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Опис освітньої компоненти 
 

Завданням виробничої практики є поглиблення та закріплення отриманих студентами 
теоретичних знань з вивчених дисциплін, а також формування на цій основі відповідних 
професійних якостей фінансового менеджера. 

В ході практичної діяльності студенти повинні в повному обсязі виконати програму 
практики. 

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними формами, методами, 
організаційними технологіями управління фінансово-господарською діяльністю на базах 
практики, ґрунтуючись на одержаних теоретичних знаннях, професійних уміннях і навичках для 
прийняття управлінських фінансових рішень в процесі виконання ними певних ланок роботи. 

Результатом проходження виробничої практики здобувачів вищої освіти за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти є отримання спеціальних компетентностей та програмних 
результатів, передбачених ОПП «Фінансовий менеджмент». 

 
Структура освітньої компоненти 

 
1. Тренінг. 
2. Ознайомлення із структурою та специфікою роботи конкретного суб’єкта 

господарювання. Інструктаж з техніки безпеки. 
3. Визначення основних завдань і напрямів діяльності суб’єкта господарювання, 

ознайомлення з функціональними посадовими обов’язками його працівників. 
4. Вивчення нормативно-правової бази діяльності суб’єкта господарювання. 
5. Аналіз фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання за основними 

напрямками за останні 2-3 роки. 
6. Виконання конкретної ділянки роботи під керівництвом практичного працівника суб’єкта 

господарювання. 
7. Виконання індивідуального завдання керівника практики від випускової кафедри. 
8. Оформлення та захист звіту. 

 
Рекомендовані джерела інформації 

 
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

Силабус  
 
Виробнича практика 

Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 07 Управління та адміністрування 
Спеціальність – 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
Освітньо-професійна програма – «Фінансовий менеджмент» 

Рік навчання: IV Семестр: 8 

Кількість кредитів: 9 Мова викладання: українська 
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2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

3. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.1991 p. № 1576-ХІІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12#Text 

4. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 p. № 514-VІ. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text 

5. Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: Закон України від 
06.02.2018 р. № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

 
 

Політика оцінювання 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням 
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Студенту, який не 
виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право проходження практики 
повторно при виконанні умов, визначених університетом. 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на 
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 
більше 20%. 

Політика щодо відвідування: Відвідування баз практики є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) практика може відбуватись в онлайн формі за погодженням із 
керівником практики. 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 – завдання 30 

Модуль 2 – індивідуальна письмова робота (звіт) 30 

Захист звітів про практику 40 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 

ЕСТБ Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 85-89 добре 

С 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

Е 60-64 достатньо 

FХ 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов'язковим повторним курсом 

 


