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1. Вступ 

Робоча програма виробничої і переддипломної практики складена 
відповідно до освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування» другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 
Положення про організацію проведення практик для здобувачів вищої 
освіти НУВГП. 

Виробнича і переддипломна практика проводиться на початку 
другого року денної форми навчання. Практика є складовою частиною 
дисциплін фахової підготовки і дозволяє у виробничих умовах 
закріпити отримані знання. Під час цієї практики поглиблюються та 
закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, 
збирається фактичний матеріал для виконання кваліфікаційної роботи. 

У період практики студенти зобов’язані дотримуватися вимог 
положення про організацію освітнього процесу у Національному 
університеті водного господарства та природокористування та правил 
охорони праці та протипожежної безпеки. 

   
Анотація 

Виробнича і переддипломна практика є завершальним етапом 
навчального процесу в умовах конкретного підприємства, установи 
(податкової інспекції, комерційного банку, страхової компанії) чи 
органів місцевого самоврядування і є важливим етапом у підготовці 
фахівців за спеціальністю 072 „Фінанси, банківська справа та 
страхування”. 

Основними завданнями виробничої і переддипломної практики є 
поглиблення, узагальнення і вдосконалення здобутих здобувачами 
вищої освіти знань, набутого професійного досвіду, компетентностей 
та підготовки до самостійної трудової діяльності, а також збір 
здобувачем вищої освіти фактичних матеріалів для виконання 
кваліфікаційної роботи. Під час проходження виробничої та 
переддипломної практики  студенти знайомляться із сучасними 
методами, формами організації праці  в  у сфері фінансів, банківської 
справи та страхування та завершують процес формування знань,  
професійних  умінь  і  навичок   для прийняття самостійних рішень під 
час роботи в  реальних ринкових  і  виробничих  умовах. Вона дає 
можливість студентам засвоїти стиль та методи роботи різних ланок 
державного апарату, фінансових органів та бізнес структур.  
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Ключові слова: фінансові ресурси, фінансова звітність, фінансові 
підрозділи, організаційна структура, фінансові показники. 
 

Abstract 

Production and pre-graduate practice is the final stage of the educational 
process in the context of a specific enterprise, institution (tax inspection, 
commercial bank, insurance company) or local governmental institutions 
and is an important stage in the training students of the specialty 
072 "Finance, Banking and Insurance". 

The main tasks of production and pre-graduate practice are to develop, 

summarize and improve the acquired knowledge, professional experience, 
competences and preparation for further work, as well as collecting the data 
for the qualification work. During the production and pre-graduate practice 
the modern methods, forms of organization in the field of finance, banking 
and insurance are introduced to the students and the process of forming 
professional skills, soft-skills, decision making skills  while working in real 
market and production conditions are improved. It gives students the 

opportunity to learn the style and methods of work of various units of the 
state institutions, financial bodies and business structures. 

Keywords: financial resources, financial statements, financial units, 
organizational structure, financial indicators 

 
2. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів 
– 4,5 

Галузь знань 07 
«Управління та 

адміністрування» 
Нормативна 

Загальна кількість 
годин – 135 

Спеціальність 072 
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхування» 

Рік підготовки: 
2-й 

Семестр 

3-й 

Тижневих годин 
для денної форми 

навчання – 45 

Рівень вищої 
освіти: 

магістерський 

Самостійна робота 

135 год. 
Вид контролю: 

залік 
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3. Мета і  завдання виробничої і переддипломної практики 

 
3.1. Мета і завдання виробничої і переддипломної практики  

Мета виробничої і переддипломної практики – закріплення та 
поглиблення теоретичних знань, набуття магістрантами професійних 
умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час роботи в 
реальних ринкових і виробничих умовах та збір необхідної інформації 
для виконання магістерської роботи.  

Завданнями виробничої і переддипломної практики  є: 
-  ознайомлення з організаційними засадами функціонування бази 

практики, історією, структурою виробництва, управління та 
динамікою розвитку; 

-  вивчення законодавчої та нормативної бази, що використовується 
для управління фінансовою діяльністю;  

- дослідження фінансово-економічних показників, ефективністю 
управління фінансовими потоками, основними фондами, оборотними 
коштами та трудовими ресурсами; 

-  підбір матеріалів для використання їх у звіті про проходження 
виробничої і переддипломної практики, у кваліфікаційній роботі та 
інших науково-дослідних роботах магістрантів; 

-  вивчення досвіду роботи фінансових служб бази практики;  
-  розробка фінансових, організаційних, економічних, екологічних 

та соціальних заходів; 
-  підбір методів економіко-математичного моделювання 

виробничих процесів на підприємстві.    
У результаті проходження фахової практики здобувач освіти 

повинен 
знати: 
- фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування; 
- особливості використання теоретичного та методичного 

інструментарію для діагностики і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання; 

- особливості розробки технічних завдань для проектування 
інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування. 

вміти: 
- розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності 
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або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог; 

- використовувати фундаментальні закономірності розвитку 
фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності; 

- використовувати теоретичний та методичний інструментарій для 
діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання; 

- застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування; 

- оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного 
інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; 

- оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати 
професійну кваліфікацію; 

- застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні 
складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та 
страхування; 

- шукати, використовувати та інтерпретувати інформацію, 
необхідну для вирішення професійних і наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування; 

- застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування; 

- розробляти технічні завдання для проектування інформаційних 
систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

 
Проходження виробничої і переддипломної практики забезпечує 

отримання наступних програмних компетентностей: 
 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у 
професійній діяльності або у процесі навчання у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування, 
що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується 
невизначеністю умов і вимог.  
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Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу. 
ЗК3. Здатність проведення досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. 
ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів) 

Фахові 
компетентності 
спеціальності 
(СК) 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 
закономірності розвитку фінансів, банківської 
справи та страхування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами 
для здійснення професійної та наукової діяльності.  
СК2. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і 
моделювання фінансової діяльності суб’єктів 
господарювання.  
СК3. Здатність застосовувати управлінські навички 
у сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК4. Здатність оцінювати дієвість наукового, 
аналітичного і методичного інструментарію для 
обґрунтування управлінських рішень у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
СК5. Здатність оцінювати межі власної фахової 
компетентності та підвищувати професійну 
кваліфікацію.  
СК6. Здатність застосовувати міждисциплінарні 
підходи при розв’язанні складних задач і проблем у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК7. Здатність до пошуку, використання та 
інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 
професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 
банківської справи та страхування.  
СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в 
сфері фінансів, банківської справи та страхування.  
СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 
проектування інформаційних систем у сфері 
фінансів, банківської справи та страхування.  
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Проходження виробничої і переддипломної практики забезпечує 

наступні програні результати: 
- ПР01. Використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з 
дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності. 

- ПР04. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 
аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та 
наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

- ПР06. Доступно і аргументовано представляти результати 
досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях. 

- ПР07. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, 
етичні принципи та загальнолюдські цінності 

- ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування та управляти ними. 

- ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання. 

- ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у 
сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх 
ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих 
та етичних аспектів. 

- ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні 
діяльності та опрацюванні її результатів 

Загальна тривалість виробничої і переддипломної практики, 

згідно з навчальним планом, – 3 тижні. Перед початком практики 
магістранти отримують на кафедрі направлення та програми 
практики. Керівництво практикою здійснює викладач університету та 
представник від підприємства-бази практики. Безпосередньо перед 
початком практики студент на базі практики повинен пройти 
інструктаж із техніки безпеки. 

 

3.2. Обов'язки керівника практики від університету 

Для контролю за виконанням програми практики і надання 
методичної допомоги на період виробничої і переддипломної 
практики  наказом по університету призначається керівник практики. 

Керівник практики від кафедри фінансів і економіки 
природокористування: 

- перед початком практики контролює підготовленість баз 
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практики та проводить відповідні заходи щодо створення умов для 
прибуття студентів-практикантів; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед 
від'їздом магістрантів на практику;  

- здійснює інструктаж про порядок проходження практики, 
інструктаж з техніки безпеки (під розписку), видає особисто під 
розписку студентам-практикантам необхідні документи (направлення, 
повідомлення, щоденник, календарний план); 

- повідомляє магістрам про систему звітності та існуючі вимоги; 
- у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою; 
- контролює умови праці і побуту практикантів та проводить з ними 

обов'язкові організаційні інструктажі з охорони праці та техніки безпеки; 
- перевіряє документи і звіт з виробничої і переддипломної практики; 
- інформує кафедру та деканат про захист звітів по закінченню 

програми практики. 
 

3.3. Обов'язки керівників практики від підприємства 

Керівник практики від підприємства призначається наказом по 
підприємству та безпосередньо організовує і контролює проходження 
практики магістрами відповідно до робочої програми практики. 

До обов’язків керівника від бази практики належать: 
- забезпечення якісного проведення інструктажів з охорони праці; 
- методична допомога, керівництво та контроль за виконанням 

студентом робіт, які передбачені програмою практики та 
індивідуальним завданням; 

- перевірка документів практики, матеріалів звіту і роботи, 
внесення відповідних записів (відміток); 

- організація виробничих екскурсій; 
- формування відгуку про роботу магістрів. 

 
3.4. Обов'язки магістрів при проходженні практики 

- перед початком практики одержати на кафедрі направлення на 
практику та її програму; 

- завчасно пройти інструктаж з техніки безпеки; 
- під час проходження практики суворо дотримуватись правил 

внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики; 
- особисто пересвідчитись у наявності наказу про зарахування на 

практику та прослідкувати, щоб повідомлення про прибуття було 
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своєчасно оформлене і відправлене в НУВГП (33028 м. Рівне, вул. 
Соборна, 11, НУВГП, відділ практики); 

- вивчити всі питання, передбачені програмою практики та 
індивідуальним завданням; 

- зібрати та обробити матеріали, які необхідні для підготовки звіту 
з переддипломної практики магістерської роботи; 

- згідно з вимогами програми практики оформити письмовий звіт і 
своєчасно представити його на кафедру для перевірки і рецензування 
науковим керівником на предмет захисту; 

- у випадку виникнення на місці практики організаційних проблем 
необхідно  негайно проінформувати про них керівника практики від 
університету. 

 
4. Програма виробничої і переддипломної практики 

 

Базами практики є суб’єкти господарювання всіх форм власності, а 
також державні органи та організації. Підприємства можуть мати будь-

яку організаційно-правову форму господарювання, але обов’язково 
мають бути юридичною особою чи відокремленим підрозділом 
юридичної особи. За погодженням із керівником з науково-дослідної 
роботи базою практики можуть бути банківські установи, виконавчі 
дирекції фондів соціального страхування, страхові компанії, державні 
установи з регулювання діяльності фондового ринку України, 
депозитарної діяльності, інвестиційні компанії. Магістрантам надається 
право самостійно, з дозволу кафедри фінансів та економіки природоко-

ристування, обрати для себе місце проведення практики за умови 
наявності укладеного договору на її проходження та наявності на 
обраному підприємстві достатньої кількості матеріалів для виконання 
завдання виробничої і переддипломної практики та магістерської роботи. 

Місцем проходження практики повинні бути підприємства, 
організації та установи різних форм власності. Виробничої і 
переддипломної практики студенти проходять на базах практики 
згідно з укладеними договорами. Основною передумовою 
проходження виробничої  і переддипломної практики є можливість 
організації самостійної роботи студента. Під час практики студенти 
повинні в повному обсязі виконати програму проходження практики 
та скласти звіт про проходження практики. 

Керівництво практикою здійснюють викладачі випускної кафедри, 
на яких покладено проведення індивідуального інструктажу студентів, 
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видача їм індивідуальних завдань науково-дослідного характеру та 
надання методичних вказівок для їх виконання; складання графіку 
проходження практики та контроль за його дотриманням. Керівництво 
практикою студентів від бази практики покладено на керівників 
підприємства. Вони зобов’язані створити необхідні умови для 
проходження практики та забезпечити студентів необхідною 
інформацією. 

Студентам пропонується орієнтовний графік проходження 
виробничої і переддипломної практики. В той же час практикантам 
надається право самостійно відкоригувати наведені нижче 
рекомендації відповідно до умов та обставин проходження практики 
та з огляду на раціональне планування відведеного навчальним 
планом часу, оскільки бази практики досить різноманітні 
(підприємства, банки, фінансові відділи держадміністрацій, 
казначейства тощо).  

Таблиця 1 

Використання робочого часу 

№  
з/п 

Найменування заходів 
Кількість 

годин 

1. Прибуття на місце проходження практики; 
оформлення і одержання перепусток. 
Ознайомлення з базою практики і ввідний 
інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. 

6 

2. Ознайомлення зі структурою бази практики, 

завданнями, функціями, організацією роботи 
окремих підрозділів. Відвідування навчальних 
занять і екскурсій. 

10 

3. Виконання самостійних і виробничих завдань 
безпосередньо на робочому місці в відділах бази 
практики 

22 

4. Збір та обробка інформації згідно з програмою 
виробничої і переддипломної практики 

22 

5 Виконання індивідуальної програми практики 
відповідно до обраного об’єкта дослідження 

52 

6. Оформлення результатів проходження практики 23 

Всього 135 
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Програмні завдання для виконання на базі практики 
За час виробничої і переддипломної практики магістр зобов’язаний 

виконати дві групи завдань практичної підготовки: 
Перша група – збирання інформації про діяльність об’єкта 

дослідження, зміст якої визначається темою і планом магістерської 
роботи. 

Друга група – вивчення комплексу питань фахової практичної 
підготовки, обумовлених вимогами освітньо-професійної програми. 

Комплекс завдань з фахової практичної підготовки передбачає 
виконання виробничої і переддипломної практики, написання звіту з 
практики. 

 
Зміст програми переддипломної практики 

З метою закріплення набутих теоретичних знань магістр повинен 
дослідити діяльність підприємства чи установи, що є базою практики, 
керуючись цими положеннями. 

Залежно від специфіки бази проходження практики студент 
повинен проаналізувати наступну інформацію. 

 
Для суб’єктів господарювання всіх форм власності 
Розділ 1. Економіко – організаційна характеристика підприємства 

- організаційно-правова форма діяльності підприємства; 
- законодавчо-нормативна база функціонування підприємства; 
- характеристика установчих документів підприємства; 
- мета діяльності, види діяльності та їх частку в загальному обсязі; 
- основні техніко-економічні показники діяльності суб’єкта 

господарювання. 
Розділ 2. Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності 

підприємства  
- аналіз майна підприємства; 
- аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства; 
- аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства; 
- аналіз показників фінансової стійкості; 
- аналіз показників ділової активності; 
- аналіз забезпеченості обчислювальною технікою та 

спеціалізованим програмним забезпеченням;  
Розділ 3. Обґрунтування напрямів удосконалення фінансової 

діяльності підприємства  
- визначити проблеми фінансової діяльності підприємства; 



 13 

- запропонувати декілька альтернативних заходів для удоскона-
лення об’єкта дослідження, підвищення ефективності функціонування 
суб’єкта господарювання; 

- визначити економіко-математичні моделі та методологічні 
підходи до удосконалення фінансової діяльності підприємства; 

- обґрунтувати вибір програмного забезпечення для автоматизації 
фінансово-економічних розрахунків; 

- визначити вплив запропонованих заходів на фінансово-
економічні показники діяльності суб’єкта господарювання. 

 

Для державних установ*
 

Розділ 2. Аналіз фінансового забезпечення та ефективності 
фінансово-економічної діяльності державної установи  

- аналіз майна та джерел його формування; 
- аналіз витрат загального фонду державної установи; 
- аналіз видатків спеціального фонду; 
- аналіз результатів фінансової діяльності; 
- аналіз забезпеченості обчислювальною технікою та спеціалізованим 

програмним забезпеченням. 
 
Для комерційних банків*

 

Розділ 2. Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності 
комерційного банку 

- аналіз активів комерційного банку; 
- аналіз пасивів банку; 

- аналіз фінансових результатів і рентабельності банку; 
- аналіз забезпеченості обчислювальною технікою та спеціалізованим 

програмним забезпеченням. 
 
Для страхових компаній*

 

Розділ 2. Аналіз ефективності фінансово-економічної діяльності 
страхової компанії 

- аналіз активів страхової компанії; 
- аналіз страхових резервів; 
- аналіз страхових премій та страхових виплат; 
- аналіз результатів фінансової діяльності страхової компанії; 

                                                   
*Питання включені до розділів 1 та 3, такі ж як і для суб’єктів господарювання всіх 
форм власності. 
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- аналіз забезпеченості обчислювальною технікою та спеціалізованим 
програмним забезпеченням. 

Питання, які необхідно розглянути при проходженні практики на 
інших базах практики, погоджуються із викладачем індивідуально. 

 

Збір та опрацювання матеріалу 
Джерелами інформації для проведення аналізу результатів 

підприємницької діяльності, підготовки звіту з виробничої і 
переддипломної практики та написання магістерської роботи є: форми 
статистичної звітності, які складає і подає органам статистики 
підприємство (фірма), плани і звітність про різні напрямки 
господарської діяльності, дані оперативного статистичного та 
бухгалтерського обліку, інша оперативна і періодична інформація, 
дані опитування і спостереження на робочих місцях, нормативні 
документи тощо. 

Збираючи і опрацьовуючи матеріал, необхідно вивчити все нове, 
що є у практиці господарювання, передовий досвід. З урахуванням 
зібраних матеріалів дається оцінка діяльності підприємства в 
досліджуваному напрямку. 

 
5. Оформлення звіту про переддипломну практику 

 
Завершальний етап практики – правильне та своєчасне оформлення 

звіту про проходження виробничої і переддипломної практики, в 
якому мають бути відображені результати виконання робочої 
програми практики та проведеної науково – дослідницької роботи. 
У звіт вкладається заповнений (підписаний і оцінений безпосередньо 
керівником від бази практики) і подається керівнику практики у 
зазначені терміни. 

Звіт повинен бути підготовлений відповідно до правил складання 
технічної документації у редакторі MS Word через 1,5 інтервалу. Як 
виключення, допускається підготовка звіту в рукописному вигляді. 
Детальні вимоги до оформлення звіту з переддипломної практики 
наведено у методичних вказівках. 

Обсяг звіту – 30 - 40 сторінок. Звіт необхідно доповнювати 
таблицями та рисунками. Наприкінці звіту наводиться перелік 
використаних матеріалів і літератури. Крім цього, до звіту додаються 
копії статистичної та бухгалтерської звітності підприємства, 
аналітичних розрахунків, на основі яких формувався звіт.  
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У вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження для 
підприємства (фірми) – бази практики, виділяються мета і завдання 
дослідження, об’єкт, діагностичний інструментарій та інформаційна 
база дослідження. 

За іншими розділами звіту матеріал повинен бути відображений 
згідно з програмою практики. У висновку звіту вказуються недоліки у 
організації роботи фінансових служб, виявлені під час проходження 
практики, і пропозиції з їх вдосконалення. Останні повинні спиратись 
на інформацію, викладену у звіті, і мати економічне обґрунтування. 
Складовою частиною звіту є додаток відповідних розрахунків, 
документів, декларацій, форм фінансової звітності з посиланням в 
тексті звіту на дані додатку. 

 

6. Оцінювання звіту з виробничої і переддипломної практики  
 
Виробнича і переддипломна практика оцінюється в інтервалі 0-

100 балів (включно). Результати проходження практики оцінюються 
за такими критеріями: змістовні та організаційні аспекти роботи, 
якість захисту роботи (табл.2, табл.3).  

Таблиця 2 

Оцінювання звіту з виробничої практики (за 100-бальною шкалою) 

Елемент оцінки Критерії Кількість 
балів 

1 2 3 

1. Змістовні аспекти звіту 

1.1. Відповідність логічної побудови 
звіту поставленим завданням 

ні – 0 балів 

так – 10 балів 
0-10 

1.2. Методичний рівень роботи Низький – 0 балів 

Високий – 5 балів 
0-5 

1.3. Аналітичний рівень роботи Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

1.4. Рівень розробки запропонованих 
рішень за пунктами плану звіту 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 
0-10 

1.5. Ступінь самостійності проведення 
дослідження 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

1.6. Мова викладу праці (чіткість, 
точність, грамотно тощо) 

Низький – 0 балів 

Високий – 5 балів 
0-5 

Разом за розділом 1: Максимум – 50 балів  
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2. Організаційні аспекти роботи 

2.1. Своєчасність виконання окремих 
етапів звіту 

Невчасно – 0 балів 

Вчасно – 5 балів 
0-5 

2.2. Відповідність встановленим 
вимогам та оформлення звіту 

Не відповідає – 0 балів 
Відповідає – 10 балів 0-5 

Разом за розділом 2: Максимум – 10 балів  

3. Якість захисту роботи 

3.1. Уміння стисло, послідовно і чітко 
викласти сутність і результати практики 

ні – 0 балів 

так – 10 балів 0-10 

3.2. Здатність аргументовано захищати 
свої пропозиції, думки, погляди 

ні – 0 балів 

так – 10 балів 0-10 

3.3. Загальний рівень підготовки 
студента 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

3.4. Якість підготовки ілюстративного 
матеріалу, наявність і знання форм 
звітності 

Низький – 0 балів 

Високий – 10 балів 0-10 

Разом за розділом 3: Максимум – 40 балів  

Всього: Максимум – 100 балів  

 

Таблиця 3 

Розподіл балів, які отримують студенти 
Поточне тестування Сума 

Зміст  
звіту  

 

Організаційні аспекти  Захист звіту 
до 100 

до 50 до 10 до 40 

 
Кількість балів за критеріями наведена в таблиці 4. 

Таблиця 4 
Критерії оцінювання виробничої і переддипломної практики 

Критерії оцінювання 

Кількість 
набраних 

балів 

Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, 
обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні 
положення звіту глибоко обґрунтовані, логічні. Висока старанність у 
виконанні, бездоганне зовнішнє оформлення. Захист звіту впевнений 
і аргументований. 

90 ... 100  
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Критерії оцінювання 

Кількість 
набраних 

балів 

Студент повністю виконав програму практики, звіт за структурою, 
обсягом і змістом відповідає вимогам програми практики. Основні 
положення звіту достатньо обґрунтовані, незначне порушення 
послідовності. Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє 
оформлення. Захист звіту аргументований, але з деякими 
неточностями у другорядному матеріалі. 

82 … 89  

Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає 
вимогам програми практики, але має деякі неточності. Основні 
положення звіту обґрунтовані, незначне порушення послідовності. 
Достатня старанність у виконанні, добре зовнішнє оформлення. 
Захист звіту аргументований, але з деякими неточностями, які 
студент сам виправляє.  

74 … 81  

Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає 
вимогам практики, але має неточності за структурою і змістом. 
Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 
послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 
оформлення задовільне. Захист звіту з незначними помилками, які 
студент сам виправляє з допомогою викладача. 

64 … 73  

Студент повністю виконав програму практики, звіт відповідає 
вимогам практики, але має неточності за структурою і змістом. 
Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з порушенням 
послідовності. Посередня старанність у виконанні, зовнішнє 
оформлення задовільне. Захист звіту зі значними помилками, які 
студент сам виправляє з допомогою викладача.  

60 … 63  

Студент виконав програму практики (більше 50%), звіт відповідає 
вимогам програми практики, але має значні неточності за структурою 
і змістом. Основні положення звіту недостатньо обґрунтовані з 
порушенням послідовності. Посередня старанність у виконанні, 
зовнішнє оформлення задовільне. Захист звіту з великими 
помилками і прогалинами, які студент не може виправити. 

37 … 59  

Студент частково виконав програму практики (менше 50%) , і 
представив звіт поганого зовнішнього оформлення. Захист звіту з 
великими помилками і прогалинами, які студент не може виправити.  

1 … 36  

 
Студент у визначені строки здає на кафедру підписаний керівником 

практики від підприємства та завірений печаткою звіт. Захист звіту 
здійснюється з обов’язковою присутністю студента після перевірки 
роботи керівником практики від університету. 
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7. Рекомендована література 

 
7.1. Базова література 

1. Банківська безпека : навч. посіб. для студентів ВНЗ, / 
М. Г. Марич, М. П. Федишин, Д. Д. Полагнин ; М-во освіти і науки 
України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Кам’янець-Подільський 
: Аксіома, 2018. 197 с. 

2. Захарченко П. В., Гриценко М. П. Фінансовий аналіз : навч. 
посіб. Бердянськ ; Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 
2018. 223 с. 

3. Страхування : підручник : [для студентів екон. спец., 
аспірантів, викладачів ВНЗ, робітників страх. компаній / Колупаєва І. 
В. та ін.] ; за ред. І. В. Колупаєвої ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. 
торг.-екон. ін-т. Харків : Стильна типографія, 2018. 741 с 

4. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Ливдар М. В. Фінанси : навч. 
посіб. Львів : Простір «М», 2018. 297 с. 

 

7.2. Допоміжна література 

5. Алєксєєв І. В. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та 
моделювання економічних ситуацій : навч. посібник / І. В.Алєксєєв, 
А. С.Мороз , Є. М. Романів, І. Б. Хома. Львів : Бескид Біт, 2003. 152 с.  

6. Аналіз діяльності комерційного банку : навч. посібн. / За ред. 
Ф. Ф.Бутинця. Житомир : Рута, 2001. 384 с.  

7. Банківські операції : підручник / за ред. А. М. Мороза.  2-е 
вид., виправл. і доп. К. : КНЕУ, 2002. 476 с. 

8. Бюджетна система: тенденції розвитку / [Корнилюк А. В. та ін. 
; під ред. В. М. Мазярчука]. Київ : Лопатін О. О., 2019. 382 с. 

9. Васюренко О. В., Волохата К. О. Економічний аналіз 
діяльності комерційних банків : навч. посіб. К. : Знання, 2006. 463с. 

10. Горбач Л.М. Страхова справа : Навч. посібник. 2-е вид., 
виправл. Київ : Кондор, 2003. 252 с. 

11. Економіко-корпоративні основи підприємств / В. І. Павлов, 
І. І. Пилипенко, Н. В. Павліха, І.С. Скороход, О.Я. Кравчук, О. А. Мишко 
: навч. посібн. К. : ІВЦ Держкомстату України, 2005. 378 с.  

12. Єпіфанова І. Ю., Джеджула В. В Фінансовий аналіз та 
звітність : практикум.  М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. 
ун-т. Вінниця : ВНТУ, 2017. 142 с. 

13. Журавльова Т. О, Дем’янчук М. А. Страхування : навч. посіб. 
Одеса : Освіта України, 2017. 318 с 
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14. Загорський В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні 
: проблеми розвитку : Монографія. Харків : ВД "ІНЖЕК", 2008. 288 с. 

15. Калініченко Л. Л. Банківська система : навч. посіб. ; М-во 
освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. Харків : 
УкрДУЗТ, 2015. 250 с. 

16. Карась П. М.. Приходько В. Н., Пащенко О. В., Гришина Л. О. 
Банківська система : навч. посіб. Херсон : Олді-плюс, 2015. 291 с. 

17. Ковальчук Н. О., Гаватюк Л. С., Єрмійчук Н. І. 
Фінансовий аналіз : навч. посіб. : [для студентів екон. спец., 
аспірантів, викладачів та працівників фін. служб підприємств] /; М-во 
освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. Чернівці 
: Рута, 2019. 336 с. 

18. Мних Є. В., Барабаш Н. С. Фінансовий аналіз : підруч. для 
студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. 
торг.-екон. ун-т. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 535 с. 

19. Проць Наталія Василівна. Бюджетна система : навч. посіб. 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ф-т економіки та упр., Каф. 
фінансів, банк. справи та страхування. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 265 с.   

20. Цал-Цалко, Ю. С., Мороз Ю. Ю., Суліменко Л. А. Фінансовий 
аналіз : підручник. М-во освіти і науки, молоді та спорту України, М-
во аграр. політики та продовольства України, Житомир. нац. агроекол. 
ун-т. Вид. 5-е, допов. Житомир : Рута, 2012. 608 с.  

 
7.3. Інформаційні джерела 

21. Статистика Національного банку України / Національний банк 
України. URL: https://bank.gov.ua/statistic 

22. Офіційний портал Державна фіскальна служба України. 
Податки, збори, платежі. URL: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/ 

23. Звіт про використання бюджетних коштів / Урядовий портал 
URL:  https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/byudzhet 

24. Державний бюджет / Міністерство фінансів України URL: 
https://www.minfin.gov.ua/news/borg 

25. Економічна статистика / Державна служба статистики України 
URL: http://www.ukrstat.gov.ua  

26. Законодавство України / Верховна рада України URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/indexhttp://zakon.rada.gov.ua/laws 

27. Бюджетний кодекс України : Кодекс вiд 08.07.2010. № 2456-
VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

28. Податковий кодекс України : Кодекс вiд 02.12.2010 № 2755-VI. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
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