 25 

5 Збір і обробка інформації за індивідуальним 

завданням 

55 

6 Оформлення звіту і щоденника практики 5 

7 Здача перепусток, оформлення документації 5 

8 Захист звіту - 

Всього: 100 

 

 

7.2. Перелік звітної документації 

Склад звітної документації: 

1. Письмовий звіт про  виробничу практику. 

2. Щоденник практики (Додаток А). 

3. Відгуки керівників від бази практики (з рекомендованою оцінкою та 

печаткою організації) та Університету (Додаток А, Б).  

Форма звітності студента за практику – письмовий звіт, підписаний та 

оцінений керівником від бази практики. 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику 

Структурні частини звіту з виробничої практики та їх орієнтовний обсяг 

наведено в табл. 3 

Таблиця 3  

Структурні частини звіту з виробничої практики 

Структурні частини 
Кількість 

сторінок 

Титульний аркуш, підписаний керівниками практики від підприємства і 

від університету (Додаток В) 
1 

Зміст 1 

Вступ 2-3 

Змістовний модуль 1 10-15 

Змістовний модуль 2 8-10 

Висновки та рекомендації 2-3 

Список використаних  джерел 1-2 

Додатки Залежно від 

потреби 
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Стисла характеристика структурних частин звіту з виробничої практики 

наводиться нижче. 

У ВСТУПІ розкривається мета та індивідуальне завдання практики.  

У Змістовних модулях 1-2 викладаються результати комплексного 

дослідження підприємства  відповідно до змісту програми практики. 

Характеристика та виклад вивчених економічних, фінансових, виробничих та 

соціальних показників мають бути стислими, ясними, супроводжуватись усіма 

необхідними цифровими даними, графіками, таблицями та рисунками.  

У ВИСНОВКАХ І РЕКОМЕНДАЦІЯХ узагальнюються основні 

результати дослідження бази практики, робляться висновки щодо досягнення 

мети і виконання завдань практики. Особлива увага приділяється конкретним 

пропозиціям щодо удосконалення діяльності підприємства. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ – це перелік джерел, на які є 

посилання в основній частині звіту і які наводяться у кінці тексту.   

Список використаних джерел повинен включати законодавчі та 

нормативні акти, інструктивні матеріали, сучасну літературу з питань 

менеджменту і нараховувати 25-30 назв. Оформлюється  за Національним 

стандартом України ДСТУ 8302:2015 

У ДОДАТКАХ вміщують матеріал, який: 

– є необхідним для повноти представлення результатів роботи, але 

включення його до основної частини звіту може змінити впорядковане ї логічне 

уявлення про роботу; 

– не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи через 

великий обсяг або способи відтворення.  

– статут підприємства, установчий договір і інші документи, що 

засвідчують його правовий статус (свідоцтва, сертифікати, патенти, тощо); 

– посадові інструкції спеціалістів; 

– плани (стратегічний бізнес-план, інвестиційний план, тощо),  

– інші матеріали, що надають можливість більш змістовно висвітлити 

зміст практики і набуті навички, а також наочний матеріал (рисунки, схеми, 

графіки, фотографії, дискети тощо). 

Текст роботи має бути виконаний за допомогою комп’ютерної техніки на 

одній сторінці аркуша білого папера формату А4 (210х297 мм) або написаний 

чітким розбірливим почерком (без виправлень). За машинописного способу 

виконання звіт друкують через півтора інтервалу, шрифт – Times New Roman, 

розмір шрифту – 14 pt. Текст слід друкувати, додержуючись таких розмірів 

полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.  

На останньому етапі відбувається захист звіту про виробничу практику. 

Під час захисту студенту необхідно показати здобуті знання і вміння, 

застосувати їх під час відповіді на питання.  

Звіт про проходження навчальної практики повинен бути виконаний і 
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оформлений із дотриманням усіх технічних вимог до наукових робіт, 

викладених у ДСТУ 3008:2015 ―Документація. Звіти у сфері науки і техніки. 

Структура і правила оформлення. 

 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання 

 

На кафедрі під час проходження практики студентами використовується 

система поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та 

усієї програми практики. Робота студентів контролюється керівниками 

практики від університету. 

Керівники проводять заплановані практикою навчальні екскурсії. Ними 

перевіряються поточні записи із виконаних питань програми, а також 

підсумковий звіт з практики. 

Завершує практику звітна (підсумкова) конференція, під час якої студенти 

звітують про виконання програми практики. Керівники практики підбивають 

підсумки роботи студентів, оголошують оцінки, зауваження та пропозиції 

керівників практики від вищого навчального закладу. 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів представлена у 

п.7.1.  
 

 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Критерії оцінювання виконання завдань: 

100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих) 

помилок 

70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю 

помилок 

60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 
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C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий 

рівень знань (умінь) 

FX 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень знань 

(умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 
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8. Рекомендовані джерела 

Основна: 

1. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. для  студ.  

екон.  вузів  /  М.  Д.  Виноградський,  А.  М.  Виноградська,    О. М. Шканова – К. : 

Кондор. – 2013. – 414 с. 

2. Гриньова В. М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на 

підприємствах : монографія / В. М. Гриньова, В. В. Власенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2015. – 200 с. 

3. Друкер П. Практика менеджмента : Питер Друкер ; пер. с англ. 

ИванаВеригина. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 406 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://biznes-knigi.com/avtor-piter-druker/2714-praktika-

menedzhmenta-piter-druker.html 

4. Лалу Ф. Открывая организации будущого /  Ф. Лалу; пер. с англ. – М.: ООО 

«Манн, Иванов и Фербер», 2016. – 208 с. 278 с. [Электронный ресурс]. 

5. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. 

Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с. 

6. Менеджмент організації : навч. посібник / О.О. Гуторова. – Х.: Харк. нац. 

аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 267 с. 

7. Менеджмент організацій : навч. посібник для внз / Т. В. Назарчук,. О. М. 

Косіюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 560 с. 

8. Менеджмент: навчальний посібник. У 2 т. Т. 1. Загальний менеджмент / рук. 

авт. кол. С.Ф. Поважний. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 331 

с. 

9. Ойхман Е.Г., Попов Э. М. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг 

организаций и информационные технологии. — М.: Финансы и статистика, 2005. — 

333с. 

10. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, Л. Ц. 

Масловська, О. А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с. 

11. Осовська Г. В. Менеджмент : підручник / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. - 

К. : Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 

12. Тертичка В.В. Стратегічне управління: підручник / Валерій Тертичка. – 

Київ : “К.І.С.”, 2017. – 932 с. 

13. Рульєв В. А. Управління персоналом [Текст] : навчальний посібник / В. А. 

Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - Київ : Кондор, 2013. - 309 с. 

14. Hammer М. Reengeneering the Corporation: A Manifesto for Business 

Revolution. / M. Hammer, J. Champy. – London : Nicholas Brealey Publishing, 1993. 
 

Додаткова: 

1. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент: навч.-метод. посібник /                         
З.І. Галушка, І.Ф.Комарницький. – [2-е вид., доп. та перероб.] - Чернівці: ЧНУ, 2011. – 
240 с. 

2. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ.: – М.: 
Издательскийдом «Вильямс», 2004. – 272 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9031/druker_managementXXI_ru.pdf 

3. Классики менеджмента = The IEBM HandbookofmanagementThinking: 
Энциклопедия / Пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского; Под ред. М. Корнера. — СПб.: 
Питер, 2001. — 1168 с. 

4. Старченко В.Г. Операційний  менеджмент: навч. посіб. / В.Г. Старченко, 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9031/druker_managementXXI_ru.pdf


15 

І.В. Калінько, І.А. Косач. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 264 с. 
5. Теоретичні основи реінжинірингу бізнес-процесів [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.management.com.ua/bpr/bpr003.html 
6. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. – 10-

е изд. / Р. Б. Чейз, Ф. Р. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. –  М. : ООО И Д "Вильямс", 2017. 
1184 с. 

7. Череп А.В. Інноваційний менеджмент: підручник / А.В. Череп, Т.В. Пуліна, 
О.Г. Череп. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 452 с. 

8. Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.management.com.ua  

9. Статті з менеджменту [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  
http://www.management.com.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.management.com.ua/
http://www.management.com.ua/
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Додаток А 

Щоденник навчальної практики студента 

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

студента _________________________________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

Курс _______ 

Група_______ 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-20__ 
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Продовження Додатку А 

 

Студент_________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, 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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Продовження Додатку А 

Календарний графік проходження практики 

 № з/п Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки про 

виконання 
1 2 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______ _____________ 

                                                         (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

    від підприємства, організації, установи ______  _____________ 

                                                                          (підпис)     (прізвище та ініціали) 

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 
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Продовження Додатку А 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою  ____________________  

                                                                         (словами) 

кількість балів _________________________________ 

            (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

 

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________ ______________________ 

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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Додаток Б 

Відгук керівника практики від університету про роботу студента 

____________________________________________ 
ПІБ студента повністю 

 

1. Актуальність і практичне значення виконуваної роботи. 

2. Позитивні сторони у роботі. 

3. Недоліки або дискусійні питання у роботі. 

4. Якість та повнота оформлення звіту з навчальної практики. 

5. Оцінка особистих якостей студента та отриманих практичних навичок. 

6. Загальна оцінка практики. 
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Додаток В 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про проходження практики 

 

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ 

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ 

 

 

 

ЗВІТ 

про проходження виробничої практики 

студента ________________________________________________ ____________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

групи __________________________________________________ ____________ 

спеціальність: 073 «Менеджмент» 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства_____________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

 

Керівник практики від Університету_____________________________________ 

(посада, прізвище, ініціали) 

 

 

 

Звіт захищений з оцінкою____________________ (підпис керівника практики 

від Університету) 

«_____» _______________ 202_ р. 
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