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ВСТУП 

Виробнича практика студентів є складовою частиною і важливим компонентом 

навчального процесу підготовки спеціалістів з менеджменту. Виробнича практика 

проводиться після вивчення на перших курсах загальноосвітніх дисциплін та перших 

загальних курсів щодо майбутньої фахової діяльності. В умовах ринкових відносин 

суттєво зростає необхідність підвищення зв`язку теоретичних знань студентів з 

практичними навиками, діяльністю організацій, державних установ, підприємств. 

Мета виробничої практики – пізнання на базі Університету, підприємств, установ та 

організацій основних напрямків їх діяльності та визначення можливості 

використання для підготовки майбутніх фахівців в сфері менеджменту. 

Студенти спеціальності 073 "Менеджмент" початкового (короткого циклу) рівня 

вищої освіти мають проходити практику на базових підприємствах, в державних 

установах, організаціях. 

Звіт з практики та його оцінка є одним з етапів підготовки студентів до 

майбутнього навчання та роботи за фахом. Навчально-методичне керівництво 

виробничою практикою здійснюють викладачі кафедри менеджменту, а також 

закріплені керівники та провідні спеціалісти відділів підприємств, державних установ 

та організацій за місцем проходження практики. 

До виробничої практики можуть бути допущені студенти, які в установленому 

порядку виконали навчальний план, склали відповідні заліки та іспити, захистили 

курсові роботи. 



 

РОЗДІЛ 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних умінь і 

навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в 

реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення теоретичних знань; 

опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх 

майбутньої професії; виховання у студентів потреби постійно поповнювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Завданнями виробничої практики є: 

 закріплення, поглиблення й систематизація теоретичних знань студентів, 

одержаних на початку вивчення загальноосвітніх та загальноекономічних дисциплін; 

 знайомство з управлінською діяльністю одного із підприємств чи державної 

установи, організації; 

 вивчення конкретних управлінських завдань підприємств в реальних 

конкретних умовах ринку, виробництва, управління економічним середовищем; 

 набуття самостійних навичок в спілкуванні з керівниками, спеціалістами, 

працівниками підприємств, державних установ та організацій; 

 ознайомлення з методами управління, організаційно-економічного 

забезпечення, контролю на підприємстві, в установі, організації; 

 освоєння прийомів та методів узагальнення оглядового досвіду управлінської 

діяльності виробничих підрозділів підприємства, державної установи, організації. 

Для ефективного досягнення завдань, студенти повинні: 

 розуміти сутність і соціальну значимість майбутньої своєї професії, 

практичного використання знань, одержаних при вивченні загальноосвітніх та 

спеціальних дисциплін; 

 мати орієнтацію на майбутню професійну майстерність та можливість 

творчого розвитку у професійній діяльності; 

 познайомитись з етичними і правовими нормами, що регулюють відносини 

людей, суспільства, економічного простору, навколишнього середовища та уміти їх 

застосовувати в професійній діяльності; 



 

 готуватись до вміння на науковій основі організовувати свою працю і володіти 

комп’ютерними методами збору, зберігання, систематизації та редагування 

інформації. 

Під час виробничої практики студент повинен опанувати систему умінь і набути 

навички щодо вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати 

випускник вищого навчального закладу. 

Компетенції, яких набуває студент після проходження практики: 

ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 14. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

CК 8. Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

СК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати 

обґрунтовані рішення. 

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають наступним 

вимогам. Об’єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, 

видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які є юридичними 

особами і функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничу, 

зовнішньо-торговельну, виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та 

інші види діяльності. Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто 

мають застосовуватись передові форми та методи управління й організації 

виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової діяльності, 

бухгалтерського обліку, впроваджуватись прогресивні технології виробництва, 

організації праці та управління. Крім того, штат підприємства має бути 

укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними створити відповідні 

умови студентам у здобутті професійних навичок. 

Результатами виробничої практики є набуття студентами евристичних 

компетенцій щодо роботи менеджера та управління структурними підрозділами 

підприємств на первинному рівні, операційними системами та процесами в 

організаціях: 



 

РН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування 

управлінських рішень. 

РН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

РН 9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи. 

РН 14. Ідентифікувати причини стресу, адаптувати себе та членів команди до 

стресової ситуації, знаходити засоби до її нейтралізації. 



 

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

2.1. Індивідуальні завдання 

Індивідуальні завдання для студентів при проходженні виробничої практики 

спрямовані на отримання нових знань, умінь і навичок, в основному при виконанні 

конкретних практичних завдань, тому праця студентів на штатних посадах (з оплатою 

або без оплати) є найбільш доцільною в порівнянні з проходженням практики 

дублерами, по суті, сторонніми спостерігачами. Самі ж індивідуальні завдання 

розподілені за наступними темами та формулюються керівниками практики від 

Університету у завданнях на практику, які видаються кожному студенту. 

Тема 1. Загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики 

Виробнича практика передбачає ознайомлення зі станом організації роботи 

підприємства - об'єкта практики, здійснення аналізу основних показників його 

господарсько-фінансової діяльності за останній рік та розробку обґрунтованих 

пропозицій щодо удосконалення окремих аспектів його діяльності на майбутнє. 

На першому етапі проходження виробничої практики студент має ознайомитись 

зі специфікою господарсько-фінансової діяльності підприємства - об'єкта практики, 

його організаційною структурою, станом управління діяльністю підприємства 

загалом. 

Результатом такої роботи має стати віддзеркалення у звіті про проходження ви-

робничої бакалаврської практики наступних питань: 

 характеристика статусу підприємства (термін створення, форма власності, 

організаційно-правова форма господарювання, ступінь самостійності, місія 

підприємства, права та обов'язки підприємства, сфера діяльності, дотримання вимог 

щодо державної реєстрації та діяльності підприємства тощо); 

 характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, 

переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності); 

 характер регулювання та контролю за діяльністю підприємства з боку держави 

(виконавчих органів, міністерств, відомств), стан дотримання державних вимог; 



 

 характер управління діяльністю підприємства з боку власників (права 

власників, органи управління та контролю: вищий орган управління підприємством, 

орган нагляду та контролю за діяльністю підприємства, періодичність їх зборів, 

характер питань, що розглядаються); 

 характер організації управління діяльністю підприємства (організаційна 

структура управління підприємством, характеристика окремих структурних 

підрозділів, їх функціонального 

 призначення, прав, обов'язків, повноважень, характер регламентації діяльності 

окремих працівників підприємства (контракти, посадові інструкції тощо); 

 • характеристика інструктивних, нормативних і методичних матеріалів, які 

використовуються на підприємстві, їх якість та повнота. 

 

Тема 2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства - 

об'єкта практики 

Основна мета цього етапу практики - оцінка якості управління та досягнутих 

результатів за окремими функціональними напрямами діяльності підприємства - 

об'єкта практики. 

 

Тема 3. Планово-економічна діяльність підприємства 

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз основних 

функцій, що покладені на планово-економічну службу, її взаємозв'язок з іншими 

структурними підрозділами в процесі виконання функціональних завдань. 

Аналіз методичного забезпечення аналітичної та планової роботи. Методи, що 

використовуються в процесі аналізу економічних показників і обґрунтування їх 

планових значень. Рівень програмного забезпечення виконання зазначених робіт. 

Система аналізу та планування показників господарської діяльності, що застосо-

вується на підприємстві, характеристика ефективності їх функціонування. Аналіз 

ступеня використання комп'ютерної техніки, спеціалізованого програмного 

забезпечення. 



 

Аналіз результатів господарської діяльності підприємства на основі форм річної 

фінансової та статистичної звітності. Оцінка обсягів і динаміки найважливіших 

показників: обсяги та структура виробництва продукції (товарів, робіт, послуг); 

обсяги та склад основних засобів, обсяги і швидкість обороту товарно-матеріальних 

запасів, обсяги виручки від реалізації валового прибутку, джерела їх формування, 

обсяги та склад операційних витрат, фінансовий результат від звичайної діяльності 

до оподаткування та його складові, обсяги чистого прибутку і напрями його 

використання. 

 

Тема 4. Управління персоналом 

Організація роботи з персоналом підприємства, кількісний та якісний склад 

кадрової служби. Аналіз нормативних документів, що регламентують її роботу 

(положення про кадрову службу та посадові інструкції працівників кадрової служби). 

Аналіз штатного розкладу працівників підприємства та структури персоналу (за 

категоріями, за рівнем освіти, за статтю, за віком). 

Оцінка кадрової політики, яка провадиться на підприємстві, підвищення 

кваліфікації працівників, атестація працівників, реалізація заходів щодо зміцнення 

згуртованості трудового колективу та формування соціально-психологічного 

клімату, складання планів розвитку ділової кар'єри. 

Аналіз руху персоналу (прийняття, переведення, звільнення) та виявлення 

основних факторів, які впливають на плинність кадрів. 

Аналіз ступеня використання комп'ютерної техніки, спеціалізованого 

програмного забезпечення у діяльності працівників кадрової служби. 

 

Тема 5. Стратегічне управління підприємством 

Охарактеризувати посади, що відповідають за розробку стратегії. 

Для проведення комплексного аналізу діяльності підприємства необхідно 

використовувати сучасні методики з позиції системного підходу. Для цього слід 

провести SWOT-аналіз середовища підприємства. 



 

На основі профілю позиціювання студенту слід розробити матрицю SWOT та 

визначити парні комбінації на полях матриці. 

На основі системного аналізу з урахуванням потенціалу підприємства та 

факторів зовнішнього середовища потрібно сформулювати місію організації, яка б 

включала наступні моменти. 

Проголошення цінностей і переконань. 

Продукти, які підприємство виробляє, або потреби, які воно збирається 

задовольнити. Ринок, на який підприємство позиціюватися, та засоби виходу на 

нього. Ключові технології, що будуть використовуватись. Стратегічні принципи 

розвитку. 

 

Тема 6. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності підприємства 

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих бажань 

студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції щодо 

удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або впровадження 

певного нововведення (інновації). 

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих 

функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, управління 

персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова діяльність тощо), так і 

передбачати принципові нововведення (впровадження нових продуктів, 

диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення реального чи фінансового 

інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.). 

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках організації 

роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, вивченні вітчизняного й 

закордонного досвіду кращих підприємств аналогічного та споріднених профілів 

діяльності. 

У звіті про проходження комплексної практики результати проведеної роботи 

викладаються за такою структурою: 

 загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що пропонується 

здійснити); 



 

 обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та 

очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного ефекту 

(за можливості); 

 стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення); 

 план організаційно-економічних заходів, необхідних для впровадження даної 

пропозиції. 

2.2. Методичні рекомендації з організації практики 

Строки проведення виробничої практики встановлює керівництво Університету 

відповідно до навчального плану. Розподіл студентів на практику проводиться 

кафедрою менеджменту з урахуванням замовлень на підготовку фахівців, їх 

майбутнього місця роботи після закінчення навчання. Закріплення студентів за 

базами практики та призначення керівників від кафедри оформлюється наказом 

ректора Університету. 

Виробнича практика організовується на економічних об`єктах, підприємствах і 

здійснюється на основі домовленості Університету з підприємствами. 

Студенти можуть самостійно (з дозволу випускової кафедри) підбирати для себе 

місце проходження практики і пропонувати його для використання тільки при 

наявності належним чином оформленого паспорту підприємства. 

Тривалість робочого дня студентів при проходженні практики на підприємствах 

становить для студентів у віці до 18 років, не більше 36 годин на тиждень, у віці від 

18 років і більше – не більше 40 годин на тиждень. 

З моменту початку виробничої практики на студентів поширюються правила 

охорони праці та правила внутрішнього розпорядку, що діють на підприємстві, з 

якими вони повинні бути ознайомлені. 

Студентів, які не виконали програму виробничої практики з поважної причини, 

направляють на практику повторно, у вільний від навчання час. 

Студенти, які не виконали програму виробничої практики з неповажних причин, 

або ті, які одержали на захисті звітів незадовільну оцінку, можуть бути відраховані з 



 

навчального закладу, як маючі академічну заборгованість, згідно з порядком, 

передбаченим уставом університету. 

Обов`язки студентів при проходженні виробничої практики: 

 до початку практики пройти співбесіду з керівником практики від кафедри 

менеджменту, одержати у керівника практики необхідні документи і консультативну 

інформацію щодо їхнього оформлення; 

 своєчасно прибути на об’єкт практики і забезпечити роботу па місці 

відповідно до отриманих завдань. ретельно дотримуватися встановленого графіку 

практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і 

вказівками її керівників; 

 у період проходження виробничої практики: вивчити та суворо дотримуватися 

правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії й пожежної безпеки. про 

це повинні бути відповідні підписи в спеціальному журналі. додержуватися трудової 

дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства. вести 

щоденник і робочий журнал, виконувати робочу програму практики й завдання 

керівника від кафедри; 

 вчасно скласти та захистити звіт з практики. 

Навчально-методичне забезпечення і керівництво практикою здійснюється 

викладачами випускової кафедри.  

Керівник практики від випускової кафедри: 

 оцінює стан та відповідність бази практики основним вимогам та готовності 

для приймання студентів;  

 проводить інструктивні збори студентів, які направляються на практику;  

 надає студентам-практикантам необхідні документи для направлення на базу 

практики, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання;  

 повідомляє студента про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі, а 

саме: порядок подання письмового звіту, стандарти оформлення завдання;  

 перевіряє звіти з практики і допускає їх до захисту;  



 

 готує і подає на розгляд кафедри письмовий звіт про проведення практики 

студентів із зауваженнями та пропозиціями. 

Основними обов’язками керівників практики від підприємства – об’єкту 

практики є:  

 організація робочого місця і створення необхідних організаційно-технічних 

умов для проходження практики;  

 забезпечення студентів необхідною економічною, статистичною, 

бухгалтерською та іншою інформацією, документами, нормативними та іншими 

матеріалами з питань, аналізу і планування господарської діяльності підприємства, 

здійснення комерційної та організаційно-технологічної діяльності тощо;  

 залучення студентів-практикантів до активної участі в поточній робо 

структурного підрозділу – місця практики (комерційного та інших відділів);  

 здійснення контролю за виконання як окремих завдані, так і програми 

практики в цілому;  

 наприкінці проведення практики її керівник повинен перевірити письмовий 

звіт студента, підготувати відгук щодо підсумків проходження практики студентом.  

Проходження виробничої практики включає п`ять етапів. 

Перший етап – підготовка до виходу на практику. Всі студенти повинні: 

 самостійно проробити дані методичні вказівки з метою організованого 

проходження виробничої практики; 

 пройти загальний інструктаж на кафедрі менеджменту: мета й завдання 

практики, правила безпеки на шляху до місця практики, форма зв’язку з 

відповідальним за організацію практики на кафедрі, одержати завдання від керівника 

практики; 

 одержати й оформити необхідні документи: завдання на практику, щоденник 

установленого зразка. 

Другий етап. Студенти прибувають на об’єкт, на якому проводиться 

ознайомлення. Інформують керівника від кафедри менеджменту щодо прибуття на 

означений об’єкт та реєструються в журналі. Про всі виникаючі складності й 

непорозуміння, якщо такі будуть, студенти повинні повідомляти керівника. Наказом 



 

по Університету і підприємству, з яким знайомляться студенти-практиканти, 

назначають провідних фахівців відділів, які проводять екскурсійне ознайомлення з 

діяльністю відповідного підприємства. 

Третій етап. Збір, накопичення та обробка матеріалів з ознайомлення зі 

структурою управління, моделями організаційно-економічного забезпечення 

підприємством, обробка інформації та здійснення записів в щоденник та розділи 

звіту. Вся діяльність студентів на третьому етапі проходить під спостереженням 

відповідальних фахівців Університету та підприємства, до яких студенти звертаються 

з усіх питань практики. 

Четвертий етап (2-3 дні до закінчення практики) присвячується остаточному 

оформленню звіту і передачі його на перевірку керівнику від кафедри менеджменту. 

П`ятий етап – захист звіту на кафедрі менеджменту. У тижневий строк після 

закінчення практики студенти зобов`язані здати звіт керівнику від кафедри на 

перевірку при необхідності доробити окремі розділи. Оцінка з виробничої практики 

прирівнюється до оцінок теоретичного навчання, ураховується при підведенні 

підсумків загальної успішності студентів. 

 



 

РОЗДІЛ 3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Формами контролю засвоєння студентами матеріалів практики є усне 

опитування та письмовий звіт. 

Усне опитування допомагає контролювати не лише знання, а й вербальні вміння, 

сприяє виправленню мовних помилок. Відтворення студентом раніше вивченого 

матеріалу сприяє кращому запам'ятовуванню, активному використанню наукових 

понять, що неможливо без достатнього застосування їх у мові. 

Усне опитування проводиться індивідуальним методом. Індивідуальне 

опитування здійснюється у процесі проведення співбесіди під час захисту рефератів 

та звіту. Запитання для усної перевірки знань поділяють на основні, додаткові і 

допоміжні. Основні запитання передбачають самостійну розгорнуту відповідь. 

Додаткові спрямовані на уточнення того, як студент розуміє певне питання, 

формулювання, формулу та ін. Усі запитання викладача мають бути логічними, 

чіткими, зрозумілими і посильними, а їх сукупність - послідовною і системною. 

Письмовий контроль здійснюється у вигляді написання звіту. Звіти зберігаються 

протягом року після їх захисту, і тому можна з'ясувати деталі і неточності у відповідях 

та діагностувати їх причини. 

Практичний контроль – контроль, за якого виявляються вміння і навички 

студентів, набуті під час практики. Така перевірка дає змогу виявити, на якому рівні 

студент засвоїв теоретичні основи цих дій. 

Студенти повинні також знати, що існує установлений режим праці, можливий 

контроль часу початку та закінчення роботи (табелювання), які мають бути внесені 

до звіту. 



 

РОЗДІЛ 4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Форма й вид (щоденник, звіт тощо) студентів про проходження виробничої 

практики визначаються Університетом. Нижче приводиться структура звіту з 

виробничої практики. 

Структурні елементи звіту розташовуються у наведеній послідовності: 

 титульний аркуш. 

 завдання на виробничу практику (надається з переліком об`єктів та організацій 

(підприємств), з якими студент-практикант буде знайомитись). Структура завдання: 

тема роботи, звіт про ознайомлення з об`єктами та організаціями. 

 вступ до звіту з виробничої практики, який містить кількісну характеристику 

звіту (число сторінок, рисунків, ілюстрацій, таблиць, використані джерела, додатки і 

т.п.) та коротку текстову частину; 

 відомості про підприємство, на якому проходила практика: адміністративне 

положення, структура, взаємодія його окремих частин, профіль діяльності, 

розв`язування завдання, організаційно-економічне забезпечення та інформаційна 

структура організації; 

 аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності підприємства-об’єкта 

практики за наведеними у Розділі 2 темами. Розробка пропозицій щодо 

удосконалення діяльності підприємства; 

 висновки; 

 список використаних джерел; 

 додатки (ілюстрації, таблиці, карти, рекламні листівки). 

Обсяг звіту повинен складати до 25 друкованих сторінок тексту. Розділи, окремі 

питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в логічній послідовності і 

конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, додатки повинні бути змістовними 

і оформлені відповідно до стандартів виконання письмових робіт у вищій школі. 

Звіт друкується на аркушах білого паперу формату А4 через півтора 

міжрядкових інтервали шрифтом Times New Roman 14 розміру. За необхідності 

окремі таблиці та рисунки можна подавати на аркушах формату A3.  



 

Текст необхідно друкувати залишаючи поля таких розмірів: ліве –25 мм, праве –

10 мм, верхнє і нижнє –20 мм.  

 



 

РОЗДІЛ 5. ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Захист звіту з виробничої практики відбувається відповідно до розкладу, 

встановленого кафедрою менеджменту. Перенос строків особистого захисту 

здійснюється тільки на підставі попередньої домовленості з керівником при наявності 

поважної причини. 

На захист студент повинен представити керівникові звіт з практики, оформлений 

відповідно до зазначених раніше вимог, залікову книжку. 

Оцінку практики визначають за табл. 5.1 з урахуванням: 

 актуальності і відпрацьованості результатів виконання завдань практики; 

 якості і оформлення звіту; 

 якості інформаційної доповіді та відповіді на питання. 

Таблиця 5.1. 

Критерії комплексного оцінювання результатів виробничої практики 

Оцінка за 

шкалою 

ЕСТS 

Кількість 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінки 

1 2 3 4 

А 91-100 відмінно Звіт має всі структурні елементи, щоденник 

містить опис виконаних студентом під час 

практики обліково-аналітичних робіт, їх вико-

нання підтверджено доданими бухгалтерськи-

ми документами та розрахунками. 

Студент виконав 100% програми практики. 

Цілісно, системно, у логічній послідовності дає 

відповіді на поставлені запитання. 

В 84-90 добре Звіт має всі структурні елементи, щоденник 

містить опис виконаних студентом під час 

практики обліково-аналітичних робіт, їх вико-

нання підтверджено доданими бухгалтерськи-

ми документами та розрахунками 

Студент виконав не менше 90% програми 

практики. 

Цілісно, системно, у логічній послідовності дає 

відповіді на поставлені запитання. 

Допускає одну-дві несуттєві (непринципові) 

помилки, самостійно їх виправляє. 



 

Продовження табл. 5.1. 

1 2 3 4 

С 74-83 добре Звіт має всі структурні елементи, щоденник 

містить опис виконаних студентом під час 

практики обліково-аналітичних робіт, їх вико-

нання підтверджено доданими бухгалтерсь-

кими документами та розрахунками. 

Студент виконав не менше 80% програми 

практики. 

Грамотно надає відповіді, але допускає одну-

дві несуттєві (непринципові) помилки, які під 

керівництвом викладача виправляє. 

D 64-73 задовільно Звіт має всі структурні елементи, щоденник 

містить опис виконаних студентом під час 

практики обліково-аналітичних робіт, їх вико-

нання підтверджено доданими бухгалтерсь-

кими документами та розрахунками. Заува-

ження, відмічені в рецензії керівника практики, 

до захисту усуває. 

Студент виконав не менше 70% програми 

практики. 

Виявляє знання й розуміння основних поло-

жень матеріалу, але відповідає неповно, не 

послідовно. 

Припускає неточності у визначенні понять, не 

вміє доказово обґрунтувати свою думку. 

Е 60-63 задовільно Звіт має всі структурні елементи, щоденник 

містить опис виконаних студентом під час 

практики обліково-аналітичних робіт, їх вико-

нання підтверджено доданими бухгалтерськи-

ми документами та розрахунками. Зауваження, 

відмічені в рецензії керівника практики, до 

захисту усуває. 

Студент виконав не менше ніж 60% програми 

практики. 

Виявляє знання й розуміння основних поло-

жень матеріалу, але відповідає неповно, не-

послідовно. 

Допускає неточності у визначенні понять, не 

вміє доказово обґрунтувати свою думку 



 

Продовження табл.5.1. 

1 2 3 4 

FХ 50-59 незадовільно Звіт має не всі структурні елементи, що 

денник містить опис виконаних студентом 

під час практики обліково-аналітичних робіт 

без їх опису, їх виконання підтверджено 

доданими бухгалтерськими документами та 

розрахунками не у достатній кількості. 

Зауваження, відмічені в рецензії керівника 

практики, до захисту не усунені. 

Студент виконав більше 50% програми 

практики. 

Не володіє методикою ведення обліково-ана-

літичних робіт, не розуміє змісту облікових 

регістрів, 

Допускає принципові помилки при вирішенні 

типових ситуацій. 

Не відповідає на основні та додаткові запи-

тання викладача. 

F 0-50 незадовільно Складає і оформлює звіт з виробничої практики 

зі значними порушеннями вимог. Має 

негативний відгук керівника практики. 

Студент виконав менше ніж 50 % програми 

практики. 

Демонструє повне незнання та нерозуміння 

матеріалу, не відповідає на поставлені 

запитання. 

 

Студент, який не виконав програму практики або одержав незадовільний відгук 

на базі практики, чи незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється 

повторно на практику в період канікул або відраховується з інституту як такий, що не 

виконав повністю навчальний план. 
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