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Вступ 

 

Виробнича практика для студентів 4 курсу факультету економіки і менеджменту Херсонського 

державного університету є невіддільною складовою освітньо-професійної підготовки, основним 

завданням якої є закріплення теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, формування вміння 

приймати професійні рішення в конкретних умовах будь-якого суб’єкта міжнародної господарської 

діяльності, оволодіння сучасними методами, формами організації виробництва.  

Проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практики є невід’ємною 

частиною програми рівня вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 292 «Міжнародні економічні 

відносини». Практика покликана сформувати у майбутнього спеціаліста закладу вищої освіти професійні 

вміння, навики приймати самостійні рішення на конкретній ділянці праці в реальних умовах шляхом 

виконання будь-яких обов’язків, властивих майбутній професії, організаційно-керівній діяльності. 

1. Графік проведення практик  

студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»  

РВО «Бакалавр»  

 

Курс Семестр Назва практики 
Тривалість проведення 

(тижнів) 

Денна форма навчання 

2 4 Навчальна 2 

3 6 Навчальна 2 

4 8 Виробнича 6 

4 8 Переддипломна 3 

Заочна форма навчання 

4 8 Виробнича 4 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАДАННЯ (НАВЧАЛЬНОЇ, ВИРОБНИЧОЇ, ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ) ПРАКТИК  

 

Метою розробки Наскрізної програми практики студентів, які одержують професійну освіту за 

спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» є планування та структуризація роботи з 

практичної підготовки студента на підприємствах, в установах та організаціях галузей економічної та 

управлінської діяльності України та ха її межами. 

Наскрізна програма практики студентів базується на освітньо-професійних програмах підготовки 

бакалаврів галузі знань 29 «міжнародні відносини». 

Наскрізна програма практики студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» є 

основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти проведення практик. Програма 

забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практик, їх системність, неперервність і 

послідовність підготовки студентів. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення при одержанні 

потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до різних освітніх та кваліфікаційних 

рівнів: бакалавр, магістр. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації, їх форми, 

тривалість, терміни проведення визначаються в навчальних планах. Завданням навчальної та виробничої 

практик є оволодіння студентами професією, що відповідає фаху навчання.  

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика студентів, яка проводиться 

перед виконанням бакалаврської кваліфікаційної роботи або дипломного проекту. Під час цієї практики 



поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається 

фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи, дипломного проекту або складання 

державних екзаменів.  

Основними завданнями проходження практики під час навчання є:  

- ознайомлення із майбутньою професією менеджера;  

- вивчення практичної організації діяльності господарюючих суб’єктів та принципів їх 

функціонування;  

- отримання навиків використовувати теоретичні знання на практиці та робити конструктивні 

висновки на підставі показників діяльності підприємств;  

- апробація наукових досліджень, проведених під час навчання у ЗВО у відповідних сферах 

господарювання;  

- отримання досвіду роботи на підприємствах;  

- визначення майбутніх перспектив своєї професійної діяльності. 

Проходження навчальної, виробничої та переддипломної практик передбачає формування та 

розвиток у студентів-практикантів загальних та фахових компетентностей:  

ІК1  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що 

передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень 

світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у 

сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні 

знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.  

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин 

на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

СК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.  

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків  

СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність 

навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.  

ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення.  

ПРН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на 

засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.  

ПРН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії 

та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі 



товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

ПРН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних 

економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

ПРН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 

категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку 

світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.  

ПРН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

 

3. РОЗДІЛИ ПРАКТИК (ЗА КОЖНИМ ВИДОМ): 

 

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА 

 

3.1. Мета й завдання практики 

 

Метою навчальної практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами професійної 

діяльності, поглиблення та систематизація знань студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних 

проблем, демонстрація на конкретних практичних прикладах ролі фахівців з міжнародних економічних 

відносин в розвитку ринку товарів і послуг, підвищенні конкурентоспроможності підприємства, 

формування у майбутніх фахівців, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, практичних 

прийомів та навичок професійно діяльності. 

Під час навчальної практики студенти ознайомлюються з кваліфікаційними вимогами до фахівців 

за вибраною спеціальністю, основними видами, завданнями та змістом діяльності.  

Практична підготовка передбачає безперервність та послідовність набуття потрібного обсягу знань 

і умінь відповідно до кваліфікаційного рівня «бакалавр». 

Відповідно до мети визначено такі завдання практики:  

- на відповідному рівні поглибити, навчитись застосувати теоретичні та методологічні основи, 

концепцію і методи логістики, етапи її розвитку, логістичні системи, їх види та характеристику, методи 

моделювання логістичних систем, логістичні канали й логістичні ланцюги, їх характеристику, 

інформаційну систему в логістиці, види логістичних інформаційних систем та принципи їх створення, 

ознайомити з напрямами підвищення конкурентоспроможності організації та особистої ефективності 

менеджерів тощо; 

- вивчити структуру організації та особливості її функціонування; 

- вивчити нормативно-правову базу діяльності установи, в якій проводиться навчальна практика; 

- ознайомитися з функціональними обов’язками, особливостями, формами і методами роботи 

менеджера – працівника установи, що є базою практики; 

- вивчити вимоги до особистісних якостей і професійної діяльності  менеджера – працівника 

установи, що є базою практики; 

- формувати власну етику і культуру професійної поведінки; 

- навчитись аналізувати власну професійну діяльність; 

- дотримуватися правил розпорядку закладу, де проводиться навчальна практика; 

- розвивати в собі необхідні професійні якості менеджера. 

Під час проходження практики студенти повинні володіти такими компетенціями: 

ІК1  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що 

передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень 

світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 



ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення 

суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя.  

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у 

сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні 

знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.  

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин 

на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

СК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.  

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків  

СК 15. Здатність застосувати методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економічних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

СК 16. Здатність постійно підвищувати теоретичний рівень знань, генерувати й ефективно 

використовувати їх в практичній діяльності. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 1. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, усвідомлюючи необхідність 

навчання впродовж усього життя, проявляти толерантність та готовність до інноваційних змін.  

ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення.  

ПРН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на 

засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.  

ПРН 9. Розуміти і вміти застосовувати, відповідно до інших вимог освітньої програми, сучасні теорії 

та методи розв’язання спеціалізованих складних задач і практичних проблем у сфері міжнародної торгівлі 

товарами та послугами, міжнародного руху капіталу, міжнародних валютно-фінансових та кредитних 

відносин, мобільності людських ресурсів, міжнародного трансферу технологій. 

ПРН 11. Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов реалізації форм міжнародних 

економічних відносин на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

ПРН 18. Досліджувати економічні явища та процеси у міжнародній сфері на основі розуміння 

категорій, законів; виділяючи й узагальнюючи тенденції, закономірності функціонування та розвитку 

світового господарства з урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків.  

ПРН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

 

 

3.2 Зміст практики 

 

Студенти в процесі проходження навчальної практики ознайомлюються з організаційною 

структурою, особливостями функціонування та нормативно-правовою базою організації, де проводиться 

практика, які відображаються у формах, меті, засобах, методах організації діяльності, професійних 

цінностях, традиціях тощо. 

 

3.2.1 Основні види робіт під час практики 

 



Практика проводиться в декілька етапів. 

На першому етапі здійснюється спрощене узагальнення теоретико-методологічних основ 

концепцій управління організацій в контексті системного підходу до поняття організації, розуміння 

організаційної структури, основних функцій, діючої системи управління підприємством і збутом товарів, 

організації рекламно-інформаційної діяльності, здійснення міжнародних економічних відносин тощо. 

На другому етапі відбувається вивчення структури закладу, де проводиться практика, його мети і 

основних завдань, організаційних засад діяльності, нормативно-правової документації, на якій 

ґрунтується його діяльність. 

На третьому етапі студент-практикант повинен зосередитися на вивченні основних функцій, 

професійних вимог до фахівців підприємства, де проводиться практика, знань, умінь, професійних 

функцій, особистісних характеристик, а також вимог до культурного та етичного рівня працівника. 

Здобувачі знайомляться з типовими посадовими інструкціями для посад різного фахового спрямування.  

На четвертому етапі відбувається самостійна робота студентів під час реалізації того чи іншого 

конкретного завдання. 

На п’ятому, заключному, етапі студенти підводять підсумки проходження практики з обов’язковим 

написанням письмового звіту практики 

 

Дистанційна форма проходження практики 

 

Під час дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних заходів), надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру тощо, для забезпечення безперервності навчання,  
освітній процес в університеті за рішенням вченої ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі 

теми освітніх компонент частиною здобувачів можуть опановуватися очно, іншою частиною – 

дистанційно. 

Під час надзвичайних обставин університет може організовувати освітній процес із використанням 

технологій дистанційного навчання за допомогою різноманітних технічних засобів комунікації, 

доступних для учасників освітнього процесу. Офіційними є канали зв’язку зі студентами та керівниками 

практик: Viber, GoogleClassroom, Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram, електронна пошта, тощо. Це 

спростить передачу завдань та допоможе підтримати зв’язок зі студентами, а студентам допоможе 

підтримати зв’язок як з керівником практики від кафедри, так і з керівником практики від підприємства. 

Організація та здійснення навчання за дистанційною формою регламентується наступними 

документами: Закон України «Про освіту», наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 (зі змінами) «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання»,  Положення про дистанційне навчання в ХДУ 

(наказ ХДУ від 14.02.2014 № 140-Д).  

Дистанційне проходження навчальної практики реалізується через сукупність наступних заходів: 

засоби надання методичного матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби 

консультації студента викладачем; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість 

швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок. 

Ресурс забезпечення елементів дистанційного навчання KSU Online на платформі Moodle створює 

інформаційно-освітнє середовище університету, яке орієнтоване на забезпечення інтерактивної взаємодії 

між учасниками освітнього процесу, застосовується для організації очного, заочного та елементів 

дистанційного навчання.  

В умовах дистанційного проходження навчальної практики зміст завдань не змінюється. Залікові 

заходи проводяться у вигляді онлайн занять. Керівники практик від факультетів навчального закладу 

налагоджують дистанційний зв'язок з керівниками баз практик на підприємствах, обговорюють і 

затверджують перелік завдань, які можуть бути виконані студентами дистанційно. 

За підсумками дистанційного проходження  навчальної практики, студенти повинні виконати всі 

завдання, оформити та дистанційно здати звіт з проходження практики (на e-mail, Viber,  WhatsApp, 

Telegram та ін.). Звіт з практики є результативною формою практики.  



Щоденник практики розташовується на гугл-диску факультету та ведеться в електронному вигляді 

з подальшим його пред’явленням у друкованому вигляді.  
 

 

3.2.2 Список рекомендованої літератури 

 

Основна: 

 

1. Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та 

ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с. 

2. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с. 

3. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. М 43 посібник / Т.В. Шталь 

[та ін.]. – Харків : «Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

4. Svidruk I.I. Creative management: teaching manual. / І.І. Svidruk, Yu.I.Ossik – Almaty: «Bastau», 

2017. – 312 p. 

5. Svydruk I. New trends in the economic systems management in the context of modern global 

challenges: сollective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, 

Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. 

– 317 p. 

 

Допоміжна: 

 

1. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: політика : підручник / А. С. Філіпенко . – 

Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015 . – 433 с. 

2. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове 

господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 

Дюжева, В. О. Матросової. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 

3. Мороз В. М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій: у 2 ч. / В. М. Мороз; МОН 

України, НТУ “Харківський політехнічний інститут”. – Х.: НТУ ХПІ, 2016. – 2 ч. 

4. Vibrant Publishers. Human Resource Management Essentials You Always Wanted To Know (Self-

Learning Management Series) Paperback – May 2, 2020 

 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Конституція України  - Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Закон України «Про вищу освіту» Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18 

3. Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ. Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

4. Положення про проведення практики в ХДУ. Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

5. Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт). Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

 

 

3.2.3 Методичні рекомендації до проведення практики 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vibrant+Publishers&text=Vibrant+Publishers&sort=relevancerank&search-alias=books
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx


Студенти в процесі проходження навчальної практики ознайомлюються з організаційною 

структурою, особливостями функціонування та нормативноправовою базою організації, де проводиться 

практика, з формами, метою, засобами, методами організації діяльності, професійних цінностях, 

традиціях тощо.  

Під час проходження навчальної практики студенти вивчають теоретичні питання, які 

передбачені програмою практики та знайомиться з їх виконанням у реальних практичних умовах (на 

підприємствах).  

На базі практики студенти повинні ознайомитися зі всіма напрямами діяльності підприємства, 

виявити проблеми та перспективи його розвитку. Екскурсії під час практики проводяться з метою 

надбання студентами найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих 

підрозділів, діючу систему управління. Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії для 

студента, не повинна перевищувати шести годин на тиждень.  

Звіт з навчальної практики є документом, який дозволяє оцінити отримані практичні навички та 

закріпити теоретичні знання. 

 

3.3. Форми й методи контролю 

 

На кафедрі економіки, менеджменту та адміністрування під час проходження практики студентами 

використовується система поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї 

програми практики.  

Робота студентів контролюється керівниками практики від підприємства та кафедри.  

Керівники проводять контроль за відвідуванням студентами баз практики, дотриманням ними 

режиму роботи, а також проходження практики відповідно до встановленого графіку, що фіксується 

студентами в щоденниках з практики та підтверджується підписом керівника практики від підприємства 

кожен день. Перевіряються поточні записи з виконаних питань програми, а також підсумковий звіт з 

практики. 

Після закінчення практики і підготовки звіту студенти повинні скласти залік перед комісією 

факультету. 

 

 

3.4. Вимоги до звіту. 

 

Студенти-практиканти повинні підготувати звіт про проходження практики на протязі 5 днів після 

закінчення практики і здати його груповому керівникові. Звіт повинен складатись з 2-х частин: 

докладного звіту про проходження практики на 15-20 сторінках друкованого тексту і  щоденника 

практиканта з коротким звітом про проходження практики щодо виконання індивідуального завдання. 

 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

3.1. Мета і завдання виробничої практики 

 

Метою виробничої практики є ознайомлення із сучасними формами ведення господарської 

діяльності, системою і механізмами забезпечення стабільної економіки підприємства в умовах 

міжнародного співробітництва. При цьому важливо поєднати набуті теоретичні знання з практичними 

навичками управління міжнародною економічною діяльністю підприємства в цілому і окремими її 

елементами. Особливу увагу слід звернути на вивчення тієї частини міжнародної діяльності  

підприємства, яка є предметом дослідження майбутньої кваліфікаційної  роботи. 

Основні завдання практики:  

– оволодіння сучасними методами і формами організації праці; 



– формування на базі одержаних у навчальному закладі знань професійних умінь, навичок, 

необхідних для прийняття самостійних рішень у реальних ринкових умовах; 

– виховання у майбутніх фахівців потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності; 

– формування у майбутніх фахівців умінь та навичок практичної діяльності в умовах конкретних 

міжнародних суб’єктів господарювання; 

– розроблення пропозицій щодо впровадження інноваційних технологій виробництва та 

управління підприємством в умовах міжнародного співробітництва; 

– систематичне оновлення та творче застосування набутих знань у практичній діяльності при 

вирішенні завдань, які постають при реалізації ключових функцій економічного аналізу та планування 

діяльності підприємства; 

– формування творчого дослідницького підходу до практичної діяльності. 

Проходження практики забезпечує формування у здобувачів вищої освіти наступних 

компетентностей: 

ІК1  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що 

передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень 

світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 11. Здатність працювати в команді.  

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК 2. Здатність використовувати базові категорії та новітні теорії, концепції, технології і методи у 

сфері міжнародних економічних відносин з урахуванням їх основних форм, застосовувати теоретичні 

знання щодо функціонування та розвитку міжнародних економічних відносин.  

СК 11. Здатність проводити дослідження економічних явищ та процесів у міжнародній сфері з 

урахуванням причинно-наслідкових та просторово-часових зв’язків  

СК 12. Здатність використовувати нормативно-розпорядчі документи та довідкові матеріали при 

здійсненні професійної діяльності у сфері міжнародних економічних відносин. 

 

Програмні результати практичної підготовки 

 

ПРН 3. Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології, програмні пакети 

загального і спеціального призначення.  

ПРН 6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.  

ПРН 8. Розуміти, виділяти й описувати нові явища, процеси й тенденції глобального розвитку, 

механізми й інструменти реалізації економічної політики та світових інтеграційних / дезінтеграційних 

процесів, у тому числі та євроатлантичної інтеграції  

ПРН 15. Визначати функціональні особливості, характер, рівень та ступінь взаємозв’язків між 

суб’єктами міжнародних економічних відносин різного рівня та налагоджувати комунікації між ними.  

ПРН 19. Розуміти та застосовувати чинне законодавство, міжнародні нормативні документи і угоди, 

довідкові матеріали, чинні стандарти і технічні умови тощо у сфері міжнародних економічних відносин.  

ПРН 24. Обґрунтовувати вибір і застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, економіко-

статистичні методи обчислення, складні техніки аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових 

ринків.  

 



 

3.2 Зміст практики 

Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки  

правильно орієнтований студент на зміст практичного завдання, на його пріоритетні питання, а також на 

раціональний розподіл часу, відведеного на проходження практики. По закінченні виробничої практики 

студент подає на випускову кафедру науковому керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення 

міжнародної діяльності підприємства, запропонований для подальшого дослідження комплекс розробок з 

використанням комп'ютерних технологій та інших видів виконаних робіт.  

Мета та завдання виробничої  практики визначають її зміст: основні види діяльності; форми звітування; 

приблизні строки виконання. Зазначення строків має забезпечити більшу організованість з боку студентів. 

В період проходження практики студенти можуть виконувати завдання керівника від бази 

практики: вести діловодство, розробляти та заповнювати з використанням комп’ютерної техніки 

відповідні форми документів, розробляти і узгоджувати розпорядчі документи, виконувати посильні 

роботи, що стосуються діяльності підрозділу, де проходять практика тощо. Під час проходження 

виробничої практики студенти можуть дублювати своїх керівників або тимчасово працювати на посаді  

економіста з міжнародної діяльності тощо. Характер такої праці повинен суворо відповідати профілю 

навчання і по тривалості не заважати виконанню індивідуальних завдань. В період проходження практики 

студенти повинні суворо виконувати правила охорони праці і протипожежної безпеки, що прийняті на 

базі практики з обов’язковим проходженням інструктажів: вступного і на кожному робочому місці праці.  

3.2.1. Види робіт під час практики 
Під  час виробничої практики виконується індивідуальне завдання, зміст та порядок якого 

затверджується керівником кваліфікаційної роботи. Ознайомлення з базою практики (бесіди з 

адміністрацією, спеціалістами). Складання індивідуального плану роботи на час проходження практики. 

Проходження інструктажу по техніці безпеки.  

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика основних напрямків виробничо-господарської діяльності 

суб'єкта господарювання Студент-практикант повинен дослідити: −юридичний статус підприємства;  

−коротку історію підприємства;  

−форму власності;  

−структуру та функції економічних служб; 

 −організацію планової, аналітичної та контрольної роботи на підприємстві. −організаційну структуру 

підприємства;  

−чисельність та склад працівників на підприємстві;  

−організацію зовнішньоекономічної діяльності підприємства;  

−заходи щодо поліпшення організаційної структури управління підприємством;  

−основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність підприємства.  

Змістовний модуль 2. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства. Студент-практикант 

повинен проаналізувати фінансовий стан підприємства, а саме здійснити:  

−оцінку фінансової звітності підприємства за попередні 2-3 роки (баланс, звіт про фінансові результати, 

звіт про фінансово-майновий стан, звіт про рух грошових коштів);  

−оцінку грошових надходжень підприємства;  

−аналіз джерел формування доходів підприємства;  

−аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що 

характеризують ефективність діяльності підприємства (дохід, прибуток, рентабельність, показник 

самофінансування, період обороту обігових коштів, ліквідність тощо);  

−порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Щодо оцінки діяльності фінансово-кредитних 

установ доцільно визначити та проаналізувати основні розрахункові показники, їх динаміку та 

відповідність встановленим нормативам, формування ресурсної бази та капіталу, особливості 

ліцензування діяльності, оцінка кредитної, депозитної та процентної політики фінансово-кредитних 

установ, визначення рейтингу тощо.  



Змістовний модуль 3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності та здійснення зовнішньоекономічних 

операцій  

Вивчити та проаналізувати:  

види зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві (вивчити досвід роботи підприємства щодо 

здійснення зовнішньоторговельних зв'язків, економіко-правової бази, системи угод і контрактів, якими 

керується фірма при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, показати характерні умови реалізації 

контрактів і угод; обсяг, структуру, динаміку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. (з’ясувати, 

на яких зовнішніх ринках працює підприємство, яку продукцію експортує (імпортує) і в яких обсягах); 

дати оцінку транспортному забезпеченню зовнішніх операцій, описати базові умови поставок товарів); 

аналіз виконання обов'язків за експортними і імпортними операціях (дослідити як підприємство здійснює 

експортно-імпортні операції, реєстрацію, декларування і ліцензування; оцінити організаційні форми 

торгово-посередницьких операцій і роботу посередників, визначити їх рейтинг, умови постачання 

продукції; оцінити здійснення операцій з імпорту, виходячи з необхідності економного витрачання коштів 

у іноземній валюті з урахуванням вимог щодо якості і технічного рівня імпортованої продукції); 

ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства (визначити умови функціонування на 

іноземних ринках: можливості та проблеми, рівень конкуренції, ризики; показати, як фірма обирає 

контрагента, як проводить переговори; дати оцінку організації науково-технічного співробітництва із 

зарубіжними країнами для практичного використання новітніх досягнень зарубіжної науки і техніки, 

провідного виробничого досвіду; оцінити можливість залучення іноземних інвестицій (при наявній 

потребі); організація обліку та звітності із зовнішньоекономічній діяльності (визначити, як підприємство 

формує свої валютні фонди, порядок їх утворення, зберігання і використання; вивчити порядок і механізм 

планування і матеріально-технічного забезпечення зовнішніх зв'язків підприємства; здійснити аналіз 

платежів у зовнішній торгівлі; показати, як здійснюється організація обліку зовнішньоекономічних 

зв'язків; атоматизація обліку і аналізу зовнішньоекономічної діяльності. 

Графік проведення виробничої практики студентів 
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База 

практик 

 

Відповідальний 

підрозділ 

3 4 5 6 7 

Денна форма навчання 

Виробнича 6 

5 квітня – 

14 травня 

2021 

- ТОВ "Амалтея"; 

- ПАТ КБ «ПиватБанк» 

- ТОВ "Вікторія - Л"; 

- ПП «С.В.К»; 

- Публічне акціонерне 

товариство «Райффайзен Банк 

Аваль». 

Кафедра 

економіки, 

менеджменту та 

адміністрування 

Заочна форма навчання 

Виробнича 4 

6 

березеня 

– 31 

березня 

- ТОВ "Амалтея"; 

- ПАТ КБ «ПиватБанк» 

- ТОВ "Вікторія - Л"; 

- ПП «С.В.К»; 

Кафедра 

економіки, 

менеджменту та 

адміністрування 



2021 - Публічне акціонерне 

товариство «Райффайзен Банк 

Аваль». 

База практики студентів 

Виробнича практика студентів проводиться на базових підприємствах, організаціях і установах, які 

мають можливості забезпечити виконання затвердженої програми. При наявності цільових замовлень на 

підготовку спеціаліста місце проходження практики студентом може визначитись підприємством, яке 

видало таке замовлення. 

Студенти можуть самостійно з дозволу керівника практики факультету підбирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для реалізації. Проходження практики студентами 

здійснюється у відповідності з цією програмою та індивідуальними завданнями, а також методичними 

вказівками безпосередньо на робочому місці. 

З базовими підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності відділ навчально-

виробничих практик і працевлаштування університету укладає відповідні договори на проведення 

практик. 

Від баз практики керівництво практикою студентів здійснюється висококваліфікованими 

спеціалістами – начальниками або заступниками начальників відділів або провідними спеціалістами з 

міжнародної діяльності. 

 

Заняття і  екскурсії під час практики. 

Для одержання повної уяви про базу практики, її структуру, виробничу діяльність, діючу систему 

управління, взаємодію її окремих підрозділів керівник від бази практики проводить зі студентами 

ознайомчу екскурсію по базі практики і конкретні екскурсії на окремі підрозділи для забезпечення 

успішного виконання студентами індивідуального завдання. Згідно плану проведення практики керівники 

від баз практики або інші провідні спеціалісти проводять заняття у вигляді лекцій, семінарів і практичних 

робіт безпосередньо на виробничому місці, які розкривають практикантам особливості їх майбутньої 

спеціальності, перспективи розвитку відповідної бази практики в цілому. Бажано, щоб до звіту студентів 

про проходження практики були додані копії офіційних документів щодо діяльності бази практики, копії 

інших нормативно-правових документів тощо. 

 

Дистанційна форма проходження практики 

 

Під час дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних заходів), надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру тощо, для забезпечення безперервності навчання,  
освітній процес в університеті за рішенням вченої ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі 

теми освітніх компонент частиною здобувачів можуть опановуватися очно, іншою частиною – 

дистанційно. 

Під час надзвичайних обставин університет може організовувати освітній процес із використанням 

технологій дистанційного навчання за допомогою різноманітних технічних засобів комунікації, 

доступних для учасників освітнього процесу. Офіційними є канали зв’язку зі студентами та керівниками 

практик: Viber, GoogleClassroom, Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram, електронна пошта, тощо. Це 

спростить передачу завдань та допоможе підтримати зв’язок зі студентами, а студентам допоможе 

підтримати зв’язок як з керівником практики від кафедри, так і з керівником практики від підприємства. 

Організація та здійснення навчання за дистанційною формою регламентується наступними 

документами: Закон України «Про освіту», наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 (зі змінами) «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання»,  Положення про дистанційне навчання в ХДУ 

(наказ ХДУ від 14.02.2014 № 140-Д).  

Дистанційне проходження виробничої практики реалізується через сукупність наступних заходів: 

засоби надання методичного матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби 



консультації студента викладачем; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість 

швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок. 

Ресурс забезпечення елементів дистанційного навчання KSU Online на платформі Moodle створює 

інформаційно-освітнє середовище університету, яке орієнтоване на забезпечення інтерактивної взаємодії 

між учасниками освітнього процесу, застосовується для організації очного, заочного та елементів 

дистанційного навчання.  

В умовах дистанційного проходження виробничої практики зміст завдань не змінюється. Залікові 

заходи проводяться у вигляді онлайн занять. Керівники практик від факультетів навчального закладу 

налагоджують дистанційний зв'язок з керівниками баз практик на підприємствах, обговорюють і 

затверджують перелік завдань, які можуть бути виконані студентами дистанційно. 

За підсумками дистанційного проходження  виробничої практики, студенти повинні виконати всі 

завдання, оформити та дистанційно здати звіт з проходження практики (на e-mail, Viber,  WhatsApp, 

Telegram та ін.). Звіт з практики є результативною формою практики.  
Щоденник практики розташовується на гугл-диску факультету та ведеться в електронному вигляді 

з подальшим його пред’явленням у друкованому вигляді.  
 

3.2.2. Список рекомендованої літератури: 

  

Основна: 

 

1. Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та 

ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с. 

2. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с. 

3. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. М 43 посібник / Т.В. Шталь 

[та ін.]. – Харків : «Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

4. Svidruk I.I. Creative management: teaching manual. / І.І. Svidruk, Yu.I.Ossik – Almaty: «Bastau», 

2017. – 312 p. 

5. Svydruk I. New trends in the economic systems management in the context of modern global 

challenges: сollective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, 

Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. 

– 317 p. 

 

Допоміжна: 

 

1. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: політика : підручник / А. С. Філіпенко . – 

Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015 . – 433 с. 

2. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове 

господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 

Дюжева, В. О. Матросової. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 

3. Мороз В. М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій: у 2 ч. / В. М. Мороз; МОН 

України, НТУ “Харківський політехнічний інститут”. – Х.: НТУ ХПІ, 2016. – 2 ч. 

4. Vibrant Publishers. Human Resource Management Essentials You Always Wanted To Know (Self-

Learning Management Series) Paperback – May 2, 2020 

 

 

Інформаційні ресурси: 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vibrant+Publishers&text=Vibrant+Publishers&sort=relevancerank&search-alias=books


1. Конституція України  - Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Закон України «Про вищу освіту» Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-

18 

3. Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ. Режим доступу: 

http://www.kspu.edu/ About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

4. Положення про проведення практики в ХДУ. Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

5. Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт). Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

 

3.2.3. Методичні рекомендації 

 

Результатом проходження практики є оформлений належним чином звіт з Виробничої практики. 

Для узагальнення матеріалу, напрацьованого студентами під час практики, і підготовки звіту за 

програмою практики має бути передбачено час у два - три останніх дні.  

Основним документом, що відображає процес проходження студентом практики, є щоденник. 

Щоденник і звіт оформлюються на місці практики і там же подаються керівнику практики від 

підприємства на перевірку і одержання відгуку. Відгук оформлюється у відповідному порядку з 

підписами, печаткою і поставленою датою.  

Звіт має бути оформлений на аркушах стандартного формату з наскрізною нумерацією і 

обов’язковим дотриманням стандартів (ЄСКД), переплетений, обсяг — до 60 сторінок.  

Звіт з практики перевіряється та затверджується її керівником від ЗВО і повертається студентові 

для підготовки до захисту. 

Розкриваючи суть розділів практичної діяльності, студенти повинні спостерігати, вивчати, 

аналізувати і письмово оформляти отримані результати 

 

3.3. Форми й методи контролю 

На кафедрі економіки, менеджменту та адміністрування під час проходження практики студентами 

використовується система поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї 

програми практики.  

Робота студентів контролюється керівниками практики від підприємства та кафедри.  

Керівники проводять контроль за відвідуванням студентами баз практики, дотриманням ними 

режиму роботи, а також проходження практики відповідно до встановленого графіку, що фіксується 

студентами в щоденниках з практики та підтверджується підписом керівника практики від підприємства 

кожен день. Перевіряються поточні записи з виконаних питань програми, а також підсумковий звіт з 

практики. 

Після закінчення практики і підготовки звіту студенти повинні скласти диференційований залік 

перед комісією факультету. 

 

3.4.  Вимоги до звіту 

Студенти-практиканти повинні підготувати звіт про проходження виробничої практики на протязі 

5 днів після закінчення практики і здати його груповому керівникові. Звіт повинен складатись з 3-х 

частин: докладного звіту про проходження практики на 25-30 сторінках друкованого тексту, щоденника 

практиканта з коротким звітом про проходження практики із заповненням усіх сторінок і граф та відгуком 

керівника від бази практики, а також робочого щоденника про виконану роботу за кожний день практики. 

 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 

 

3.1. Мета та завдання переддипломної практики 

http://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx


 

Мета переддипломної практики – всебічна підготовка здобувача вищої освіти «бакалавр» до 

виконання кваліфікаційної роботи (проєкту), підбір фактичного матеріалу для кваліфікаційної роботи 

(проєкту), формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел і вирішення 

аналітико-дослідницьких завдань, пов’язаних з написанням кваліфікаційної роботи (проєкту) освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр».  

Основні завдання переддипломної практики: 

- формування інформаційного забезпечення кваліфікаційної роботи (проєкту) відповідно до 

обраного об’єкта дослідження;  

- визначення стану розробки наукових питань за темою кваліфікаційної роботи (проєкту); 

- підготовка та опрацювання аналітичних матеріалів для виконання дослідницької частини 

кваліфікаційної роботи (проєкту);   

- адаптація теоретичних знань та методичного інструментарію до умов практичної діяльності 

конкретного суб’єкта господарювання; 

- проведення розрахунків та оцінка ефективності управлінських заходів, запропонованих у 

кваліфікаційній роботі (проєкту); 

- апробація отриманих результатів кваліфікаційної роботи на практиці і оцінка їх економічного 

ефекту; 

- обґрунтування рекомендацій і пропозицій щодо удосконалення управлінської діяльності 

підприємства за результатами дипломного дослідження; 

- підготовка аналітичного розділу кваліфікаційної роботи (проєкту) та ін.. 

Проходження переддипломної практики передбачає формування та розвиток у студентів-

практикантів загальних та фахових компетентностей:  

Проходження практики забезпечує формування у здобувачів вищої освіти наступних 

компетентностей: 

ІК1  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері 

міжнародних відносин у цілому та міжнародних економічних, зокрема, а також у процесі навчання, що 

передбачає застосування новітніх теорій та методів при здійсненні комплексних досліджень 

світогосподарських зв’язків, характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 

ЗК 5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).  

ЗК 11. Здатність працювати в команді.  

ЗК 12. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

СК 4. Здатність обґрунтовувати особливості реалізації форм міжнародних економічних відносин на 

мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях.  

СК 6. Здатність аналізувати міжнародні ринки товарів і послуг, інструменти та принципи 

регулювання міжнародної торгівлі.  

СК 9. Здатність до діагностики стану досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.  

 

Програмні результати практичної підготовки 

 

ПРН 2. Вільно спілкуватися з професійних питань державною та іноземними мовами усно і 

письмово, фахово використовувати економічну термінологію.  

ПРН 5. Володіти навичками самоаналізу (самоконтролю), бути зрозумілим для представників інших 

бізнес-культур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з інших галузей знань/видів діяльності) на 

засадах цінування різноманітності, мультикультурності, толерантності та поваги до них.  



ПРН 6. Планувати, організовувати, мотивувати, оцінювати та підвищувати результативність 

колективної праці, здійснювати дослідження в групі під керівництвом лідера, з урахуванням вимог та 

особливостей сьогодення в умовах обмеженості часу.  

ПРН 14. Розуміти і застосовувати теорії, принципи, засоби й інструменти реалізації міжнародних 

валютно-фінансових та кредитних відносин.  

ПРН 16. Демонструвати знання про стан досліджень міжнародних економічних відносин та світового 

господарства у міждисциплінарному поєднанні із політичними, юридичними, природничими науками.  

ПРН 22. Застосовувати відповідні методи, правила і принципи функціонування міжнародних 

економіних відносин для розвитку зовнішньоекономічної діяльності України.  

ПРН 25. Презентувати результати дослідження на базі яких, розробляються рекомендації та заходи з 

адаптації до змін міжнародного середовища. 

 

3.2. Зміст практики 

Переддипломну практику кожен студент проходить за індивідуальним  планом – графіком, 

пов’язаним з темою кваліфікаційної роботи (проєкту). 

Індивідуальне завдання і порядок його виконання визначається науковим керівником 

кваліфікаційної роботи (проєкту). Воно формується відповідно до змісту кваліфікаційної роботи 

(проєкту). 

Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки 

правильно студент зрозумів зміст завдання, його пріоритетні питання, зумів спланувати час, відведений 

на проходження практики.   

В процесі виконання індивідуального завдання студент повинен навчитися збирати і узагальнювати 

необхідну для виконання кваліфікаційної роботи (проєкту) техніко-економічну інформацію, розвинути 

свої організаторські навички і поглибити свої знання за фахом. Незважаючи на особливості дипломного 

завдання кожного студента, процес виконання кваліфікаційної роботи (проєкту) припускає певну 

послідовність необхідних і взаємопов’язаних етапів роботи: підготовчого, дослідницького, аналітичного і 

завершального. 

 

3.2.1. Види робіт під час практики 

Переддипломну практику кожен студент проходить за індивідуальним  планом – графіком, 

пов’язаним з темою кваліфікаційної роботи (проєкту). 

За допомогою наукового керівника практики з урахуванням теми кваліфікаційної роботи 

(проєкту) студент-практикант вибирає тематичне завдання для проходження практики. 

Індивідуальне завдання і порядок його виконання визначається науковим керівником 

кваліфікаційної роботи (проєкту). Воно формується відповідно до змісту кваліфікаційної роботи 

(проєкту). 

Студент під час проходження переддипломної практики повинен зібрати статистичний матеріал, 

зробити необхідні виписки із службової документації, ознайомитися з інформацією за темою дипломного 

проекту, зібрати і підготувати графічний матеріал.  

Другим комплексом завдань переддипломної практики є розробка пропозицій щодо 

вдосконалення управлінської діяльності. Студенту-практиканту рекомендується ознайомитися з 

літературою, в якій висвітлюється не тільки вітчизняний, а й зарубіжний досвід діяльності фірм, 

організацій і підприємств. Необхідно вивчити нормативно-правову базу діяльності, закони України, 

постанови Кабінету Міністрів України, відповідні положення, інструкції, які діють на даний час і 

регламентують роботу підприємств та організацій.  

Ефективність виконання індивідуального завдання значною мірою залежить від того, наскільки 

правильно студент зрозумів зміст завдання, його пріоритетні питання, зумів спланувати час, відведений 

на проходження практики.   

В процесі виконання індивідуального завдання студент повинен навчитися збирати і узагальнювати 



необхідну для виконання кваліфікаційної роботи (проєкту) техніко-економічну інформацію, розвинути 

свої організаторські навички і поглибити свої знання за фахом. Незважаючи на особливості завдань 

кожного студента, процес виконання кваліфікаційної роботи (проєкту) припускає певну послідовність 

необхідних і взаємопов’язаних етапів роботи: підготовчого, дослідницького, аналітичного і 

завершального. 

 

Дистанційна форма проходження практики 

 

Під час дії карантинних обмежень (застосування протиепідемічних заходів), надзвичайних 

ситуацій техногенного або природного характеру тощо, для забезпечення безперервності навчання,  
освітній процес в університеті за рішенням вченої ради може організовуватися у спосіб, за якого окремі 

теми освітніх компонент частиною здобувачів можуть опановуватися очно, іншою частиною – 

дистанційно. 

Під час надзвичайних обставин університет може організовувати освітній процес із використанням 

технологій дистанційного навчання за допомогою різноманітних технічних засобів комунікації, 

доступних для учасників освітнього процесу. Офіційними є канали зв’язку зі студентами та керівниками 

практик: Viber, GoogleClassroom, Zoom, Skype, WhatsApp, Telegram, електронна пошта, тощо. Це 

спростить передачу завдань та допоможе підтримати зв’язок зі студентами, а студентам допоможе 

підтримати зв’язок як з керівником практики від кафедри, так і з керівником практики від підприємства. 

Організація та здійснення навчання за дистанційною формою регламентується наступними 

документами: Закон України «Про освіту», наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 (зі змінами) «Про 

затвердження Положення про дистанційне навчання»,  Положення про дистанційне навчання в ХДУ 

(наказ ХДУ від 14.02.2014 № 140-Д).  

Дистанційне проходження переддипломної практики реалізується через сукупність наступних 

заходів: засоби надання методичного матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби 

консультації студента викладачем; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість 

швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок. 

Ресурс забезпечення елементів дистанційного навчання KSU Online на платформі Moodle створює 

інформаційно-освітнє середовище університету, яке орієнтоване на забезпечення інтерактивної взаємодії 

між учасниками освітнього процесу, застосовується для організації очного, заочного та елементів 

дистанційного навчання.  

В умовах дистанційного проходження переддипломної практики зміст завдань не змінюється. 

Залікові заходи проводяться у вигляді онлайн занять. Керівники практик від факультетів навчального 

закладу налагоджують дистанційний зв'язок з керівниками баз практик на підприємствах, обговорюють і 

затверджують перелік завдань, які можуть бути виконані студентами дистанційно. 

За підсумками дистанційного проходження переддипломної практики, студенти повинні виконати 

всі завдання, оформити та дистанційно здати звіт з проходження практики (на e-mail, Viber,  WhatsApp, 

Telegram та ін.). Звіт з практики є результативною формою практики.  
Щоденник практики розташовується на гугл-диску факультету та ведеться в електронному вигляді 

з подальшим його пред’явленням у друкованому вигляді.  
 

 

3.2.2. Список рекомендованих джерел (навчально-методичні видання) 

             

Основна: 

 

1. Міжнародні економічні відносини : підручник / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник, Л.П. Кудирко та 

ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 612 с. 



2. Міжнародні економічні відносини: підручник / за ред. А.П. Голікова, О.А. Довгаль. – Х.: ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2015. – 464 с. 

3. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини : навч. М 43 посібник / Т.В. Шталь 

[та ін.]. – Харків : «Видавництво «Форт», 2015. – 364 с. 

4. Svidruk I.I. Creative management: teaching manual. / І.І. Svidruk, Yu.I.Ossik – Almaty: «Bastau», 

2017. – 312 p. 

5. Svydruk I. New trends in the economic systems management in the context of modern global 

challenges: сollective monograph / scientific edited by M. Bezpartochnyi // VUZF University of Finance, 

Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2020. – Vol. 2. 

– 317 p. 

 

Допоміжна: 

 

1. Філіпенко А. С. Міжнародні економічні відносини: політика : підручник / А. С. Філіпенко . – 

Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015 . – 433 с. 

2. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин. Економічна інтеграція України у світове 

господарство: кол. монографія / За ред. І. М. Посохова, П. Г. Перерви, О. Д. Матросова, В. Г. 

Дюжева, В. О. Матросової. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 450 с. 

3. Мороз В. М. Кадровий менеджмент: загальна частина: текст лекцій: у 2 ч. / В. М. Мороз; МОН 

України, НТУ “Харківський політехнічний інститут”. – Х.: НТУ ХПІ, 2016. – 2 ч. 

4. Vibrant Publishers. Human Resource Management Essentials You Always Wanted To Know (Self-

Learning Management Series) Paperback – May 2, 2020 

 

 

Інформаційні ресурси: 

 

1. Конституція України  - Режим доступу до документа: http://zakon.rada.gov.ua/ 

2. Закон України «Про вищу освіту» Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-

18 

3. Положення про організацію освітнього процесу в ХДУ. Режим доступу: 

http://www.kspu.edu/ About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

4. Положення про проведення практики в ХДУ. Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

5. Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт). Режим доступу: http://www.kspu.edu/ 

About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx 

 

 

3.2.3. Методичні рекомендації 
На підготовчому етапі уточнюється тема кваліфікаційної роботи (проєкту), визначається предмет 

дослідження і коло проблем, що вивчаються, розробляється методика дослідження, встановлюється 

порядок, терміни і обсяги проведення необхідних теоретичних і експериментальних досліджень, 

спостережень і розрахунків. Для забезпечення цілеспрямованого характеру цієї роботи студент повинен 

чітко уявляти базу дослідження.  

Дослідницький етап включає збір і систематизацію інформації про об’єкт, що вивчається, 

виявлення його стану, закономірностей і тенденцій розвитку. Студент формує масив необхідної 

інформації, вивчаючи нормативну, планову, звітну і облікову документацію, а також проводить додаткові 

дослідження шляхом анкетування, спостереження тощо.  

Аналітичний етап припускає вивчення суті і причин – чинників господарської ситуації, що 

склалася, економічного явища, що вивчається, процесу, інформаційних систем на основі експрес-аналізу, 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Vibrant+Publishers&text=Vibrant+Publishers&sort=relevancerank&search-alias=books
http://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx
http://www.kspu.edu/%20About/DepartmentAndServices/DAcademicServ.aspx


комплексного техніко-економічного аналізу діяльності підприємства, впливу на кінцеві результати 

автоматизації виробничої та іншої діяльності. В результаті оцінюється вплив різних чинників зовнішнього 

середовища на ефективність виробничої і іншої діяльності, висловлюються основні висновки проведеного 

дослідження і рекомендації щодо усунення виявлених недоліків з відповідним мотивуванням і 

економічним обґрунтуванням. 

Завершальний етап переддипломної практики включає формування остаточних висновків і 

рекомендацій, розробку конкретних управлінських рішень, інформаційних проектів, бізнес-планів щодо 

підвищення ефективності роботи суб’єкта господарювання і т.д., їх гнучкості і адаптації до зовнішнього 

середовища 

3.3. Форми й методи контролю 
По закінченні переддипломної практики проводиться заключна конференція, на якій студенти 

звітують про виконану роботу, а також висловлюють свою думку щодо змісту та організації практики. 

Звіт переддипломної практики здійснюється у формі передзахисту кваліфікаційної роботи (проєкту) та 

надання інформації щодо оприлюднення результатів досліджень (статті, тези, виступи на конференціях 

тощо).  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Рекомендовано ставиться у випадку, коли доповідь на підсумковій конференції за результатами 

кваліфікаційної роботи (проєкту) відповідає наступним критеріям: 

№ Критерії оцінювання Кваліфікаційна робота (проєкт) 

магістра 

І. ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ РОБОТИ 

1 Аргументація актуальності 

теми, її теоретичної і 

практичної цінності 

Актуальність, теоретична і практична 

цінність. 

2 Достатність використання наукової 

літератури 

Вітчизняна, зарубіжна, Web-ресурси 

3 Необхідність і достатність 

емпіричних даних для розв’язання 

визначених завдань 

Обов’язково 

4 Обґрунтованість методики 

дослідження 

Обов’язково 

5 Обґрунтованість аналізу й 

інтерпретація отриманих 

результатів 

Обов’язково 

6 Відповідність висновків 

завданням дослідження 
Обов’язково 

7 Аргументоване обґрунтування 

рекомендацій і пропозицій, що 

представляють науковий і 

практичний інтерес з 

обов’язковим використанням 

практичного матеріалу 

 

 

Обов’язково 

8 Зв’язок з науковими програмами, 

планами, темами 
Обов’язково 

9 Відповідність структури роботи 

обраній темі 
Обов’язково 

10 Чіткість, логічність, 

послідовність викладення 
Обов’язково 



матеріалу 

11 Грамотність. Обов’язково 

12 Якість і вірність оформлення роботи Обов’язково 

13 Етичний аспект роботи, 

дотримання норм академічної 

доброчесності 

Обов’язково 

ІІ. ДОПОВІДЬ НА ПЕРЕДЗАХИСТ: 

14 Лаконічність і логічність виступу 

студента 
Обов’язково 

15 Наявність демонстраційного 

матеріалу 
Обов’язково 

17 Уміння вести полеміку з питань 

випускної роботи 
Обов’язково 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 

18 Самостійність і планомірний, 

систематичний характер роботи 

студента над темою 

 

Обов’язково 

19 Своєчасність підготовки роботи до 

захисту відповідно регламенту 

роботи університету 

Обов’язково 

ДОТРИМАННЯ НОРМ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ 

20 Оцінювання кваліфікаційної роботи 

(проєкту) щодо критерію етичного 

аспекту та дотримання норм 

академічної доброчесності 

(регламентується Порядком 

виявлення та запобігання 

академічному плагіату у науково-

дослідній та навчальній діяльності 

здобувачів вищої освіти) 

 

 

Відповідно Положення про дипломну 

роботу (дипломний проект) (Наказ в.о. 

ректора ХДУ від 07.04.2015р №197-Д) 

 

Не рекомендовано ставиться у випадку, коли представлена робота на підсумковій конференції 

переддипломної практики має наступні недоліки:  

1. Недоліки в оформленні.  

- Відсутність будь-якої складової у структурі роботи, що передбачено чинними вимогами 

університету до роботи певного рівня вищої освіти.  

- Недотримання вимог щодо оформлення робіт.  

- Відсутність авторської інтерпретації змісту таблиць і графіків.  

- Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без 

дотримання вимог дійсного Положення про кваліфікаційну роботу (проєкт).  

- Обсяг роботи не відповідає вимогам.  

2. Недоліки змісту як структурної складової роботи.  

- Зміст роботи не розкриває тему повністю.  

- Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта, 

тобто не стосуються теми (предмету, об’єкту) дослідження.  

3. Недоліки вступу.  



- Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває 

специфіки об’єкта і предмета дослідження.  

- В об’єкті не виділяється та його частина, яка є предметом дослідження.  

- Має місце збіг формулювання проблеми, мети, завдань роботи.  

4. Недоліки оглядово-теоретичного розділу роботи.  

- Відсутність згадування важливих літературних джерел, що мають пряме відношення до 

розв’язання проблеми та опублікованих у доступній для студентів літературі, що вийшла друком за 

останні 5 років.  

- Використання великих фрагментів чужих текстів без вказівки на їх джерела, у тому числі 

кваліфікаційних робіт (проєктів) студентів минулих років.  

- Відсутність аналізу вітчизняних та зарубіжних праць, присвячених проблематиці дослідження.  

- Тема роботи не збігається з метою дослідження.  

5. Недоліки аналітичного та емпіричного розділів роботи.  

- Робота побудована на основі чужої методики, модифікованої і скороченої автором без перевірки 

якості модифікації і скорочень.  

- Автор використовує методики без посилань на джерело їх отримання або їх автора.  

- У роботі відсутній детальний опис процедури проведення дослідження: за наведеним описом 

відтворення процедури є неможливим.  

- У роботі відсутня інтерпретація отриманих результатів, висновки побудовані як констатація 

первинних даних. 

6. Недоліки висновків.  

- Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають визначеним 

завданням.  

7. Етичні аспекти роботи.  

- Автор порушив етичні норми, невиправдано розкрив анонімність учасників дослідження.  

- Автор використовує дані інших дослідників без посилання на їх праці, де ці результати 

опубліковані.  

- Автор формулює практичні рекомендації, пропонуючи рішення, що виходять за межі його 

професійної компетентності і можуть мати непередбачувані наслідки для суспільства. 

 

3.4. Вимоги до звіту 

Після завершення термінів практики практикант має надати науковому керівникові переплетений 

текст кваліфікаційної роботи у надрукованому вигляді, рецензію на кваліфікаційну роботу / текст доповіді 

на студентській науковій конференції або/та текст статті за результатами власного дослідження). Усі 

документи повинні бути надруковані грамотно, державною мовою, оформлені у відповідності з вимогами.  
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