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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

Виробничу практику студенти напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» 

проходять згідно з навчальним планом у восьмому семестрі з професійно-орієнтованих 

дисциплін «Моделі економічної динаміки», «Моделювання економіки», «Прогнозування 

соціально-економічних процесів», «Інформаційні системи і технології в управлінні», 

«Технологія проектування та адміністрування БД і СД» та «Об’єктно-орієнтоване 

програмування» на визначених базах практики. Вона дає можливість закріпити отримані 

теоретичні знання із зазначених дисциплін навчального процесу, набути навиків прийняття 

правильних рішень у конкретних виробничих ситуаціях. 

У процесі проходження практики увага відповідальних за практику повинна 

акцентуватися на розвитку творчих здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати 

рішення та працювати в колективі. У період проходження практики закладаються основи 

досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості 

майбутнього фахівця. 

Термін практики – чотири тижні. Період проходження практики – VІІІ семестр.  
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Мета і завдання виробничої практики 

Метою проходження практики є: 

 систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, здобутих в процесі 

вивчення професійно-орієнтованих навчальних дисциплін; 

 набуття та удосконалення практичних навичок і умінь за спеціальністю; 

 формування у студентів професійних умінь і навичок застосування принципів та 

інструментарію моделювання у реальних ринкових умовах; 

 набуття досвіду прийняття самостійних рішень в умовах невизначеності на основі 

методології системного аналізу з використанням сучасних інформаційних технологій; 

 одержання практичних навичок роботи зі спеціалізованим програмним забезпеченням, 

необхідним для забезпечення ефективної роботи фінансових установ, підприємств, організацій 

тощо; 

 вивчення організації і етапів розробки програмного продукту, набуття практичних 

навичок програмування, самостійного вирішення технічних задач на базі сучасних 

комп’ютеризованих систем; 

 виховання потреби систематично поновлювати свої знання та застосовувати їх у 

практичній діяльності. 

Завданнями практики є: 

− ознайомлення зі структурою, технологічним оснащенням підприємства чи установи 

(бази практики) та організацією, методами роботи спеціалістів на різних рівнях управління в 

процесі здійснення основних видів діяльності; 

− вивчення досвіду підприємств, обраних об'єктом практики, з питань методів організації 

та управління їх діяльністю, застосування комп’ютерної техніки та ІТ;  

− оволодіння функціональними обов'язками службових осіб з профілю майбутньої роботи, 

формування системного підходу до аналізу економічного об’єкта;  

− формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення 

в умовах конкретного виробництва; 

− оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої спеціальності; 

− здобуття практичних навичок та досвіду роботи в галузі застосування знань з економіки, 

економіко-математичного моделювання та нових комп`ютерних інформаційних технологій, 

автоматизованих систем управління підприємствами, автоматизованих систем обробки 

економічної  інформації, автоматизованих систем управління технологічними процесами; 

− підбір необхідного матеріалу для виконання звіту з практики, виявлення практичних 

проблем з метою формування напрямів подальшої наукової роботи та написання 

кваліфікаційних робіт. 

 

2.2. Організація виробничої практики 

Виробнича практика студентів складається з наступних етапів: 

1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики. 

2. Дослідницька частина. 

У результаті проходження виробничої практики студент повинен: 

 

Етапи проходження практики Знання та вміння 
 

1 2 

Економічна характеристика та аналіз 

діяльності бази практики 

знати:  

− методи моніторингу та аналізу діяльності 

бази практики;  

− методи аналізу і оптимізації 

інформаційних потоків на базі практики, методи 

збору статистичних даних; 
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1 2 

вміти:  

− збирати, систематизувати й аналізувати 

інформацію про систему управління 

економічною системою; 

− збирати статистику та аналізувати 

результати функціонування економічної 

системи;  

− здійснювати комплексний економічний 

аналіз діяльності фірми (підрозділу), формувати 

її ринкову стратегію; 

− виявляти та використовувати резерви 

підвищення якості керування; 

Економічна характеристика та аналіз 

діяльності бази практики 

− аналізувати соціально-економічні 

об’єкти і процеси з використанням класичних 

методів моделювання; 

розробляти та оцінювати стратегії управління 

підприємством; 

− аналізувати й оптимізувати інформаційні 

потоки на об’єкті;  

проводити системний аналіз і моделювати 

соціально-економічні системи різних рівнів; 

− Застосовувати знання в галузі 

інформатики й сучасних інформаційних 

технологій та Internet. 

Дослідницька частина 

знати:  

− методику постановки економічних задач, 

розробки їх інформаційного фонду;  

− пакети прикладних програм обробки 

даних;  

− методи економіко-математичного 

моделювання; 

− методи перевірки адекватності моделі 

економічного об’єкту чи процесу, методи 

прогнозування розвитку економічних процесів; 

− методи управління ризиками.  

вміти:  

− алгоритмізувати процес пошуку 

ефективного рішення; 

− обґрунтовувати доцільність застосування 

конкретних засобів (технічних та програмних) в 

умовах реального об’єкта; 

− організовувати раціональне 

використання інформаційних технологій 

забезпечення управлінської діяльності; 

− оцінювати й обґрунтовувати вибір 

технічних та програмних засобів реалізації 

технологічного процесу; 

− планувати підприємницьку діяльність; 

− збирати статистику та аналізувати 

результати функціонування економічної 

системи;  

Дослідницька частина 

− перевірка адекватності прийнятого 

управлінського рішення;  

− виявляти та використовувати резерви 

підвищення якості керування;  

− виявляти та ефективно використовувати 
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резерви підвищення якості керування об’єктом; 

−  розробляти економіко-математичні 

моделі прогнозування розвитку економічних 

систем, перевіряти їх адекватність;  

− розробляти структурні моделі 

прогнозування економічних показників;  

− розробляти та досліджувати економіко-

математичні моделі діяльності соціально-

економічних об’єктів та систем для аналізу та 

вдосконалення системи керування ними; 

− досліджувати і вибирати методи 

машинної реалізації економіко-математичних 

моделей; 

− розробляти математичні моделі динаміки 

розвитку економічних процесів;  

− моделювати тенденції макро- та 

мікроекономічного розвитку;  

− моделювати економічний ризик; 

моделювати процеси прийняття рішень з 

урахуванням невизначеності;  

− розробляти й аналізувати економіко-

математичні моделі об’єктів/систем керування; 

− розробляти програмні продукти для 

реалізації задачі;  

− застосовувати або модифікувати існуючі 

програмні засоби для розв’язування задачі; 

− моделювати вплив факторів 

внутрішнього та зовнішнього середовища на 

фінансову діяльність економічних об’єктів. 

 

2.3 Обов’язки студентів-практикантів та керівників практики 

До початку практики студент повинен пройти медичний огляд та інструктаж з охорони 

праці та техніки безпеки, питань проходження практики, отримати від керівника практики від 

кафедри методичні вказівки, програму проходження практики, індивідуальне завдання, 

посвідчення про відрядження, консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; за 2-

3 дні до початку практики дати у відповідну службу підприємства-бази практики направлення 

для оформлення перепустки. 

Студент – практикант зобов’язаний: 

− своєчасно прибути на місце практики і зробити відмітку про дату прибуття на практику 

(у посвідченні); 

− дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та 

пожежної безпеки; 

− ознайомитись із правилами внутрішнього розпорядку установи та іншими нормативними 

документами, які регламентують роботу працівника, і суворо їх дотримуватись; 

− разом із керівником від бази практики скласти календарно-тематичний план відповідно 

до програми проходження практики з урахуванням специфіки і конкретних умов установи, 

підприємства чи організації; 

− у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, а також 

індивідуальні завдання керівників від кафедри та від бази практики; 

− максимально використовувати усі можливості бази практики; 

− заповнювати належним чином документацію щодо проходження практики та 

забезпечувати її доступність для перевірки; 

− своєчасно готувати звіт про виконання програми практики та індивідуальних завдань; 

− згідно з розкладом роботи комісії вчасно захистити звіт про практику; 
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− нести відповідальність за роботу, що доручена керівником від бази практики. 
В останній день проходження практики студент зобов’язаний: 

− отримати характеристику своєї роботи, яка складається і підписується керівником від 

бази практики;  

− зробити відмітку про дату завершення практики та вибуття з місця її проходження (в 

посвідченні), здати матеріали, отримані на підприємстві під час проходження практики, здати 

перепустку. 
Після повернення з бази практики студент зобов’язаний: 

− довести до відома кафедру про закінчення практики; 

− у 1-нний строк належним чином оформити звіт про проходження виробничої практики;  

− здати звіт разом з необхідними оформленими документами та щоденник керівникові 

практики від кафедри на перевірку;  

− у призначений керівником практики від кафедри день захистити звіт про проходження 

практики;  

− отримати консультації у наукового керівника щодо обробки зібраного під час практики 

матеріалу. 

Студент несе відповідальність за виконану роботу підчас практики. 

Кожен студент має право: 

− до початку практики одержати консультацію керівника виробничої практики від кафедри 

щодо оформлення всіх необхідних документів; 

− до закінчення практики (не пізніше ніж за день) одержати ділову характеристику, 

підписану керівником підприємства чи його підрозділу; 

− вимагати об'єктивної оцінки за результатами проходження виробничої практики. 

Контроль за дотриманням студентами вимог щодо проходження практики відбувається в 

двох формах: поточний і підсумковий: 

− поточний контроль здійснюється керівником виробничої практики від кафедри та 

призначеним керівником від бази практики, під час поточного контролю перевіряються: 

своєчасність заповнення щоденника, виконання графіка робіт, індивідуальних завдань тощо;  

− підсумковий контроль здійснюється в процесі захисту звіту з виробничої  практики. 

Керівник практики від кафедри зобов’язаний: 

− забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям студентів на 

практику: інструктаж із техніки безпеки, правил поведінки в установах, організаціях, на 

підприємствах), надає студентам необхідні документи (відрядження, програму та щоденник 

практики, скерування на практику, індивідуальні завдання тощо); 

− повідомити студентів про форми звітності, затверджені кафедрою; 

− здійснювати контроль за своєчасним прибуттям студентів на бази практики; 

− разом з керівником на місцях проходження практики забезпечити належне виконання 

програми, спостерігати за професійним становленням студента; 

− контролювати забезпечення належних умов праці студентів, виконання ними 

внутрішнього трудового розпорядку;  

− здійснювати навчально-методичне керівництво і контроль за виконанням програми 

практики; 

− у складі комісії приймати звіти студентів про практику; 

− подати завідувачеві кафедри та Завідувачеві практики письмовий звіт про проходження 

практики студентами із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації. 

Керівник практики від бази практики зобов’язаний: 

− здійснювати безпосереднє керівництво практикою; 

− передати в Університет повідомлення про прибуття студента на базу практики; 

− забезпечувати проведення обов’язкового інструктажу з охорони праці загального та на 

робочому місці, ознайомлює студентів із правилами внутрішнього розпорядку; 

− забезпечувати необхідні умови для проходження студентами практики відповідно до 

змісту програми; 
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− знайомити студентів з організацією маркетингових робіт, виробництва, праці і 

управління; 

− допомагати практикантам в проведенні розрахунків, аналізі даних, пошуку матеріалів 

для написання та оформлення звіту з виробничої практики, консультує з незрозумілих питань; 

− контролювати ведення щоденника, підготовку звітів про проходження практики; 

−  разом із керівником практики від кафедри організовувати і контролювати виконання 

студентом програми і дотримання графіка проходження практики; 

− контролювати виходи на роботу студентів-практикантів;  

− повідомляти кафедрального керівника практики або безпосередньо завідувача кафедри 

про виявлені порушення трудової дисципліни та внутрішнього розпорядку; 

− контролювати підготовку звітів студентів-практикантів; 

− після закінчення практики складати характеристику кожного студента-практиканта на 

основі підготовленого студентом звіту і виставляє оцінку за практику. 

У відгуку дається характеристика студента як спеціаліста, зазначаються недоліки та 

проблеми у підготовці фахівців, здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, 

ініціативність та дисциплінованість. Керівник виставляє також оцінку виконаних студентом 

робіт (максимально 35 балів). 

 

2.4 Структура звіту про проходження практики 

Звіт про проходження виробничої практики (освітній ступінь «бакалавр») має таку 

структуру: 

1. Титульна сторінка (Додаток Б) 

2. Зміст 

3. Календарний план проходження практики (Додаток В) 

4. Зміст звіту  

4.1  Вступ 

4.2  Основна частина 

4.3  Висновки і пропозиції 

4.4  Список використаних джерел 

4.5  Додатки (у вигляді таблиць, схем, планових та звітних документів тощо). 
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РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

Зміст практики визначається наступними завданнями, які студент повинен виконати при 

проходженні практики. 

1. Економічна характеристика та аналіз діяльності бази практики: 

1) Проаналізувати діяльність бази практики з позицій системного підходу, у тому числі 

дослідити напрям основної діяльності, зовнішні та внутрішні зв’язки, організацію колективної 

праці з урахуванням форм її розподілу, виробничої та організаційної структури. 

2) Ознайомитися з конкретною проектною та виробничою документацією (державні та 

галузеві стандарти, стандарти підприємства, керівні матеріали та методики, норми та правила 

тощо). 

3) Проаналізувати структуру та зміст інформаційних потоків, що мають місце на базі 

практики та виділити дані, які стосуються проблеми, що розглядається в індивідуальному 

завданні. 

4) Обґрунтувати доцільність застосування економіко-математичних моделей та методів 

та ПЕОМ на базі практики (установі) та розрахувати економічну ефективність такого 

застосування. 

5) Здійснити постановку економічної задачі, запропонувати алгоритм її розв’язання  за 

допомогою методів, що вивчалися.  

6) Ознайомитися із структурою існуючого програмного забезпечення на базі практики, 

проаналізувати ступінь та спрямованість його використання. 

7) Ознайомитися з однією з діючих на базі практики автоматизованих систем обробки 

економічної інформації, структурою бази даних та системою управління базами даних (СУБД). 

8) Проаналізувати існуючи аналоги - програмні засоби та технології, що пропонуються 

на відповідному сегменті ринку IT для вирішення функціональних задач виробництва 

(установи), що розглядаються. Виконати порівняльний аналіз за показниками ефективності, 

функціональності, вартості тощо. 

Заключним етапом проходження практики є складання студентом та подання на кафедру 

економічної кібернетики письмового звіту про проходження виробничої практики. До звіту 

додається щоденник. 

2. Дослідницька частина 
 

БАЗИ ПРАКТИКИ 

Базами практики можуть бути податкові та фінансові органи, страхові та банківські 

установи, Державне казначейство, контрольно-ревізійні управління, підприємства різних форм 

власності, ІТ-компанії. 

Університет завчасно укладає угоди (Додаток А) з відповідними базами практики щодо 

проведення практики студентів.  

Виходячи з періоду проходження конкретного виду практики, договірні сторони 

погоджують термін дії угод (не більше, ніж на п’ять років).  

За попередньо укладеними договорами з установами, організаціями та підприємствами 

різних форм власності формується перелік баз практики. 

Конкретний вибір баз практики здійснюється випускаючою кафедрою з врахуванням 

завдань практики та можливостей їх реалізації. За результатами результативності проходження 

практики перелік баз практики повинен періодично переглядатися. 

З дозволу кафедри студенти можуть самостійно обирати місце проходження практики. 

Якщо студент самостійно обирає базу практики, то він зобов’язаний за два місяці до її початку 

принести лист-дозвіл та договір від установи, підприємства чи організації на проходження 

практики і узгодити це з випусковою кафедрою. 

На підприємстві (організації), що є базою практики, наказом директора призначається 

керівник практики із числа найбільш досвідчених спеціалістів, які мають сучасні знання та 

поняття про існуючі ринкові процеси. 
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БАЗА ПРАКТИКИ – ПОДАТКОВІ ОРГАНИ ТА ФІНАНСОВІ ОРГАНИ 

 

Тематичний план проходження практики 
№ п/п Зміст практики Кількість 

днів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Загальне ознайомлення із структурою апарату місцевої державної податкової інспекції, 

порядком складання кошторису податкової інспекції, організацією податкової роботи. 

 

2 

Вивчення особливостей адміністрування різних видів податкових платежів: 

1. Непряме оподаткування (Податок на додану вартість. Акцизний збір. Мито). 

2. Прибуткове оподаткування юридичних осіб (Податок на прибуток підприємств і 

організацій. Єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва. Патентування 

окремих видів підприємницької діяльності). 

3. Прибуткове оподаткування населення (Податок з доходів фізичних осіб. 

Оподаткування доходів: за місцем основної роботи; від заняття підприємницькою 

діяльністю; отриманих з інших джерел. 

Особливості оподаткування окремих видів доходів (продажу рухомого і нерухомого 

майна, виграшів, процентів тощо)). 

5 

4. Місцеві податки і збори. 

5. Інші види податків. 

 

 

2 

Підготовка до побудови математичної моделі (вибір показників для побудови 

економіко-математичної моделі). 
3 

Збір та логіко-графічний аналіз вихідних даних. 5 

Проведення комп’ютерних розрахунків параметрів регресійної залежності між 

обраними показниками. Аналіз результатів дослідження та формування пропозицій 

щодо впливу факторних показників (х) на результуючий показник (y). 

5 

3 Охорона праці. 1 

4 Оформлення звіту про проходження практики. 5 

5 Захист звіту про проходження практики. 2 

6 Разом днів на проходження практики. 28 

 

Зміст програми практики 

За участі керівника практики від установи вибрати факторну (Х) та результуючу (Y) 

змінні, які досліджуватимуться. Для спостережуваних змінних потрібно зібрати статистичні 

дані та оформити їх таблицею.  

На основі вказаних звітних даних про залежність між фактором X та показником Y 

пропонується виконати наступні пункти: 

1. Провести логічний і графічний аналіз вихідних даних. 

2. Розрахувати лінійний коефіцієнт кореляції, визначити напрям і характер  кореляційного 

зв'язку між X та Y.  

3. Визначити параметри рівняння регресії, використовуючи метод найменших квадратів. 

4. Навести інтерпретацію отриманих параметрів моделі. 

5. Побудувати теоретичну лінію регресії.  

6. Розрахувати похибку рівняння регресії (коефіцієнт детермінації). 

7. Дослідити побудовану модель на адекватність за  допомогою F-критерію Фішера. 

Відомі величини: 

X – незалежна змінна (фактор); 

Y – залежна змінна (показник); 

n – кількість спостережень; 

m – кількість факторів (в даному випадку m дорівнює 1); 

Невідомі величини: 

â , b̂  –  параметри рівняння, які необхідно обчислити; 

Побудуємо лінійне рівняння регресії: 

Xb̂âŶ   

Невідомі параметри â  та b̂  обчислюються з системи рівнянь: 
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Розв’язок цієї системи дає найкращі значення шуканих параметрів â  та b̂ : 
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Необхідно провести кореляційний аналіз, який  дозволяє кількісно оцінити тісноту зв'язку 

між показником Y і фактором X. Наявність і кількісну характеристику зв'язку між ознакою і 

фактором можна визначити за допомогою коефіцієнта кореляції: 
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Коефіцієнт кореляції визначає тісноту (щільність) між X та  Y. Величина коефіцієнта 

кореляції змінюється в межах від -1 до 1. Знак показує напрямок зв'язку (якщо знак “+”, то 

зв’язок прямий; якщо знак “-”, то зв’язок зворотній). При Rxy  прямуючому до 1 або -1 має місце 

тісна (сильна) лінійна функціональна залежність між X та Y; при Rxy прямуючому до 0, зв'язок 

між X та Y відсутній.  
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Далі необхідно дослідити статистичну значущість коефіцієнта детермінації за допомогою 

F – критерію: 

m

mn

R
R

F R

1

1
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2





  

Порівнюємо обчислене значення F R
 із табличним значенням Fтабл

. Табличне значення  

F табл
 знаходять в таблиці F-критерію для рівня значущості α=0,05 і ступенів вільності k1=m=1, 

k2=n-m-1=n-2. Якщо FF таблR
   , то коефіцієнт детермінації статистично значимий i включені в 

регресію фактори достатньо повно пояснюють стохастичну залежність змінних. У 

протилежному випадку коефіцієнт детермінації статистично не значимий. 

Обчислюємо: 

1mn
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Залишкова дисперсія ̂
2

u
 показує, на скільки розрахункові значення залежної змінної 

близькі до фактичних.  
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Гіпотеза про рівень значущості зв’язку між залежною і незалежною змінними 

перевіряється за допомогою F-критерію: 
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Знову перевіряємо отримане значення F-критерію із табличним значенням Fтабл

 для рівня 

значущості α=0,05 і ступенів вільності k1=m=1, k2=n-m-1=n-2. Якщо FF таблR
   , то гіпотеза про 

істотність зв’язку між залежною і незалежною змінними розглядуваної моделі підтверджується. 

На жаль, лише деякі природні та економічні процеси можна моделювати за допомогою 

лінійної регресивної моделі. В загальному вибір моделі залежить від типу процесу і тривалості 

спостереження за ним. Багато моделей при нетривалому спостереженні за ними можна з певним 

наближенням моделювати за допомогою лінійної однофакторної моделі. Але для повного опису 

процесу, як правило, необхідно використовувати нелінійні регресійні залежності. Проте багато 

з нелінійних регресійних залежностей шляхом перетворень зводяться до лінійної моделі: 

1. Регресія b
x

a
y   заміною змінної величини z

x


1
 зводиться до лінійної регресії 

bazy   

2. Регресія bxay  ln  заміною змінної величини zx ln  зводиться до лінійної регресії 

bazy   

3. Регресія bay e
x
  заміною змінної величини ze x   зводиться до лінійної регресії 

bazy    

4. Регресія bxay   заміною змінної величини zx   зводиться до лінійної регресії 

bazy   

 На основі проведених розрахунків має бути здійснено порівняння фактичних значень 

спостереження з обчисленими з моделі. Обґрунтувати можливу невідповідність отриманих 

студентом результатів з фактичними значеннями результуючої змінної. 

 

БАЗА ПРАКТИКИ – ПІДПРИЄМСТВО 

 

Тематичний план проходження практики 

№ п/п 
Зміст практики Кількість 

днів  

1 

Загальне ознайомлення зі специфікою функціонування підприємства, формою 

власності, номенклатурою виробленої продукції, технологічним циклом 

виробництва. 

5 

2 

Підготовка математичної моделі (врахування специфіки функціонування 

підприємства). 
5 

Збір та аналіз даних щодо технологічного циклу виробництва продукції на 

підприємстві. 
5 

Комп’ютерне моделювання оптимізації діяльності підприємства на основі 

зібраної та опрацьованої інформації. Звірка отриманих результатів з 

напрацюваннями відділу маркетингу та планово-фінансового відділу 

підприємства, уточнення напрямків подальшої оптимізації. 

5 

3 Охорона праці. 1 

4 Оформлення звіту про проходження практики. 5 

5 Захист звіту про проходження практики. 2 

6 
Разом днів на проходження практики. 28 

 

Зміст програми практики 

Пропонується розглянути проблему оптимізації виробничої програми фірми за умов 

детермінованості майбутніх цін на продукцію і виробничі ресурси. Скорочена змістовна 

постановка цієї задачі для детермінованого випадку є такою: виходячи з особливостей 

технологічних процесів фірми та наявних виробничих ресурсів знайти таку виробничу 

програму, яка забезпечувала б отримання максимального прибутку від реалізації виготовленої 

продукції. 
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Для побудови економіко-математичних моделей уведемо необхідні позначення. 

відомі величини: 

n – кількість видів продукції (товарів або послуг), які можуть виготовлятися (або 

надаватися) фірмою; 

j –  номер окремого виду продукції (j=1,…,n); 

m – кількість видів виробничих ресурсів; 

i – номер окремого виду виробничих ресурсів (i=1,…,m); 

aij – нормативні витрати i-го виробничого ресурсу на виготовлення одиниці j-ої продукції; 

bi – наявні обсяги виробничих ресурсів i-го виду; 

cj – змінна частина собівартості виготовлення та реалізації одиниці j-ої продукції, без 

урахування вартості спожитих виробничих ресурсів; 

xj
min

, xj
max

 – відповідно, нижня та верхня межі обсягу виробництва j-ої продукції; 

yi
min

, yi
max

 – відповідно, нижня та верхня межі обсягу виробничого використання i-го 

ресурсу; 

vi
min

, vi
max

 – відповідно, нижня та верхня межі обсягу придбання додаткових виробничих 

ресурсів i-го виду; 

wi
min

, wi
max

 – відповідно, нижня та верхня межі обсягу реалізації надлишку виробничих 

ресурсів i-го виду; 

невідомі величини (керовані змінні): 

xj – обсягу виробництва та реалізації j-ї продукції; 

yi – обсяг виробничого споживання i-го ресурсу; 

vi – обсяг закупівлі додаткових виробничих ресурсів i-го виду; 

wi – обсяг реалізації надлишку виробничих ресурсів i-го виду; 

z – загальний прибуток фірми у його змінній частині (прибуток фірми); 

некеровані параметри: 

pj – ринкова ціна одиниці j-ї продукції; 

qi – ринкова ціна одиниці i-го виробничого ресурсу. 

Оскільки розглядаються детерміновані умови, то значення некерованих параметрів у 

момент прийняття рішення вважаються невідомими.  

Залежності між відомими, невідомими величинами та некерованими параметрами: 

– обсяги виробництва продукції, а також обсяги виробничого використання, придбання 

додаткових або реалізації надлишкових виробничих ресурсів повинні відповідати наперед 

визначеним межам: 

 

xj
min

 ≤ xj ≤ xj
max

, j=1,…,n; 

yi
min

 ≤ yi ≤ yi
max

, i=1,…,n; 

vi
min

 ≤ vi ≤ vi
max

, i=1,…,m; 

wi
min

 ≤ wi ≤ wi
max

, i=1,…,m; 

 

– виробниче споживання ресурсів визначається особливостями технологічного процесу 

(нормами питомих витрат та обсягами виробництва продукції): 





n

j
jiji xay

1

,       i=1,…,m; 

 – повинен виконуватись баланс надходження та відпливу виробничих ресурсів: 

bi+vi=yi+wi,       i=1,…,m; 

– прибуток фірми (у його змінній частині) визначається різницею між доходами фірми (від 

реалізації виготовленої продукції та надлишку виробничих ресурсів) та вартістю використаних 

виробничих ресурсів: 

 
 


n

j

m

i
iijj

m

i
ii

n

j
jj

yqxcwqxpz
1 111

. 

З урахуванням наведених співвідношень економіко-математична модель задачі 

визначення виробничої програми фірми у детермінованому випадку записується так: 
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Модель являє собою задачу лінійного програмування, для пошуку її розв’язку треба 

використати пакет Excel. 

Студент-практикант за керівництвом співробітника підприємства, що є куратором 

практики, має дослідити номенклатуру продукції та визначити обсяги ресурсів, що йдуть на 

виробництво продукції, тобто оцінити ситуацію щодо низки невідомих параметрів, які 

характеризують виробництво. З відділу маркетингу має бути отримана інформація щодо 

величин некерованих параметрів – ринкових цін на вироблену продукцію. Завданням студента є 

розрахунок виробничої програми фірми у детермінованому випадку з наведеної вище системи 

нерівностей (тобто студент має отримати значення невідомих величин – керованих змінних). 

На основі проведених розрахунків має бути здійснено порівняння фактичних значень 

виробництва з оптимальними, отриманими з лінійної моделі. Обґрунтовано можливу 

невідповідність отриманих студентом результатів з фактичним станом виробництва 

підприємства та зроблені відповідні висновки щодо покращення виробничої діяльності. 

 

БАЗА ПРАКТИКИ – БАНКІВСЬКА УСТАНОВА 

 

Тематичний план проходження практики 

№ 

п/п 

Зміст практики Кількість 

днів  

1 
Загальне ознайомлення зі специфікою функціонування банківської установи, 

програмами інвестування та кредитування. 
5 

2 

Підготовка математичної моделі (врахування специфіки функціонування 

банківської установи). 
5 

Збір та аналіз даних щодо формування кредитного портфелю банку. 5 

Комп’ютерне моделювання оптимізації кредитного портфелю на основі зібраної 

та опрацьованої інформації. Звірка отриманих результатів з напрацюваннями 

відділу маркетингу та планово-фінансового відділу банківської установи, 

уточнення напрямків подальшої оптимізації. 

5 

3 Охорона праці. 1 

4 Оформлення звіту про проходження практики. 5 

5 Захист звіту про проходження практики. 2 

6 
Разом днів на проходження практики. 

28 

 

Зміст програми практики 

Пропонується розглянути методику, що дозволяє врахувати вимогу максимальності 

очікуваного загального зведеного чистого доходу портфелю кредитів.   

Кредит. Кожний кредитний запит характеризується розміром позики Q, яку бажано було 

б отримати позичальнику у момент часу T0 та графіком повернення позичкових коштів та 

відсотків за кредит. Цей графік повинен містити інформацію про розміри майбутніх платежів Vi, 

які здійснюватимуться позичальником у календарні моменти часу Ті, і = 1, …, m. 

Позначимо через r нормативну ставку використання банком кредитних ресурсів. Тоді, у 

разі прийняття банком кредитного запиту до виконання та за умов повного та своєчасного 
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виконання позичальником кредитної угоди, чистий  дохід D банку, зведений до моменту часу 

T0, обчислюватиметься за формулою:  


 


m

1i i

i

r1

V
QD , 

коли ri  – ставка дисконту в момент часу Ti: 

m,1i,1)r1(r 0i TT

i 
 . 

 

Надалі показники розміру позики Q та чистого зведеного доходу банку D вважатимемо 

основними вихідними показниками кредиту, запропонованого на момент часу T0. 

Визначення оптимального портфелю кредитних позик у детермінованому випадку. 

Нехай на момент часу 0T  є певна множина кредитних запитів. Вважатимемо, що кожний з n  

кредитних запитів цієї множини вже пройшов попередню експертизу та є таким, який може 

бути обраним банком для виконання. Через обмеженість кредитних ресурсів перед банком 

постає питання: які саме з цих запитів доцільно включити до кредитного портфеля? За 

відсутності ризику неповернення коштів позичальниками це питання зводиться до задачі 

визначення такого кредитного портфеля, який забезпечував би банку якнайбільший зведений 

чистий дохід D  від розміщення наявних у нього на момент 0T  кредитних ресурсів R . Маємо 

цілочислову задачу математичного програмування з бульовими змінними: 
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де jD  та jQ , відповідно, – зведений чистий дохід та розмір позики за окремим j м кредитним 

запитом з числа тих, що розглядаються для моменту часу 0T  ( n,1j  ). 

Невідомими задачі виступають логічні змінні jx  ( nj ,1 ), які відбивають факт 

включення j го кредитного запиту до кредитного портфеля чи, навпаки, відмови від цього: 
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,1

випадкумусупротивноу

портфелякредитногодовключено

будезапиткредитниййjякщо

x j  

 

Модель являє собою задачу лінійного програмування, для пошуку її розв’язку треба 

використати пакет Excel. 

Студент-практикант за керівництвом співробітника банківської установи, що є куратором 

практики, має дослідити портфель кредитів банку. Завданням студента є розрахунок 

оптимального кредитного портфеля у детермінованому випадку з наведеної вище системи 

нерівностей (тобто студент має отримати значення невідомих величин хj). 

На основі проведених розрахунків має бути здійснено порівняння фактичного кредитного 

портфеля з оптимальним, отриманим з лінійної моделі. Обґрунтовано можливу невідповідність 

отриманих студентом результатів з фактичним станом діяльності банківської установи та 

зроблені відповідні висновки щодо покращення діяльності. 
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БАЗА ПРАКТИКИ – ІТ-КОМПАНІЯ 

 

Тематичний план проходження практики 

№ п/п 
Зміст практики Кількість 

днів  

1 

Загальне ознайомлення зі специфікою функціонування компанії, аналіз 

технічного та програмного забезпечення її діяльності, загальна 

характеристика програмного  забезпечення та автоматизованих систем 

опрацювання інформації. 

5 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Розробка технічного завдання на створення чи удосконалення програмного 

забезпечення предметної області. 
5 

Розробка алгоритму реалізації поставленого проектного завдання. 5 

Виконання робіт з технічного і робочого проектування завдання у 

середовищі програмування, яке використовується на базі практики. 

Тестування створеного програмного продукту та усунення виявлених 

алгоритмічних й семантичних помилок. 

5 

3 Охорона праці 1 

4 Оформлення звіту про проходження практики. 5 

5 Захист звіту про проходження практики. 2 

6 
Разом днів на проходження практики. 

28 

 

Зміст програми практики 

Пропонується ознайомитись з: особливостями організації робочого процесу в ІТ-компанії; 

інформаційним, технічним та програмним забезпеченням, що використовується на базі 

практики; специфікою виконуваних програмних проектів, етапами та методикою їх реалізації. 

Крім того, студент-практиканту необхідно ще: 

- здійснити розробку технічного завдання на створення або модернізацію 

автоматизованої системи / програмного продукту для обраної предметної області; 

- побудувати алгоритм виконання поставленого прикладного завдання; 

- визначити склад функцій проектованого програмного продукту, комплексів завдань 

кожної його підсистеми, режимів функціонування; 

- розробити рішення про склад інформації, її обсяг та засоби організації; 

- розробка  рішення про склад програмного  забезпечення,  алгоритми процедур і операцій 

та методи їх організації; 

- здійснити програмну реалізацію поставленого прикладного завдання; 

- сформувати дані для тестування розробленого програмного продукту, виконання 

тестування та усунення виявлених помилок. 

На завершальному етапі проходження практики в ІТ-компанії студент-практикант 

повинен провести аналіз функціональних можливостей розробленого програмного продукту, 

ступеня досягнення основних цілей проектного завдання та формування рекомендацій до 

практичного впровадження. 

 

 

  



 

18 

 

 

РОЗДІЛ 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

 

Враховуючи те, що студенти отримують скерування на різноманітні бази практики, які 

відрізняються метою та змістом діяльності, організаційною структурою й іншим, то скласти 

єдиний календарний графік проходження практики, який би задовольняв і студентів, і 

керівників від бази практики, неможливо. У кожному окремому випадку такий графік має 

розроблятися в перші дні початку практики керівниками від кафедри та від бази практики за 

участю студентів і з урахуванням особливостей бази практики та контингенту практикантів. 

Основний критерій для проходження виробничої практики – зібрати матеріали для 

написання звіту. З цією метою студенту необхідно чітко дотримуватись вимог календарного 

графіка проходження виробничої практики, де зазначаються індивідуальні завдання відповідно 

до бази практики. З метою чіткого виконання індивідуального календарного графіка студенту 

необхідно заздалегіть ознайомитись з особливостями бази виробничої практики, із 

законодавчою базою, яка регулює діяльність тієї чи іншої бази практики, а під час проходження 

виробничої практики і з локальними нормативними актами, які діють в межах даного 

підприємства. Робоче місце практиканта визначається керівником від бази практики. 

Під час виробничої практики студент веде щоденник, де у хронологічному порядку 

записує зміст роботи кожного дня практики. На підставі цієї програми керівник виробничої 

практики від бази практики складає та розширює календарно-тематичний план відповідно до 

програми проходження практики з урахуванням специфіки і конкретних умов установи, 

підприємства чи організації (Додаток Д). За час проходження практики студент повинен 

виконати усі вказані в програмі практики завдання. 

Примітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в 

залежності від специфіки діяльності бази практики. 
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РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ НА БАЗІ ПРАКТИКИ 
 

1. Ознайомитись з: 

- з правовою та нормативною документацією з охорони праці в установі, організації, на 

підприємстві; 

- порядком проведення інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки 

(вступний, первинний, повторний, цільовий); 

- веденням відповідної документації: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 

охорони праці, журнал реєстрації інструктажу з питань пожежної безпеки. 

2. Знати: 

- загальні основи щодо порядку організації охорони праці та пожежної безпеки в установі, 

організації, на підприємстві згідно чинного законодавства та з врахуванням специфіки їх 

діяльності. 

3. Зробити короткий аналіз умов праці в установі, організації, на підприємстві, організації 

безпеки праці на робочому місці працівників, заходів з охорони праці тощо. 

4. Прикласти до звіту з практики копію інструкції з охорони праці, яка розроблена в 

установі, організації, на підприємстві, журнал реєстрації вступного інструктажу (1-2 стор.). 
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РОЗДІЛ 6. ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ ТА 

ВИМОГИ ДО ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Основним підсумком практики для студентів є виконання календарного графіку, 
складання та захист звіту. Письмовий звіт поєднує всі розділи програми практики. 

Період завершення практики дає можливість студенту реально оцінити свої сили, за 
допомогою викладача визначити основні недоліки у теоретичній підготовці, отримати навики 
для подальшої діяльності. 

У студентів під час проходження практики може нагромаджуватись занадто багато 
інформації. У цьому випадку викладач зобов’язаний навчити студента правильному 
оформленню звітних матеріалів, дотриманню послідовності та точності викладання, а також 
вмінню вибирати найбільш суттєве. Тому студент, крім записів у щоденнику про виконану 
роботу, повинен скласти звіт про проходження (виконання графіку) практики по розділах. 

Основним документом, де фіксується процес проходження студентом практики, є 

щоденник проходження практики (Додаток В). Орієнтовні зразки заповнення календарних 

графіків проходження практики та орієнтовні робочі записи під час практики наведено у 

додатку З. 

 

Правила ведення і оформлення щоденника 

1. Щоденник − це основний документ студента під час проходження практики. 

2. Під час проходження практики студент щодня коротко ручкою повинен записувати у 

щоденник усе, що він зробив згідно з календарним планом проходження практики. 

3. Щонайрідше раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник для перегляду 

керівникам практики від навчального закладу та бази практики, які перевіряють щоденник, 

роблять письмові зауваження, дають додаткові завдання і підписують виконані студентом 

записи. 

4. Після завершення практики заповнений щоденник подається керівникам практики від 

навчального закладу і бази практики. 

5. Оформлений щоденник з відгуками та підписами керівників, печаткою бази практики 

студент повинен захистити перед комісією навчального закладу. 

6. Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

 

Структура звіту з практики: 

Звіт про проходження виробничої практики (освітній ступінь «бакалавр») має таку 

структуру: 

1. Титульна сторінка (Додаток Б) 

2. Зміст 

3. Календарний план проходження практики (Додаток Д) 

4. Зміст звіту 

4.1  Вступ 

4.2  Основна частина 

4.3  Висновки і пропозиції  

4.4  Список використаних джерел 

4.5  Додатки (у вигляді таблиць, схем, планових та звітних документів тощо). 
 

Вимоги до оформлення звіту 
Після закінчення виробничої практики студент подає на кафедру наступну 

документацію: 

- щоденник практики (із підписами керівника, завіреними печаткою підприємства, 

установи, організації); 

- звіт про проходження практики; 

- повідомлення. 
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Виробнича практика завершується складанням студентами звіту щодо отриманих 

результатів згідно з вибраним напрямком проходження практики. У звіті подається 

коротка теоретична частина, яка має характеризувати завдання проведених досліджень; 

зібрана та проаналізована інформація щодо діяльності економічного об’єкту; результати 

розрахунків в табличному процесорі MS Excel; висновки організації щодо відповідності 

розрахованих значень фактичному стану діяльності економічного об’єкту. Зібрана 

студентом інформація та результати числових розрахунків мають бути подані в 

графічному вигляді з використанням засобів ділової графіки програми MS Excel. Звіт з 

практики має бути підготований в надрукованому вигляді. Зміст поданих до звіту 

матеріалів має відображати виконання пунктів, які передбачені програмою (див. 

тематичний план практики) та календарним графіком проходження практики. 

При написанні теоретичної частини звіту не потрібно переписувати довідковий, 

законодавчий та інструктивний матеріали, конспекти лекцій, а необхідно коротко вказати: 

 в чому полягає специфіка функціонування вибраного студентом для проходження 

практики економічного об’єкта, проблеми та перспективи його розвитку, напрямки 

підвищення ефективності його функціонування; 

 охарактеризувати вибраний математичний апарат, на основі якого проводиться 

аналіз та описати послідовність обробки зібраної інформації; 

 засади здійснення заходів щодо підвищення ефективності функціонування 

економічного об’єкту на основі отриманих практикантом результатів числових 

експериментів, а також охарактеризувати точку зору відповідних керівників на отримані 

ним висновки; 

 з якими конкретно аспектами діяльності практикант познайомився під час 

проходження практики на обраній базі, з яких питань проведено аналіз діяльності 

установи, який інструктивний матеріал опрацьовано, яка звітність підлягала аналізу і 

оцінці, які види робіт практикант виконав самостійно, які висновки зробив і які вніс 

пропозиції, які теми (питання) залишилися не виконаними, з яких причин. 

До звіту додається щоденник практики, який містить відгук керівника бази практики 

про роботу студента та його оцінка за проходження практики. 

Всі матеріали підписуються керівником практики. 

Звіт повинен бути виконаний українською мовою та оформлений відповідно до 

вимог Держстандарту України (ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура та правила оформлення"). 

У звіті необхідно чітко й логічно розкрити зміст та результати виконаної роботи, 

уникати загальних фраз, тавтології, викривлення фактів, переказу книжок, підручників та 

іншої друкованої літератури. Варто також уникати „копіювання” матеріалу з друкованої 

літератури без посилань, або підтвердження розрахунками та відповідними висновками. 

Зміст звіту повинен містити відомості про виконання студентом-практикантом усіх 

розділів виробничої практики. Розділи і окремі питання звіту повинні бути чітко 

визначені, викладені в логічній послідовності і конкретизовані. 

Обсяг звіту без урахування додатків не повинен перевищувати 60-70 сторінок. Обсяг 

додатків не обмежується. Додатки мають бути пронумеровані і на кожний з них в 

основному тексті звіту має бути посилання.  

Звіт друкують з використанням комп’ютерної техніки на одній стороні стандартного 

листа білого паперу (А4, 210 х 297 мм). 

Сторінки повинні мати такі параметри: верхнє і нижнє поля − 2,0 см, ліве − 2,5 см, 

праве − 1,5 см. Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал між рядками 1,5, 

вирівнювання за шириною, відступ абзацу − 1,25. Текст у таблицях: шрифт Times New 

Roman, розмір 12, інтервал між рядками 1,0. Назви розділу виділяються жирним 

шрифтом.  

Всі сторінки звіту мають бути пронумеровані. Не слід нумерувати листи щоденника. 

Першою сторінкою вважається титульний аркуш, номер на першій сторінці не ставиться. 

На інших сторінках номер ставиться у правому верхньому кутку. 
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Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за 

винятком літер Г, Ґ, Е, І, Ї, О, Ч, Ь у правому верхньому куті. Наприклад, додаток А, 

додаток Б і т.д. Форми фінансової звітності за один рік позначаються однією літерою. 

Текст основної частини звіту поділяється на розділи, параграфи, пункти. Заголовки 

структурних частин "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ", 

"СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкуються тим самим 

кеглем, але напівжирними і великими літерами без абзацу симетрично тексту з 

вирівнюванням по центру.  

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

вирівнюванням по ширині напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять. 

Заголовок підрозділу не повинен бути останнім рядком на сторінці. 

Підкреслення назв будь-яких заголовків та перенесення слів у заголовках не 

допускається. 

Відстань між заголовком та підзаголовком повинна становити один пропущений 

рядок. Такий самий відступ від назви підзаголовку до основного тексту. 

Кожен новий розділ починається з нової сторінки. Це правило відноситься до інших 

основних структурних частин звіту: вступу, висновків, списку використаної літератури, 

додатків. 

При поданні ілюстративного матеріалу (таблиць, графіків, малюнків) необхідно 

вказувати їх вид, назву та присвоювати номер в межах розділу, у тому числі для формул. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, 

між якими ставиться крапка. Наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). 

Слово „Таблиця” та її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці. 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слід писати: продовження табл. 

і вказати номер таблиці. Наприклад: Продовження табл. 1.2 

Ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, малюнки тощо) позначають словом „Рис.”, 

нумеруючи послідовно в межах розділу за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації. 

Наприклад: Рис. 1.3. (третій рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і 

пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією з вирівнюванням по 

середині. 

Номер формули потрібно брати в дужки і розташовувати справа від формули. 

Наприклад: 

А + В = С                                               (2.1) 

Номер формули − в межах розділу. 

Посилання в тексті на використані літературні джерела слід зазначати порядковим 

номером за списком використаної літератури, виділеним двома квадратними дужками, 

наприклад: „у працях [1-7] ”, [2, с. 137]. 

У роботі не допускається скорочення окремих слів і термінів, окрім 

загальноприйнятих. 

В кінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури, вимоги до 

якого подані у додатку И.  
На титульній сторінці звіту необхідно мати: особистий підпис керівника практики від 

кафедри з вказівкою його посади, прізвища, ім’я, по-батькові особистий підпис керівника 
практики від підприємства з вказівкою посади; прізвища, ім’я, по-батькові, особистий підпис 
студента. Все повинно бути завірене печаткою підприємства, де студент проходив практику. 

Звіт перед поданням на кафедру необхідно ретельно вичитати. Всі помилки й описки 

слід виправити. Звіт з помилками вважається оформленим з недотриманням вимог, що 

враховується при виставленні оцінки з практики. 
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РОЗДІЛ 7. ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

Належним чином оформлений звіт кожен студент повинен здати у 1-нний термін після 
закінчення практики (разом з оформленим щоденником) на перевірку керівникові практики від 
кафедри. 

При оцінюванні змісту звіту про практику враховується: 
− рівень викладення змісту роботи, яка проводилася студентом під час проходження 

практики; 

− наявність і склад додатків (фінансово-економічної інформації); 

− актуальність та достовірність поданої у звіті інформації. 

− оформлення звіту; 

− відсутність  помилок в аналітичних даних; 

− коректність висновків. 
Звіт практики студент захищає перед комісією, призначеною кафедрою. До складу комісії 

входять керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які викладали спеціальні 
дисципліни, і в разі потреби керівники від баз практики. 

При захисті звіту про практику враховуються: 
− рівень володіння змістом роботи, яка проводилася на практиці; 

− належне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу; 

− уміння студента відповідати на проблемні питання, що передбачені програмою практики 

та пов’язані зі змістом роботи. 

За результатами перевірки звіту, його захисту студентом, а також спостереження за 

виконанням календарного графіку проходження практики надається детальна характеристика 

роботи студента при отриманні практичних знань, що виражається виставленням комплексної 

диференційованої оцінки. Оцінку за практику виставляють у відомість обліку успішності, 

індивідуальний навчальний план і залікову книжку студента за підписами членів комісії 

відповідно до Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів 

Університету.  
Студент, який не дотримався вимог (завдання та графіку проходження практики), що 

отримав негативний відгук керівників та незадовільну оцінку під час захисту (що фіксується в 
екзаменаційній відомості), направляється на практику під час канікул або виключається з ВУЗу 
у встановленому порядку. 

Студент, який повністю не виконав графік та завдання практики з поважних причин 
(тривала хвороба, тощо, що підтверджується відповідними документами) повинен написати 
заяву, на підставі якої наказом продовжується термін проходження практики. Після її 
завершення захист звіту проводиться на загальних підставах. 

Питання про ліквідацію заборгованості кожного студента вирішується на підставі 
особистої заяви на ім’я декана факультету та письмового дозволу останнього.  

Підсумки кожної практики обговорюють на засіданнях кафедри, вчених радах 

факультетів.  

. 
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РОЗДІЛ 8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 

Оцінка з практики має дві складові: 
− оцінка керівника від бази практики (за характеристикою практиканта); 

− повнота звіту про проходження практики та захист студентом звіту. 

 

1. Критерії, за якими оцінюється проходження та захист звіту про проходження 

практики студентом, наприклад: 
 

№ з/п  Критерії оцінювання 
Кількість 

балів 

1. 

Оцінювання практики керівником від бази практики за ретельність та грамотність 

підготовки поставлених завдань, сумлінність та дисциплінованість 

(проставляється у щоденнику з практики у відгуку керівника практики від 

підприємства (організації) про роботу студента на практиці) 

35 

РАЗОМ 35 балів 

2. 

Повнота звіту про проходження практики (відповідно до програми практики) та 

своєчасність його подання для захисту на кафедрі. 

Захист студентом звіту про проходження практики (уміння стисло, послідовно й 

чітко викласти сутність і результати практики; здатність аргументовано захищати 

свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента) 

65 

РАЗОМ 100 балів 
 

2. Шкала та критерії, за якими оцінюється якість, повнота складання звіту про 

проходження практики та його захист, наприклад: 

54-65 балів: 

 звіт про проходження практики і щоденник практики оформлені у відповідності до 

вимог і подані до захисту у визначений кафедрою термін; 

 звіт містить елементи новизни, має практичне значення; 

 студент оволодів навиками дослідної роботи: збору інформації, аналізу, формулювання 

висновків, пропозицій; 

 відповідь студента на питання членів комісії  вичерпна; 

 відгук керівника позитивний. 

42-53 бали: 

 програма практики розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового 

характеру: 

 недостатньо використані в процесі аналізу матеріали звітності; 

 мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту, щоденника; 

 студент на захисті продемонстрував добрі знання, відповів на запитання членів комісії. 

30-41 бал: 

 мають місце окремі зауваження щодо оформлення звіту та щоденника; 

 допущені граматичні та стилістичні помилки; 

 мають місце неточності у розрахунках при проведенні аналізу; 

 на захисті студент продемонстрував задовільні знання; 

 відповіді на запитання членів комісії неточні або неповні. 

Менше 30 балів: 

 звіт про проходження практики та щоденник практики оформлені з численними 

помилками або не в повному обсязі,  

 на захисті студент проявив повне незнання досліджуваного об’єкта, не зумів задовільно 

відповісти на поставлені запитання членів комісії. 

Звіт про проходження практики до захисту не допускається якщо: 

 звіт подано керівникові на перевірку з порушенням термінів; 

 виконаний із суттєвими запозиченнями інформаційно-теоретичного матеріалу; 
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 оформлення звіту не відповідає вимогам; зміст звіту не розкрито. 
Після захисту звіту про практику студенту виставляється кінцева диференційована оцінка, 

яка характеризує ступінь виконання програми практики. Остаточне оцінювання здійснюється за 
стобальною шкалою. 

Рейтингова оцінка (бали) студентів переводиться в оцінку ECTS та за національною 
шкалою наступним чином: 

 
Оцінка 

ECTS 
Оцінка в балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен 

А 90 – 100 5 Відмінно 

В 81-89 
4 

Дуже добре 

С 71-80 Добре 

D 61-70 
3 

Задовільно 

Е 51-60 Достатньо 

FX 21-50 2 Незадовільно 

F 0-20 2 
Незадовільно (без права 

перездачі) 

 

Студенти, що отримали сумарний бал, нижчий за 51 за національною шкалою, отримують 

оцінку FX за шкалою ECTS та скеровуються на повторний захист практики. 
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Додаток А 
УГОДА №_______ 

на проведення практики студентів  

Львівського національного університету імен Івана Франка 

 

місто _________    “__” __________ 20_ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет імені 

Івана Франка (далі – Університет) в особі Ректора Мельника Володимира Петровича, який діє 

на підставі Статуту Університету, і з другої сторони 

__________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики) в особі ________________________________________________________, 
(посада,прізвище та ініціали)

 

що діє на підставі __________________________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

№ 

з/п 

Шифр і назва 

напряму підготовки 
Курс 

Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Терміни практики 

початок закінчення 

       

       

       

1.2. Надіслати до Університету повідомлення встановленого зразка про прибуття на 

практику студента (ів). 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та 

майбутній спеціальності. 

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 

обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати 

студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для 

штатних працівників. 

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною 

та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 

Університет. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику кожного студента-практиканта, в якій 

відобразити якість проходження практики. 

1.9. Додаткові умови ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Університет зобов’язується 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких скеровують на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо 

вони сталися з студентами підчас проходження практики. 
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3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 

проведення практики згідно з законодавством про працю України. 

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 

встановленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом. У випадку відсутності до зазначеної дати письмової заяви однієї із сторін про 

намір припинити дію договору він автоматично продовжується на наступний календарний рік. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному – базі практики та Університету. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 

Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1 

м. Львів, 79000 

ЗКПО 02070987 МФО 825014 

В УДК у Львівській області 

Р/р 31250272210063 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________   

 

 

 

Підписи та печатки: 

 

 

 

 

  

Університет: 

 

Ректор ____________ В. П. Мельник 

 

М. П. «___» _________ 20____ року 

База практики: 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

М. П. «___» ____________ 20___ року 

 



 

31 

 

 

Додаток Б 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

Кафедра ______________________________________ 
              (назва кафедри) 

 

 
 

З В І Т 
про проходження виробничої практики 

 

______________________________________________________________ 
(повна назва бази практики) 

______________________________________________________________ 

 

 
 Студента(ки) ______ курсу ______________ групи 

 спеціальності ________________________________ 

 спеціалізації _________________________________ 

 ___________       ______________________________ 
        (підпис)                                     (прізвище та ініціали) 

  

 Керівник практики від бази практики 

 ___________       ______________________________ 
         (підпис)                                    (прізвище та ініціали) 

  

 Керівник практики від кафедри 

 ___________       ______________________________ 
         (підпис)                                    (прізвище та ініціали) 

  

  

 Національна шкала ___________________________ 

 Кількість балів: _______ Оцінка: ECTS __________ 

  

 
Члени комісії: _________      __________________________ 

       (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 _________      __________________________ 
       (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 _________      __________________________ 
       (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

  

  

  

ЛЬВІВ 2017 
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Додаток В 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

Кафедра ______________________________________ 
              (назва кафедри) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 
__________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 
 

студента(ки)   ____________________________________________________________________ 
            (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

освітній ступінь:  ______________________________________________________ 
 

 

напрям підготовки:  ____________________________________________________________ 
                                 (код та найменування напряму підготовки) 

 

 

курс _________,  група _______________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ 2017 
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Зворотна сторона 
 

 

 

 

 

 

Студент(ка)____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, в організацію, установу 

 

__________  __________________________________ «____» __________ 20___ р. 
        (підпис)           (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

__________  __________________________________ «____» __________ 20___ р. 
        (підпис)           (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи 
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Календарний графік проходження практики 
 

№ 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки про 

виконання 

(оцінка і 

підпис) 
1 2 3 4 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 

Керівники практики: 

 

від Університету __________________       _____________________________________________ 
(підпис)      (прізвище та ініціали) 

 

 

від підприємства, організації, установи _____________       ________________________________ 

             (підпис)    (прізвище та ініціали) 
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Робочі записи під час практики 
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Відгук про роботу студента та оцінка практики 

 
__________________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Керівник практики 

від підприємства, організації, установи _____________  ________________________________ 
          (підпис)       (прізвище та ініціали) 

«____» _____________ 20___ р. 
 

М. П. 

  



 

37 

 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від Університету про проходження практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку  «_____» ________________ 20___ р. 

 

Оцінка: 

за шкалою ECTS     ____________________________ 

оцінка в балах     ____________________________ 

за національною шкалою ____________________________ 

 

Керівник практики 

від Університету      __________________   __________________________________________ 
          (підпис)      (прізвище та ініціали) 
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Додаток Д 

 
 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

     Керівник установи 

_______________________________________________ 
    (назва підприємства, організації, установи) 

_______________________________________________ 
 

______________  ________________________________ 
                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 
 

«______»  ____________________ 20___ р. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОМ 
 

__________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)\ 

 

__________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

 

з ________________________ по___________________ 20___ р. 
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№ 

з/п 
Назва теми і окремих питань теми 

Дата 

виконання 

Прізвище 

керівника 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівник практики  __________________   ___________________________________________ 
(підпис)      (прізвище та ініціали) 

 

Студент-практикант  __________________   __________________________________________ 
(підпис)     (прізвище та ініціали) 
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Додаток Є 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

КЕРІВНИКОВІ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

 

 

 

СКЕРУВАННЯ НА ПРАКТИКУ 

(є підставою для зарахування на практику) 

 

Згідно з угодою від «___» ___________ 20___ року № _____, яку укладено з _____________ 

__________________________________________________________________________________, 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

 

скеровуємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 

(спеціальністю) ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________. 

 

Назва практики _________________________________________________________________ 

Термін практики з «____» ____________ 20___ року по «____» ______________ 20___ року. 

Керівник практики від кафедри (циклової комісії) ___________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  

навчальних, виробничих та  

педагогічних практик Університету   В. М. Цікало 
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Додаток Ж 

Кутовий штамп 

(підприємства, організації, установи)  

Надсилається до Університету не пізніше як через три дні 

після прибуття студента на підприємство (в організацію, 

установу)/початку практики/ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

Студент Львівського національного університету імені Івана Франка 

__________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

курсу _____ факультету (коледжу) ____________________________________________________ 

напряму підготовки (спеціальності) ___________________________________________________ 

прибув «____» ______________ 20___ року до __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від  

«____» _____________ 20___ року № _____ студент _____________________________________ 

зарахований на посаду ______________________________________________________________. 
(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) 

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено 

__________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

Керівник  

підприємства (організації, установи) _____________            ________________________________  
(підпис)                                  (прізвище, ім’я, по батькові) 

М.П.                                             «___»____________ 20___ року 

 

Керівник  

практики від Університету  

___________________________ 

___________________________  _____________       ______________________________ 
(назва кафедри, циклової комісії, посада                              (підпис)  ( прізвище, ім’я, по батькові)  

 «___» _____________ 20__ року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

42 

 

 

Додаток З 

Приклад календарного графіку проходження виробничої практики у ДПІ 
№ 

з/п 

Назви робіт Тижні проходження 

практики (дата виконання) 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 

1 Тема 1. Загальне знайомство із структурою апарату 

місцевої ДПІ, порядком формування кошторису 

податкової інспекції, організацією податкової 

роботи  

    

Виконано 

(підпис керівника 

практики) 

2 Тема 2. Вивчення особливостей адміністрування 

різних видів платежів     

Виконано 

(підпис керівника 

практики) 

3 Тема 3. Підготовка до побудови економіко-

математичної моделі     

Виконано 

(підпис керівника 

практики) 

4 Тема 4. Побудова економіко-математичної моделі 

    

Виконано 

(підпис керівника 

практики) 

5 Тема 5. Оформлення звіту про проходження 

практики     

Виконано 

(підпис керівника 

практики) 

Примітка: вказаний перелік заходів календарного графіку не є вичерпним і може бути змінений та 

доповнений. 

 

Приклад календарного графіку проходження виробничої практики на підприємстві 
№ 

з/п 

Назви робіт Тижні проходження 

практики (дата виконання) 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 

1 Тема 1. Загальне знайомство із структурою та 

специфікою функціонування підприємства 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

2 Тема 2. Ознайомлення з виробничо-господарською 

та фінансовою діяльністю підприємства 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

3 Тема 3. Ознайомлення з бухгалтерською та 

фінансовою звітністю підприємства 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

4 Тема 4. Підготовка до побудови економіко-

математичної моделі 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

5 Тема 5. Побудова економіко-математичної моделі 

    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

6 Тема 6. Оформлення звіту про проходження 

практики 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

Примітка: вказаний перелік заходів календарного графіку не є вичерпним і може бути змінений та 

доповнений. 
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Приклад календарного графіку проходження виробничої практики у банківській установі 
№ 

з/п 

Назви робіт Тижні проходження практики 

(дата виконання) 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 

1 Тема 1. Загальне знайомство із структурою та 

специфікою функціонування банківської 

установи 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

2 Тема 2. Ознайомлення з основними видами 

послуг, які надає банківська установа 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

3 Тема 3. Ознайомлення з звітністю банківської 

установи 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

4 Тема 4. Підготовка до побудови економіко-

математичної моделі 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

5 Тема 5. Побудова економіко-математичної 

моделі 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

6 Тема 6. Оформлення звіту про проходження 

практики 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

Примітка: вказаний перелік заходів календарного графіку не є вичерпним і може бути змінений та 

доповнений. 
 

Приклад календарного графіку проходження виробничої практики в ІТ-компаніїі 
№ 

з/п 

Назви робіт Тижні проходження практики 

(дата виконання) 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4 

1 Тема 1. Загальне ознайомлення зі специфікою 

функціонування компанії, аналіз технічного та 

програмного забезпечення її діяльності, загальна 

характеристика програмного  забезпечення та 

автоматизованих систем опрацювання інформації. 

    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

2 Тема 2. Розробка технічного завдання на створення 

чи удосконалення програмного забезпечення 

предметної області. 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

3 Тема 3. Розробка алгоритму реалізації поставленого 

проектного завдання. 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

4 Тема 4. Виконання робіт з технічного і робочого 

проектування завдання у середовищі 

програмування, яке використовується на базі 

практики. 

    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

5 Тема 5. Тестування створеного програмного 

продукту та усунення виявлених алгоритмічних й 

семантичних помилок. 
    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

6 Тема 6. Оформлення звіту про виробничу практику. 

    

Виконано 

(підпис 

керівника 

практики) 

Примітка: вказаний перелік заходів календарного графіку не є вичерпним і може бути змінений та 

доповнений. 
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Приклади робочих записів під час виробничої практики 

 

БАЗА ПРАКТИКИ – ПОДАТКОВІ ОРГАНИ 

ТА ФІНАНСОВІ ОРГАНИ 

 

Тема 1. Загальне знайомство із структурою апарату місцевої ДПІ, порядком формування 

кошторису податкової інспекції, організацією податкової роботи 

Знайомство: із структурою податкової інспекції, порядком ведення книги обліку платників 

податків. 

Скласти: схему структури податкової інспекції; схему таблицю мобілізації податків за 

попередній період, 

Тема 2. Вивчення особливостей адміністрування різних видів платежів 

Непряме оподаткування. 

Знайомство з: складом платників; об’єктами оподаткування; звітністю та платіжною 

дисципліною 

Прибуткове оподаткування населення. 

Знайомство з: складом платників; об’єктами оподаткування; особливостями оподаткування 

окремих видів доходів. 

Прибуткове оподаткування юридичних осіб. 

Ознайомлення з: складом платників; об’єктами оподаткування; звітністю та платіжною 

дисципліною; патентуванням окремих видів підприємницької діяльності. 

Місцеві податки та збори. 

Ознайомлення: з структурою та складом платників місцевих податків та зборів. 

Інші види податків. 

Ознайомлення: з структурою та складом платників інших видів податків. 

Тема 3. Підготовка до побудови економіко-математичної моделі 

Постановка задачі моделювання.  

Вибір методів економіко-математичного моделювання. 

Вибір показників для побудови економіко-математичної моделі. 

Тема 4. Побудова економіко-математичної моделі 

Збір та логіко-графічний аналіз вихідних даних. 

Побудова економіко-математичної моделі. 

Виконання комп’ютерної реалізації економіко-математичної моделі. 

Аналіз отриманих результатів та формування висновків і пропозицій.  

Тема 5. Оформлення звіту про проходження практики 
 

БАЗА ПРАКТИКИ – ПІДПРИЄМСТВО 
 

Тема 1. Загальне знайомство із структурою та специфікою функціонування підприємства 

Знайомство з: установчими документами; організаційною структурою; основними видами 

діяльності; розподілом функціональних обов’язків між підрозділами підприємства. 

Скласти: схему організаційної структури підприємства; опис основних видів діяльності та 

розподілу функціональних обов’язків між підрозділами підприємства. 

Тема 2. Ознайомлення з виробничо-господарською та фінансовою діяльністю підприємства 

Знайомство з: виробничою програмою підприємства; номенклатурою виробленої продукції; 

організацією виробничого процесу та технологічним циклом виробництва; фінансовою 

політикою підприємства; основними завданнями та методами реалізації фінансової діяльності; 

організацією роботи фінансового відділу підприємства. 

Тема 3. Ознайомлення з бухгалтерською та фінансовою звітністю підприємства 

Ознайомлення з: основними видами бухгалтерської та фінансової звітності підприємства. 

Виконати аналіз основних бухгалтерських та фінансових показників діяльності підприємства 

протягом обраного періоду дослідження. 

Тема 4. Підготовка до побудови економіко-математичної моделі 
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Постановка задачі моделювання.  

Вибір методів економіко-математичного моделювання. 

Вибір показників для побудови економіко-математичної моделі. 

Тема 5. Побудова економіко-математичної моделі 

Збір та аналіз вихідних даних. 

Побудова економіко-математичної моделі оптимізації діяльності підприємства на основі 

зібраної та опрацьованої інформації. 

Виконання комп’ютерної реалізації економіко-математичної моделі. 

Аналіз отриманих результатів та формування висновків і пропозицій.  

Тема 6. Оформлення звіту про проходження практики. 

 

БАЗА ПРАКТИКИ – БАНКІВСЬКА УСТАНОВА 
 

Тема 1. Загальне знайомство із структурою та специфікою функціонування банківської 

установи 

Знайомство з: організаційною структурою; основними видами діяльності; розподілом 

функціональних обов’язків між підрозділами підприємства. 

Скласти: схему організаційної структури банківської установи; опис основних видів діяльності 

та розподілу функціональних обов’язків між підрозділами підприємства. 

Тема 2. Ознайомлення з основними видами послуг, які надає банківська установа 

Ознайомлення з: депозитними програмами банку; депозитною базою банківської установи. 

картковими програмами; видами карток та тарифними пакетами; основними аспектами 

зарплатних проектів; основними видами та формами кредитів; умовами надання кредитів; 

процедурою оцінки кредитоспроможності позичальника та прийняття кредитних рішень; 

програмним забезпеченням кредитного відділу. 

Тема 3. Ознайомлення з звітністю банківської установи 

Ознайомлення з: з річним звітом банківської установи; з даними щодо формування ресурсної 

бази банку; збір та наліз статистичних даних щодо формування кредитного портфеля. 

Тема 4. Підготовка до побудови економіко-математичної моделі 

Постановка задачі моделювання.  

Вибір методів економіко-математичного моделювання. 

Вибір показників для побудови економіко-математичної моделі. 

Тема 5. Побудова економіко-математичної моделі 

Збір та аналіз вихідних даних. 

Побудова економіко-математичної моделі оптимізації кредитної діяльності банківської 

установи на основі зібраної та опрацьованої інформації. 

Виконання комп’ютерної реалізації економіко-математичної моделі. 

Аналіз отриманих результатів та формування висновків і пропозицій.  

Тема 6. Оформлення звіту про проходження практики 

 

БАЗА ПРАКТИКИ – ІТ-КОМПАНІЯ 
 

Тема 1. Загальне ознайомлення зі специфікою функціонування компанії, аналіз технічного та 

програмного забезпечення її діяльності, загальна характеристика програмного  забезпечення та 

автоматизованих систем опрацювання інформації. 

Вивчення:  історії створення компанії та її досягнень; організаційної структури компанії; 

основних напрямків діяльності (розробка систем для автоматизації бізнес-процесів, ІТ-

аутсорсинг, Інтернет-проекти тощо); функціональних обов’язків підрозділів (офісів) компанії; 

схему організаційної структури ІТ-компанії; опис основних видів діяльності та розподілу 

функціональних обов’язків між підрозділами (офісами) компанії; перелік програмного 

забезпечення, що використовується працівниками компанії для створення програмних 

продуктів.  

Навести загальну характеристику автоматизованих систем опрацювання інформації. 
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Тема 2. Розробка технічного завдання на створення чи удосконалення програмного 

забезпечення предметної області. 

Встановлення призначення та області застосування розроблюваної програми. 

Визначення  вимог до програми, функціональних характеристик,  вихідних кодів та мов 

програмування, захисту інформації та програм, дизайну інтерфейсів, програмної сумісності. 

Опис всіх етапів робіт над створенням програмного продукту та календарний план їх 

виконання. 

Тема 3. Розробка алгоритму реалізації поставленого проектного завдання. 

Розробка методами спадного або висхідного проектування алгоритму програми. 

Оцінювання ефективності алгоритму за фактичним часом його виконання, ємнісною 

складністю (обсяг пам'яті необхідний для його виконання). 

Тема 4. Виконання робіт з технічного і робочого проектування завдання у середовищі 

програмування, яке використовується на базі практики. 

Обґрунтування вибору мови та середовища розробки програмного продукту. 

Написання програмного коду. 

Тема 5. Тестування створеного програмного продукту та усунення виявлених алгоритмічних й 

семантичних помилок. 

Здійснення перевірки готової програми в статиці (налагодження вихідного коду) і в динаміці 

(прогін на наборі тестових даних) на предмет виявлення помилок.  

Порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими. Усунення виявлених помилок. 

Тема 6. Оформлення звіту про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

47 

 

 

Додаток И 
 

Приклади оформлення списку використаних джерел 
Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги:  

 

 

Один автор 

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — 

Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік 

патристики ІV—V ст. ; № 14). 

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в 

неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т 

математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т 

математики НАН України ; т. 59). 

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : 

Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1). 

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, 

[1] с. — (Першотвір). 

Два автори 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : 

історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. 

— 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1). 

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. 

— К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) 

(Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право 

на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11). 

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : 

підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-

7, 2007. — 375 с. 

Три автори 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний 

кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон 

Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 

XLIII, 265 с. 

Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ 

Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ 

"Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. 

Економічні нормативи). 

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів 

проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. 

— К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта). 

П’ять і більше 

авторів 

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и 

др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с. 

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для 

працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. 

Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія 
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Без автора 
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пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с. 

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та 

графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. 
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— К. : ІСОА, 2002. — 147 с. 

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. 

- К. : Асоц. укр. банків, 2000. − 117 с.  

4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці 

конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, 

Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000). 

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами 

міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ 

податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с. 

Препринти 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов 

нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, 

управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ 

ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-

техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4). 

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних 

відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — 

Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / 

НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). 

Депоновані наукові 

праці 

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; 

М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 13.06.02, № 145432. 

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / 

В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 

15.02.02, № 139876. 

Словники 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 

175, [1] с. 

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і 

понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — 

К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с. 

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : 

Карпенко, 2007. — 219 с. 

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге 

вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с. 

Атласи 

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку 

згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та 

ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. 

С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с. 

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової 

системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. 

Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. 

— Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с. 

3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 

2005. — 96 с. 

Законодавчі та 

нормативні 

документи 

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / 

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — 

(Бібліотека офіційних видань). 

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. 

Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — 

(Нормативні директивні правові документи). 

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, 

апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. 

вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — 

(Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). 
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Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд 

(ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : 

Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України). 

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. 

— [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — 

(Національні стандарти України). 

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного 

електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних 

центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 

2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний 

стандарт України). 

Каталоги 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., 

Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006—    . 

— (Серия "Нормативная база предприятия"). 

Т. 5. — 2007. — 264 с. 

      Т. 6. — 2007. — 277 с. 

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. 

М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с. 

3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с. 

4. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., 

Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с. 

Бібліографічні 

показчики 

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, 

захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету 

фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 

74 с. 

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у 

Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., 

Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: 

Бібліографічні довідники ; вип. 2). 

Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси:  дис. ... доктора фіз.-мат. 

наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. 

Автореферати 

дисертацій 

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів 

гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. 

наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 

2007. — 20, [1] с. 

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в 

системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. 

дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи 

упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с. 

Авторські свідоцтва 1. А. с. 1007970 СССР, МКИ
3
 В 25 J 15/00. Устройство для захвата 

неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 

3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. 

Патенти 1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК
7 
H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 

20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). 

Частина книги, 

періодичного, 

продовжуваного 

видання 

 

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування 

системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна 

// Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних 

перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 

6. — С. 14—17. 

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации 

компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // 

Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61. 

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма 

Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14. 
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5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. 

О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації 

охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29. 

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // 

Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20. 

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від 

Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола 

Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291. 

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования 

технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // 

Современное состояние использования импульсных источников энергии в 

промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 

2007. — С. 33. 

9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. 

Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—

початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202. 

Електронні ресурси 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : 

навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. 

Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — 

(Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. 

вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з 

контейнера. 

2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, 

шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за 

даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. 

Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : 

кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 

; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану. 

3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, 

культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / 

Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник 

— 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :      

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm. 
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