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Програма практичної підготовки 
здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент 
 
Практична підготовка здобувачів вищої освіти є обов‘язковим компонентом 

освітньої програми для здобуття певного ступеня вищої освіти і має на меті формування 
професійної компетенції майбутніх фахівців, набуття професійних навичок та вмінь та 
забезпечення їх розвитку та вдосконалення. Освітнім процесом підготовки фахівців з 
менеджменту другого (магістерського) рівня освіти передбачено проведення двох видів 
практики – виробничої та переддипломної. 

Метою виробничою практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, 
практичних навичок, отриманих під час навчання, шляхом вивчення умов діяльності 
підприємств (організацій, установ), закріплення і розвитку навичок і вмінь інформаційно-
аналітичної, проектно-дослідницької, діагностичної, інноваційної та консалтингової 
діяльності для вирішення прикладних проблем управління підприємницькими 
структурами, удосконалення системи управління їх діяльністю в сучасних умовах 
господарювання; набуття вміння адаптації теоретичних положень, методичного 
інструментарію передового досвіду підприємництва до умов діяльності конкретного 
підприємства; закріплення практичних навичок проведення економічного дослідження, 
формування його інформаційного, правового та методичного забезпечення, виходячи із 
суті проблем, що вирішуються, та обмежень, пов'язаних з діяльністю конкретного 
підприємства; впровадження розроблених рекомендацій та пропозицій у практичну 
діяльність підприємства, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових 
проектів (робіт) та дипломного проектування. 

Переддипломна практика є завершальним етапом практичної підготовки 
студентів і проводиться перед виконанням дипломної (магістерської) роботи з метою 
оволодіння професійним досвідом та підготовки їх до самостійної трудової діяльності.  

Мета переддипломної практики – поглибити та закріпити теоретичні знання з усіх 
навчальних дисциплін освітньої програми, оволодіти сучасними методами, формами 
організації, розрахунково-аналітичними операціями, управлінськими процедурами та 
технічними засобами виконання робіт у майбутній сфері діяльності, зібрати фактичний 
матеріал для виконання дипломної (магістерської) роботи.  

У період її проходження на базі одержаних під час навчання знань формуються 
професійні уміння і навички для підготовки та прийняття самостійно обґрунтованих 
організаційно-економічних рішень у реальних умовах господарювання, розвиваються 
потреби у постійному підвищенні інтелектуального потенціалу і творчих здібностей 
студентів.  
Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  

1. ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Київ),  
2. АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м.Київ),  
3. ПАТ «Чинбар» (м. Вінниця),  
4. ПАТ «Софія» (м. Бровари) 
5. ПРАТ «Камвольно-суконна компанія Чексіл» (м. Чернігів),  

 

Назва практики 
Курс/ 
семестр 

Академічних
годин 

Кредитів 
ECTS 

Вид 
контролю

для ступеня вищої освіти «магістр» (обсяг програми підготовки – 90 кредитів ЄКТС) 
Виробнича практика 1/2 120 4 залік 
Переддипломна практика  2/3 180 6 залік 
 

 


