




Анотація

Програма  проходження  виробничої  практики  з  фінансів  підприємств  і
оподаткування  складена  Рудь  І.Ю.  відповідно  до  освітньо-професійної  програми
підготовки бакалаврів галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 072
Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма: Фінанси, банківська справа
та страхування

Предметом виробничої  практики  з  фінансів  підприємств  і  оподаткування  є
стажування на посадах у фінансово-економічних відділах дублерами. Це пов'язано з тим,
що  практика  є  важливою  частиною  практичної  підготовки  кваліфікованих  фахівців  у
галузі  фінансово-економічної  та  обліково-аналітичної  роботи  за  спеціальністю  072
Фінанси, банківська справа та страхування.

Міждисциплінарні  зв’язки:  виробнича  практика  у  фінансово-кредитних  установах
пов’язана з  такими дисциплінами як  Основи банківської  справи, Банківські  технології,
Гроші  та  кредит,  Страхування,  Бюджетна  система,  Банківська  статистика,  Банківська
система.

Ключові  слова: фінанси  підприємств,  розрахунки,  гроші,  кредит,  податки,
страхування.

Annotation

The program of industrial practice in enterprise finance and taxation was compiled by Rud
I.Y.. according to  the  educational-professional  program of  training  bachelors  in  the  field  of
knowledge 07 Management and administration of specialty 072 Finance, banking and insurance,
educational program: Finance, banking and insurance

The  subject  of  industrial  practice  in  enterprise  finance  and  taxation  is  internships  in
positions  in financial  and economic departments  as backups.  This is due to the fact that the
practice is an important part of the practical training of qualified professionals in the field of
financial, economic and accounting and analytical work in the specialty 072 Finance, Banking
and Insurance.

Interdisciplinary  links:  industrial  practice  in  financial  institutions  is  related  to  such
disciplines as Fundamentals  of Banking, Banking Technology, Money and Credit,  Insurance,
Budget System, Banking Statistics, Banking System.

Key words: enterprise finances, calculations, money, credit, taxes, insurance.



1. Опис виробничої практики з фінансів підприємств і оподаткування
Денна форма навчання

Найменування показників
Галузь знань, напрям

підготовки, освітній ступінь

Характеристика
виробничої практики у
фінансово-кредитних

установах
денна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Нормативна
Спеціальність 072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Індивідуальне науково-
дослідне завдання
написання Звіту з

практики як
інноваційного проекту 

Ступінь
бакалавра

Рік підготовки:

2-й ск,4-й 

Семестр:

4-й, 8-й
Загальна кількість годин –

270
Консультації - 36  год.

Тижневих годин для
денної форми навчання:

аудиторних – 6 год.;
самостійної роботи
студента – 39 год.

Практичні -  год.

Самостійна робота - 234
год.

Вид контролю:
залік

Мова навчання – українська

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  консультацій  до  самостійної  і  індивідуальної

роботи становить для денної форми навчання – 270 год.: 36 год. – консультації, 234 год.
– самостійна робота (13% / 87%).



Заочна форма навчання

Найменування показників
Галузь знань, напрям

підготовки, освітній ступінь

Характеристика
виробничої практики у
фінансово-кредитних

установах
заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Нормативна
Спеціальність 072

Фінанси, банківська справа та
страхування

Індивідуальне науково-
дослідне завдання
написання Звіту з

практики як
інноваційного проекту 

Ступінь
бакалавра

Рік підготовки:

4-й 

Семестр:

8-й
Загальна кількість годин –

270
Консультації - 20  год.

Тижневих годин для
денної форми навчання:

аудиторних – 6 год.;
самостійної роботи
студента – 39 год.

Практичні -  год.

Самостійна робота – 
250 год.

Вид контролю:
залік

Мова навчання – українська

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  консультацій  до  самостійної  і  індивідуальної

роботи становить для денної форми навчання – 270 год.: 36 год. – консультації, 234 год.
– самостійна робота (13% / 87%).



2. Мета, завдання виробничої практики з фінансів підприємств і оподаткування
та очікувані результати

Метою виробничої практики з фінансів підприємств і оподаткування є  здобуття
умінь і навичок виконання професійних обов'язків спеціаліста з фінансів на робочому місці
на базі практики; закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення нормативних
дисциплін  за  спеціальністю  072  Фінанси,  банківська  справа  та  страхування,  а  також
професійно-орієнтованих дисциплін за вибором вузу та студентів; здобуття вмінь та навичок
обробки економічної інформації та аналітичної роботи зі звітністю підприємств і податкових
органів.

Завдання виробничої практики з фінансів підприємств і оподаткування: 
-  знати функції того підрозділу, в якому працює як фахівець-дублер; взаємозв'язок і

взаємодію цього відділу з іншими службами і підрозділами підприємств, функції,  права і
обов'язки співробітників відділу і характер роботи, що виконується;

-  уміти аналізувати обліково-аналітичну та оперативну документацію, фінансову та
статистичну звітність та визначати фінансовий стан підприємства на поточний момент;

-   продемонструвати  вміння  роботи  в  команді  з  персоналом  підрозділу,  проявити
комунікативні здібності, спроможність обґрунтовувати і брати на себе відповідальність за
підготовку рішень в реальних економічних умовах;

-   уміти  організувати  діяльність  співробітників  на  довіреній  йому  ділянці  роботи,
аналізувати результати і показники цієї діяльності;

-   здобути  практичні  навики  виконання  обов'язків  фахівця  за  однією  з  посад,
самостійного  прийняття  рішень  і  відповідальності  у  роботі  з  обліково-аналітичною
інформацією в межах наданих йому повноважень;

-   приймати участь у складанні проектів фінансового плану, в розробці конкретних
антикризових  заходів  з  управління  ліквідністю  та  фінансовою  стійкістю  підприємства,
удосконалення кредитної, валютної і депозитної політики тощо;

-   дати аналіз роботи підрозділу чи підрозділів, де проходив практичне стажування
студент, узагальнити досвід, оцінити вплив на ефективність роботи підрозділу зовнішніх і
внутрішніх  факторів,  навести  рекомендації  щодо  вдосконалення  організації,  структури  і
технології фінансової роботи.

Передумови для вивчення дисципліни:  фінанси підприємств, податкова система,
фінансовий аналіз.

Навчальна дисципліна складається з 9-ти кредитів.

Програмні результати навчання: 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем
(державні  фінанси,  у  т.ч.  бюджетна  та  податкова  системи,  фінанси  суб’єктів
господарювання,  фінанси  домогосподарств,  фінансові  ринки,  банківська  система  та
страхування). 

ПР09. Формувати  і  аналізувати  фінансову  звітність  та  правильно  інтерпретувати
отриману інформацію. 

ПР10.  Ідентифікувати  джерела  та  розуміти  методологію  визначення  і  методи
отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію,
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР12.  Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації,  ідей,
проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань
та змістовно інтерпретувати отримані результати. 



ПР19. Виявляти  навички  самостійної  роботи,  гнучкого  мислення,  відкритості  до
нових знань. 

ПР20. Виконувати  функціональні  обов’язки  в  групі,  пропонувати  обґрунтовані
фінансові рішення. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями: 

І. Загальні компетентності (ЗК):
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ІІ. Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому

числі  бюджетна  та  податкова  системи,  фінанси  суб’єктів  господарювання,  фінанси
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність  застосовувати  знання  законодавства  у  сфері  монетарного,
фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації. 
СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні

рішення. 
СК11.Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою

професійну підготовку.

ІІІ. Інтегральна компетентність (ІНК):
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході

професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі
навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та
характеризуються  невизначеністю  умов  і  необхідністю  врахування  комплексу  вимог
здійснення професійної та навчальної діяльності.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.

Програма виробничої практики з фінансів підприємств і оподаткування

Кредит1.Загальне  ознайомлення  із  структурою  управління  та  організацією
економічної роботи на підприємстві (в організації, установі)

На  початку  практики  студент  повинен  ознайомитись  із  структурою  управління
підприємством,  складом  його  підрозділів.  Особливу  увагу  треба  приділити  організації
економічної  роботи,  структурі  економічних  служб,  ознайомленню  з  посадовими
обов’язками  працівників,  які  відповідають  за  фінансову  діяльність  підприємства.  Слід
з’ясувати,  як  організована  фінансова  робота,  які  підрозділи  здійснюють  фінансове
планування, фінансовий аналіз і контроль, управління фінансовими ресурсами, вивчити
документи, що складаються у процесі фінансової роботи (фінансова звітність, фінансові
плани, аналітичні таблиці тощо).



Кредит 2. Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів підприємства
(організації, установи)

Необхідно  визначити  склад  джерел  фінансування  діяльності  підприємства
(організації, установи), що залежить від форми власності, організаційно-правової форми,
виду діяльності  (виробничо-господарська,  посередницька,  управлінська  тощо);  вивчити
законодавчі  й  інші  нормативні  акти,  а  також  внутрішні  документи,  що  регулюють
формування  статутного  фонду,  додаткове  залучення  коштів  та  розподіл  фінансових
ресурсів під час діяльності.

Провести  аналіз  динаміки  та  структури  формування  та  розміщення  фінансових
ресурсів на основі даних балансу підприємства.

Кредит 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання
Необхідно вивчити, як формуються результати усіх видів діяльності підприємства

(операційної, інвестиційної, фінансової).
Для аналізу формування прибутку необхідно отримати дані з фінансової звітності.

Під час аналізу слід визначити тенденції зміни обсягу отриманого прибутку та фактори,
які впливали на його зміну.

Також  треба  з’ясувати,  як  розподіляється  прибуток:  чи  сплачує  підприємство
податок на прибуток та які пільги має підприємство щодо оподаткування прибутку; які
фонди створюються  за  рахунок  прибутку  та  на  які  цілі  використовуються  кошти  цих
фондів.

Кредит  4.  Організація  грошових  розрахунків  підприємства  (організації,
установи)

Ознайомитися  з  практикою  здійснення  на  підприємстві  грошових  розрахунків  у
безготівковій  формі  та  веденням  касових  операцій  з  приймання  та  видачі  готівки,
оформлення касових документів; визначити наявність поточних, позичкових і валютних
банківських  рахунків.  Необхідно  навчитись  оформлювати  документи  для  здійснення
розрахунків  у  різних  формах:  платіжними  дорученнями,  платіжними  вимогами-
дорученнями,  векселями,  чеками,  проведенням  заліків  взаємної  заборгованості,
проведенням бартерних операцій.

Кредит 5.  Фінансове планування на підприємстві (організації, установі)
Потрібно  ознайомитись  із  формами  фінансових  планів,  що  складаються  на

підприємстві.  Навчитися  розраховувати  фінансові  показники,  а  також  виконувати
допоміжні  розрахунки  при  складанні  фінансових  планів.  Зокрема,  треба  навчитись:  а)
складати кошториси витрат на закупівлю сировини, матеріалів, на оплату праці, на ремонт
обладнання,  кошторис  адміністративно-господарських  витрат;  б)  розраховувати  такі
показники,  як  планова  виручка  від  реалізації  продукції  (робіт,  послуг),  планова
собівартість продукції, амортизаційні відрахування, розмір власних обігових коштів, сума
кредитів і сплата відсотків за користування ними; плановий прибуток, плановий розмір
фондів, що створюються за рахунок прибутку (фонд розвитку підприємства,  резервний
фонд, дивідендний фонд, інші фонди); в) складати поточний фінансовий план (платіжний
календар); річний фінансовий план (баланс доходів і витрат), фінансовий розділ бізнес-
плану.

Кредит 6. Аналіз фінансового стану підприємства
Необхідно ознайомитися з фінансовою звітністю підприємства за попередні роки і

пояснювальними  записками  до  річних  звітів;  зробити  вертикальний  і  горизонтальний
аналіз  даних фінансової  звітності,  тобто проаналізувати структуру й динаміку окремих
статей  звітності;  розрахувати  показники  платоспроможності,  рентабельності,  ділової
активності,  проаналізувати  їх  динаміку.  Навчитися  оцінювати  фінансовий  стан



підприємства,  виявляти  позитивні  або  негативні  тенденції  в  його  зміні,  з’ясовувати
фактори впливу на погіршення або поліпшення фінансового стану, складати аналітичну
записку  на  основі  зроблених  розрахунків  з  пропозиціями  заходів  щодо  поліпшення
фінансового стану підприємства.

Кредит  7.  Внутрішній  контроль  фінансово-господарської  діяльності
підприємства

Вивчити організацію внутрішньогосподарського фінансового контролю;  з’ясувати,
які служби відповідають за його здійснення, як розподілені функції фінансового контролю
між  центральним  керівництвом  та  підрозділами  підприємства.  Визначити,  як
контролюється ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів,
збереження коштів і матеріальних цінностей, економічний стан підприємства (організації,
установи), виконання виробничих і фінансових планів. Вивчити тематику, зміст програм,
періодичність проведення внутрішньогосподарських перевірок, ревізій.

Кредит  8-9.Виконання  індивідуального  завдання  та  оформлення  звіту  з
проходження виробничої практики з фінансів підприємства та оподаткування

3. Структура виробничої практики з фінансів підприємств і оподаткування
Денна форма навчання

Назви кредитів 

Кількість годин 

усього
Денна форма
консу

льтації
с.р.

Кредит  1.  Загальне  ознайомлення  із  структурою
управління  та  організацією  економічної  роботи  на
підприємстві (в організації, установі)

30 6 24

Кредит 2.  Аналіз  формування та  розміщення  фінансових
ресурсів підприємства (організації, установи)

30 4 26

Кредит  3.  Аналіз  фінансових  результатів  та  їх
використання

30 4 26

Кредит 4. Організація грошових розрахунків підприємства
(організації, установи)

30 - 30

Кредит  5.  Фінансове  планування  на  підприємстві
(організації, установі)

30 - 30

Кредит 6. Аналіз фінансового стану підприємства 30 - 30
Кредит  7.  Внутрішній  контроль  фінансово-господарської
діяльності підприємства

30 6 24

Кредит  8.  Виконання  індивідуального  завдання  та
оформлення  звіту  з  проходження  виробничої  практики  з
фінансів підприємства та оподаткування

30 - 30

Кредит  9.  Захист  Звітів  про  виробничу  практику  у
фінансово-кредитних установах

30 16 14

Усього годин 270 36 234
Заочна форма навчання

Назви кредитів 

Кількість годин 

усього
заочна форма
консу

льтації
с.р.

Кредит  1.  Загальне  ознайомлення  із  структурою
управління  та  організацією  економічної  роботи  на

30 4 26



підприємстві (в організації, установі)
Кредит 2.  Аналіз  формування та  розміщення  фінансових
ресурсів підприємства (організації, установи)

30 4 26

Кредит  3.  Аналіз  фінансових  результатів  та  їх
використання

30 4 26

Кредит 4. Організація грошових розрахунків підприємства
(організації, установи)

30 - 30

Кредит  5.  Фінансове  планування  на  підприємстві
(організації, установі)

30 - 30

Кредит 6. Аналіз фінансового стану підприємства 30 - 30
Кредит  7.  Внутрішній  контроль  фінансово-господарської
діяльності підприємства

30 4 26

Кредит  8.  Виконання  індивідуального  завдання  та
оформлення  звіту  з  проходження  виробничої  практики  з
фінансів підприємства та оподаткування

30 - 30

Кредит  9.  Захист  Звітів  про  виробничу  практику  у
фінансово-кредитних установах

30 4 26

Усього годин 270 20 250

4. Години консультування 
Денна форма навчання

Назва кредиту
Кількість

годин
Кредит 1. Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією
економічної роботи на підприємстві (в організації, установі)

6

Кредит  2.  Аналіз  формування  та  розміщення  фінансових  ресурсів
підприємства (організації, установи)

4

Кредит 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 4
Кредит  7.  Внутрішній  контроль  фінансово-господарської  діяльності
підприємства

6

Кредит  9. Захист  Звітів  про виробничу  практику  у  фінансово-кредитних
установах

16

Разом 36
Заочна форма навчання

Назва кредиту
Кількість

годин
Кредит 1. Загальне ознайомлення із структурою управління та організацією
економічної роботи на підприємстві (в організації, установі)

4

Кредит  2.  Аналіз  формування  та  розміщення  фінансових  ресурсів
підприємства (організації, установи)

4

Кредит 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 4
Кредит  7.  Внутрішній  контроль  фінансово-господарської  діяльності
підприємства

4

Кредит  9. Захист  Звітів  про виробничу  практику  у  фінансово-кредитних
установах

4

Разом 20

5. Теми практичних занять
Не передбачено навчальним планом



6. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Самостійна робота
Денна форма навчання

№
з/п

Назва кредиту
Кількість

годин
1 Кредит  1.  Загальне  ознайомлення  із  структурою  управління  та

організацією  економічної  роботи  на  підприємстві  (в  організації,
установі)

24

2 Кредит 2.  Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів
підприємства (організації, установи)

26

3 Кредит 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 26
4 Кредит  4.  Організація  грошових  розрахунків  підприємства

(організації, установи)
30

5 Кредит  5.  Фінансове  планування  на  підприємстві  (організації,
установі)

30

6 Кредит 6. Аналіз фінансового стану підприємства 30
7 Кредит 7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності

підприємства
24

8 Кредит 8. Виконання індивідуального завдання та оформлення звіту
з  проходження  виробничої  практики  з  фінансів  підприємства  та
оподаткування

30

9 Кредит  9.  Захист  Звітів  про  виробничу  практику  у  фінансово-
кредитних установах

14

Разом 234
Заочна форма навчання

№
з/п

Назва кредиту
Кількість

годин
1 Кредит  1.  Загальне  ознайомлення  із  структурою  управління  та

організацією  економічної  роботи  на  підприємстві  (в  організації,
установі)

26

2 Кредит 2.  Аналіз формування та розміщення фінансових ресурсів
підприємства (організації, установи)

26

3 Кредит 3. Аналіз фінансових результатів та їх використання 26
4 Кредит  4.  Організація  грошових  розрахунків  підприємства

(організації, установи)
30

5 Кредит  5.  Фінансове  планування  на  підприємстві  (організації,
установі)

30

6 Кредит 6. Аналіз фінансового стану підприємства 30
7 Кредит 7. Внутрішній контроль фінансово-господарської діяльності

підприємства
26

8 Кредит 8. Виконання індивідуального завдання та оформлення звіту
з  проходження  виробничої  практики  з  фінансів  підприємства  та
оподаткування

30

9 Кредит  9.  Захист  Звітів  про  виробничу  практику  у  фінансово-
кредитних установах

26

Разом 250

8. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Не передбачено ОПП



9.Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА

ЄКТС
СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Форми  поточного  та  підсумкового  контролю.  Під  час  презентації  студентом
основних положень керівник практики уважно розглядає її зміст, виставляє бали за зміст,
після чого задає студентові усні запитання, які дозволяють оцінити розуміння студентом
цих змістовних положень. Виставлена загальна сума балів переводиться за шкалою ECTS
та  національною  шкалою  і  заноситься  у  відповідні  документи  як  підсумкові  оцінки  з
проходження практики.

Критерії оцінки презентації матеріалів практики (за кожну частину)
І. Найвища якість презентації має відповідати таким вимогам:
повне та вичерпне викладення основних положень, яка проводилася студентом під

час опрацювання практики;
повний  склад  документів,  які  вимагаються  відповідною  частиною  практики

(декларації,  розрахунки,  аналітичні  та  статистичні  матеріали  тощо);  допускається
представлення  не  менше 85 % документів,  передбачених  програмою,  з  причин,  які  не
залежать від студента;

вільне володіння презентацією основних положень практики;
повне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу;
уміння студента відповідати на проблемні питання, пов'язані із змістом роботи на

ділянках, передбачених практики;
актуальність і достовірність поданої у презентації інформації.
ІІ. Середня якість презентації визначається у випадку, якщо наявний хоча б один із

зазначених нижче пунктів:
неповне  викладення  основних  положень  вимогам  практики  (70-85%  охоплення

зазначених питань у програмі);
неповний  склад  документів,  які  вимагаються  відповідною  практикою  (70-85%

необхідних документів);
відносно презентації на найвищий бал немає відповідності хоча б одному з пунктів,

зазначених вище, або якщо:
при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені

окремі помилки;
часткова актуальність і достовірність поданої у презентації інформації.
ІІІ. Посередня якість презентації визначається у випадку, якщо наявний
хоча б один із зазначених нижче пунктів:
неповне  викладення  основних  положень  або  неповна  відповідність  вимогам

практики (50-70% охоплення зазначених у програмі питань);
неповний  склад  документів,  які  вимагаються  практикою  (50-70%  необхідних

документів);
відносно  захисту  на  вищий  бал  немає  відповідності  хоча  б  одному  з  пунктів,

зазначених вище, або якщо:



при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами зроблені
значні помилки під час визначення терміну прийняття чи назви змісту в цілому правильно
зазначеного інструктивного матеріалу;

неактуальність поданої у презентації інформації.
IV. Незадовільна якість презентації  визначається у випадку, якщо наявний хоча б

один із зазначених нижче пунктів:
одночасно присутні два чи більше критеріїв, що відповідають попередній оцінці;
неповне  викладення  основних  положень  або  неповна  відповідність  вимогам

практики (менше 50% охоплення зазначених у програмі питань);
неповного складу документів, які вимагаються практикою (менше 50% необхідних

документів);
недостовірності поданої у презентації інформації;
характер  відповідей  дає  підставу  стверджувати,  що  особа  яка  презентує  основні

положення  тренінгу,  неправильно  зрозуміла  зміст  практики  і  тому  не  відповідає  на
питання по суті, припустилася грубих помилок у змісті відповіді.

Під час підсумкової оцінки практики в цілому додатково враховується і впливає на
загальну  суму балів  трудова  дисципліна  студента  під  час  проходження  практики.  При
порушенні графіка і змісту проходження практики (зафіксованому у журналі) викладач
може  знизити  оцінку  за  одноразову  відсутність  на  занятті  без  поважних  причин  у
встановлений робочий час (мінус 1 бал за кожну академічну годину аудиторної роботи).

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих недоліків 0 балів.
Студент, котрий не виконав програму практики або отримав незадовільну оцінку по

практиці, направляється на практику повторно або відраховується з університету.
Форми роботи та критерії оцінювання

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54
FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

10. Засоби дігностики
Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів  навчання  є:

завдання  до  практичних  занять,  завдання  для  самостійної  та  індивідуальної  роботи
(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні
роботи.

11. Методи навчання
Консультації  студентів  з  приводу  написання  Звіту  про  проходження  практики,

контроль за виконанням обов’язків практикантом.

12. Рекомендована література
Базова

1. Конституція  України [Електронний ресурс].  –  Режим  доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80

2. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16 січня
2003р. № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144: станом на 06.10.2016/ Верховна Рада України. -
Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15 - Заголовок з екрана.

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