
Програма практичної підготовки   

здобувачів освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 Менеджмент  

 

Практика здобувачів освітнього ступеня «магістр», які навчаються за спеціальністю 

073 Менеджмент освітньої програми «Бізнес-адміністрування» є складовою навчального 

процесу.  

Згідно з навчальним планом підготовки фахівців передбачено проведення двох 
видів практики – науково-дослідної та переддипломної. 

У процесі проходження науково-дослідної практики студент повинен проводити 

наукові дослідження, використовувати нові методи та отримувати необхідні результати 

досліджень, розробляти пропозиції щодо вдосконалення управлінських механізмів з 

профілю спеціальності; формулювати висновки та пропозиції; конструювати показники, 

індикатори, шкали, індекси у відповідності з конкретною дослідницькою проблемою.  

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки студента до 

виконання дипломної роботи, під час якої студент виконує самостійне наукове 

дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання, набуті під час навчання, для 

вирішення прикладних задач управління підприємством. Матеріали практики складають 

інформаційну основу дипломного дослідження студента. Метою практики є ознайомлення 

студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, в організаціях та установах, з 

виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і 

навичок із обраної професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні 

певного циклу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного досвіду.  

 Основними завданнями практики є: поглиблення і закріплення теоретичних знань з 

менеджменту організацій, стратегічного управління, управління персоналом, операційного 

та фінансового менеджменту, маркетингових досліджень та інших дисциплін 

професійного спрямування; аналіз основних видів нормативно-правових, інформаційних, 

звітних і статистичних матеріалів і документів, що стосуються процесу управління 

підприємством, і ознайомлення з практикою їх застосування; аналіз і критична оцінка 

досвіду здійснення господарської діяльності підприємства – бази практики; набуття 

досвіду організаційної та науково-дослідної роботи на одній з відповідних посад, які може 

обіймати магістр менеджменту; розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності 

підприємства за певними напрямками; збір та систематизація матеріалів для звіту з 

практики та виконання дипломної магістерської роботи (проекту).  

Базами практик, з якими здійснюється довгострокова співпраця є:  

1. ТОВ «Технологія-Сервіс ЛТД», м. Київ.  

2. ТОВ УБ «Закордонмонтажспецбуд», м. Київ.  

3. ТОВ «Глорі Пак», м. Київ.  

4. ТОВ «Біос-К», м. Київ.  

5. ТОВ «ВДМ-Дніпро», м. Київ. 

6. ТОВ «Гардіон», м. Київ. 

   

Назва практики Курс/семестр 
Академічних 

годин 
Кредитів ECTS Вид контролю 

1  2  3  4  5  

Науково-дослідна  1/2  180  6  залік  

Переддипломна  2/4  270 9 залік  

  


