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ВСТУП 

 

Переддипломна практика для здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня, проводиться відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та навчального плану спеціальності 073 

«Менеджмент» ( «Управління фінансово-економічною безпекою»). 
Переддипломна практика є завершальним етапом навчального 

процесу другого (магістерського) рівня, а також важливим етапом у 
підготовці фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
(«Управління фінансово-економічною безпекою»). 

Розроблена програма переддипломної практики повинна сприяти 
забезпеченню якісної теоетичної і практичної підготовки магістрів, 
формуванню в них професійних знань, умінь та навичок, 
необхідних для застосуванн в майбутньому, вивченню основ 
організаторської, управлінської та виробничої діяльності. 

Метою проведення переддипломної практики є 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. 

 
Проведення переддипломної практики повино забезпечити такі 

програмні результати діяльності магістрів: 
– критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для 
управління в непередбачуваних умовах; 

– ідентифікувати проблеми організації та обґрунтовувати їх 
вирішення 

– планувати діяльність організації в стратегічному та 
тактичному розрізах; 

– мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 
реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, 
враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність; 

– уміння володіти методами діагностики фінансово-
економічного стану організації, аналізу стану зовнішнього та 
внутрішнього середовища організації. 

 



4 

  

Анотація 

 
Переддипломна практика є невідємною складовою частиною 

навчального процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня у вищих навчальних закладах і здійснюється на сучаних 
підприємствах різних форм власності, фінансово-кредитних установах, 
державних та комерційних банках, установах державного управління 
та органах виконавчої влади. 

Відповідно до «Положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України» метою переддипломної практики 
є оволодіння студентами сучасними методами, формамми організації 
та знаряддями праці в галузі управління фінансово-економічною 
безпекою, формування, на базі одержаних у вищому навчальному 
закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 
рішень під час конкретної роботи в реальних фінансово-економічних 
умовах, розвиток потреби систематичного вдосконалення набутих 
знань та практичне їх застосування в майбутній фаховій діяльності.  

Ключові слова: фінансова та економічна безпека, техніка безпеки, 

переддипломна практика, магістр.  
 

Abstract 

 

The externship is the integral component of educational process of 

training of applicants of the second (master) level in higher educational 

institutions and is carried out on the suchena the enterprises of various forms 

of ownership, financial credit institutions, the national and commercial 

banks, institutions of public administration and executive authorities. 

According to "The provision on carrying out practice of students of 

higher educational institutions of Ukraine" the purpose of an externship 

formation, on the basis of knowledge gained in a higher educational 

institution, professional skills for adoption of independent decisions consists 

in mastering students modern methods, forms of the organization and 

instruments of labor in the field of management of financial and economic 

safety, during concrete work in real financial and economic conditions, 

development of requirement of systematic improvement of the acquired 

knowledge and practical their applications in future professional activity.  

Keywords: management of financial and economic safety, safety 

measures, externship, masters. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної 
дисципліни 

денна 
форма 

навчання 

заочна 
форма 

навчання 

Кількість кредитів 
–3 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування Нормативна 

Спеціальність 073 

Менеджмент 

(«Управління 
фінансово-

економічною 
безпекою») 

Модулів – 2 Рік підготовки: 
Змістових модулів 
– 2 

2-й - 

Семестр 

 
3-й - 

Лекції 

Тижневих годин 
для денної форми 
навчання: 
аудиторних – - 
самостійної роботи 
студента – 30 

Рівень вищої освіти: 
ІІ магістр 

- - 

Практичні 
- - 

Самостійна робота 

90 год.  - 

Форма контролю: 
залік 

Примітки: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи становить: 
для денної форми навчання - 0% до 100% 

 
2. Мета та завдання переддипломної практики 

 

Метою проведення переддипломної практики фахівців за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» спеціалізацією «Управління 
фінансово-економічною безпекою» є: 
- закріплення, систематизація та поглиблення знань, що отримані 

студентами під час навчання; 
- розвиток навичок науково-дослідної роботи; 
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- формування у студентів професійних умінь і навичок під час 
виконання функціональних обов’язків; 

- збір необхідної інформації для виконання магістерської 
дипломної роботи. 
Переддипломна практика може проводитися у колективній та 

індивідуальній формах і передбачає екскурсії, бесіди зі 
спеціалістами-працівниками бази практики, консультації, вивчення 
програмних питань переддипломної практики, виконання 
відповідних розрахунків, проведення досліджень, необхідних для 
підготовки звіту з переддипломної практики і написання 
магістерської дипломної роботи. 
 

Завданнями переддипломної практики є: 
- ознайомлення з організаційними засадами функціонування 

підприємства – бази практики, його історією, структурою 
виробництва, управління та динамікою розвитку; 

- вивчення законодавчої та нормативної бази, яку використовує 
підприємство для управління фінансово-економічною 
діяльністю; 

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

- підбір матеріалів для використання їх у звіті про проходження 
переддипломної практики, у дипломному проектуванні та інших 
науково-дослідних роботах магістрантів; 

- вивчення досвіду роботи фінансово-економічних служб 
банківських або кредитних установ та підприємств; 

- розробка організаційних, економічних, екологічних та 
соціальних заходів, спрямованих на покращення роботи 
банківських або кредитних установ та підприємств; 

- підбір методів економіко-математичного моделювання 
виробничих процесів в банківських або кредитних установах та 
на підприємствах. 
 
У результаті проходження практики студент повинен знати: 

- механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. 
бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
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господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 
банківської системи та страхування;   

- принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування;   

- організаційно-економічну характеристику об’єкта 
дослідження, опис структури та основних показників 
йогодіяльності; 

- теоретико-методологічні засади формування предмета 
дослідження в системі фінансово-екоомічної ебзепки; 

- методику аналізу та оцінки стану діяльності об’єкта 
дослідження  та управління економічною безпекою 

- напрями вдосконалення предмета дослідження на 
підприємстві, кредитній чи банківській установі. 

уміти: 
- 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); 

- застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 
фінансові технології та програмні продукти; 

- ідентифікувати джерела та розуміти методологію 
визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 
аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 
показники, що характеризують стан фінансових систем; 

- використовувати професійну аргументацію для донесення 
інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 
нефахівців у фінансовій сфері діяльності; 

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 
практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 
результати;  

- визначати та планувати можливості особистого 
професійного розвитку. 

- виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань; 

- виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 
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обґрунтовані фінансові рішення;  
- працювати з інформаційними джерелами (законодавчою, 

інструктивною та нормативною базою, науковою спеціальною 
літературою у тому числі іноземними мовами, матеріалами 
глобальних інформаційних мереж, даними статистичної, 
бухгалтерської і фінансової звітності); 

- розв'язувати професійні завдання і проблеми, що потребує 
постійного оновлення знань і практичного досвіду, часто в умовах 
невизначеності, неповної/недостатньої інформації та суперечливих 
вимог; 

- логічно та аргументовано викладати матеріал; 
- використовувати наукові методи для аналізу проблем та 

обґрунтування рішень у галузі управління фінансово-економічною 
безпекою; 

- опанувати сучасні методи наукового дослідження; 
- використовувати набуті навички для розробки пропозицій і 

рекомендацій з предмета дослідження та робити висновки. 
 

3. Програма переддипломної практики 

3.1. Тематичний план переддипломної практики 

 

№ 
з/п 

Розділи і теми практики Кількість  
годин 

Всього Самост. 
робота 

Змістовий модуль І  
1 Оформлення документів на проходження 

переддипломної практики, інструктаж з 
охорони праці та техніки безпеки 
 

12 12 

2 Виконання самостійних і виробничих 
завдань безпосередньо на робочому місці 
в відділах підприємств, фінансових та 
кредитних установах, банках-базах 
практики 

12 12 

3 Проведення навчальних занять і екскурсій 12 12 

4 Збір та обробка інформації згідно з 
програмою переддипломної практики 

12 12 

5 Попереднє оформлення результатів 12 12 
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проходження переддипломної практики 

Змістовий модуль ІІ 
6 Виконання практичних та теоретичних 

завдань 

безпосередньо на робочому місці в 
відділах 
підприємства, фінансових та кредитних 
установах - базах практики 

10 10 

7 Збір та обробка інформації за фінансовий 
рік, оновлення фінансових розрахунків 

10 10 

8 Остаточне оформлення результатів 
проходження переддипломної практики 

10 10 

Разом  90 90 

 
3.2. Зміст практики 

 

Переддипломна практика фахівців за спеціальністю 073 
«Менеджмент» спеціалізацією «Управління фінансово-
економічною безпекою направлена на формування у студентів 
спеціальних компетентностей та визначення відповідних 
програмних результатів діяльності у сфері фінансово-кредитних 
установ і банківської системи в реальних виробничих умовах та їх 
майбутньої професійної і організаційно-управлінської діяльності. 

Визначені завдання реалізуються шляхом самостійного вивчення 
фінансово-економічної діяльності окремої структури і виконання 
встановлених програмою практики виробничих та організаційно-
управлінських рішень. 

За час проведення переддипломної практики студент 
зобов’язаний виконати дві групи завдань практичної підготовки: 

Перша група – збирання інформації про діяльність підприємства, 
зміст якої визначається темою і планом магістерської роботи. 

Друга група – вивчення комплексу питань фахової практичної 
підготовки, обумовлених вимогами освітньо-кваліфікаційної 
характеристики магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» 
спеціалізацією «Управління фінансово-економічною безпекою. 

Комплекс завдань з фахової практичної підготовки передбачає 
виконання переддипломної практики та написання звіту з практики. 
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З метою закріплення набутих теоретичних знань студент-магістр 
повинен дослідити діяльність підприємства чи фінансово-кредитної 
установи, що є базою практики, керуючись цими положеннями. 

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

 
1. 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; 
- аналіз використання природних ресурсів підприємством та 

забруднення навколишнього природного середовища. 
Розділ 3. Обґрунтування напрямів удосконалення фінансової 

діяльності підприємства 

- визначити проблеми фінансової діяльності підприємства; 
- 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; 
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- визначити вплив запропонованих заходів на фінансово- 
економічні показники діяльності суб’єкта господарювання. 

 
2. 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. 
 
3. 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 
 
4. 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; 
– аналіз забезпеченості обчислювальною технікою та 

спеціалізованим програмним забезпеченням. 
Питання, які необхідно розглянути при проходженні практики на 

інших базах практики, погоджуються із викладачем індивідуально. 
 

3.3. Структура звіту з переддипломної практики 

 

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

Звіт про переддипломну практику складається магістром 
безпосередньо на базі практики. Основою для оформлення звіту 
повинні бути записи щоденника та виконані практикантом 
розрахункові таблиці за передбаченими програмою питаннями. 

 
Звіт з пепереддипломної практики повинен включати 

наступні розділи: 
- Вступ (мета і завдання практики, питання, що містяться в 

звіті). 
- Характеристика підприємства, установи, організації — 

паспорт бази практики (назва, організаційно-правова форма 
підприємства, види діяльності) і його економічних служб
(склад і особливості організації економічних служб, стан 
економічної роботи). 

- Характеристика робіт, що виконуються студентами під час 
практики, і матеріалів, зібраних для виконання магістерської 
роботи: текстова частина з критичною оцінкою фінансово-
економічного аналізу на підприємстві, фінансово-кредитній 
установі формується з фінансово-аналітичних таблиць і 
висновків до них. 

- Висновки про переддипломну практику з пропозиціями щодо 
поліпшення фінансово-економічної роботи об’єкта 
дослідження.в системі фінансово-економічної безпеки. 

- Список використаної літератури. 
- Додатки (перелік матеріалів, зібраних під час проходження 

практики для написання магістерської роботи — заповнені 
відомості, таблиці статистичного аналітичного та фінансового 
обліку, форми звітності). 

 
Звіт оформляється на аркушах паперу формату А4 і зшивається. 
Складений студентом звіт повинен мати титульний лист та 

наскрізну нумерацію сторінок. 
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Звіт перевіряється і затверджується керівниками практики від 
підприємства і НУВГП. Наприкінці звіту керівник практики від 
виробництва оформляє відгук про роботу студента (вказує ступінь 
виконання студентом програми практики, ставлення його до 
роботи, оволодіння практичними навичками і здатність до 
самостійної роботи) і підписує його. 

 

4. Оцінювання переддипломної практики 

 

Переддипломна практика є окремим кредитним модулем і її 
виконання оцінюється за такими критеріями: оцінювання практики 
керівником від підприємства, змістовні та організаційні аспекти 
роботи, якість захисту роботи. Максимальна оцінка -100 балів.  

 
Критерії оцінювання переддипломної практики 

 

 

Критерії оцінювання 

Кількість 
набраних 

балів 
1 2 

Студент повністю виконав програму переддипломної 
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 

 
 

 
продовження таблиці 
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Студент повністю виконав програму переддипломної 
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 переддипломної 
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 переддипломної 
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 переддипломної 
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 за допомогою 
викладача. 

60 … 63 

 

 
 

продовження таблиці 
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Студент виконав програму переддипломної 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. 

35 … 59 

Студент частково виконав програму переддипломної 
практики (менше 50%). 
Звіт не повністю відповідає вимогам ні за змістом, ні 
за зовнішнім оформленням. Захист звіту з великими 
помилками і прогалинами, які студент не може 

виправити. 

0 … 34 

 

5. Розподіл балів за переддипломну практику 

(за 100-бальною шкалою) 
 

Оцінювання 
практики 

керівником від 
підприємства 

Змістовні та 
організаційні 

аспекти роботи 

Якість захисту 
студентом 

звіту з 
практики 

Оцінка роботи 
в цілому 

30 40 30 100 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів  
Оцінка за національною шкалою 

для практики 

90–100 Зараховано 

82–89 
Зараховано 

74–81 

64–73 
Зараховано 

60–63 

продовження таблиці 
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35–59 Не зараховано з можливістю повторного 
складання 

0–34 Не зараховано з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

 

6. Методичне забезпечення  
 

1. Методичні вказівки з переддипломої практики для здобувачів 
вищої освіти другого (магістерського) рівняза спеціальністю 073 
«Менеджмент» спеціалізацією «Управління фінансово-
економічною безпекою» денної форми навчання / Акімова Л.М. – 
Рівне: НУВГП, 2019.- 23 с. 

Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14148 
 

 

7. Рекомендована література 

Базова  
 

1. Андрушків Б.М., Вовк Ю.Я, Дудкін П.Д. Економічна та 
майнова безпека підприємства і підприємництва. Антирейдерство. 
підр. Т.: Тернограф, 2008. 

2. Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та 
методичні засади. монографія. Х.: В-воХНЕУ, 2009. 

3. Кузенко Т.Б., Мартюшева Л.С., Грачов О.В., Литовченко О.Ю. 
Фінансова безпека підприємства: навч. посіб. Х.: Вид-во ХНЕУ, 
2010. 

4. Кузнєцов О.О., Євсєєв С.П., Кавун С.В. Захист інформації та 
економічна безпека підприємства. монографія. Х.: В-во ХНЕУ, 
2008. 

Допоміжна 

 

5. Маляревський Ю.Д., Лабунська С.В., Прокопішина О.В. 
Управління економічною безпекою зовнішньоекономічної 
діяльності підприємства: обліково-аналітичні аспекти. монографія. 
Х.: Вид-во ХНЕУ, 2009. 
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6. Ортинський В.Л., Керницький І.С., Живко З.Б. та ін. 
Економічна безпека підприємств, організацій та установ: 
навч.посіб. К.: Правова єдність, 2009. 

7. Ткачук Т.Ю. Шляхи запобіганню та протидії промисловому 
шпигунствую. Бизнес и безопасность. 2010. № 3. С. 7-10. 

8. Хома І.Б. Структурно-функціональна діагностика рівня 
економічної безпеки машинобудівного підприємства. монографія. 
Л.: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2014. 

 

8. Інформаційні ресурси: 

 

1.Офіційний портал Міністерства фінансів України. Бюджет 
України на 2019 рік - URL: https://www.minfin.gov.ua/news/bjudzhet/ 

2. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. 
Загальнодержавні податки. – URL: http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/ 

3. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова. Т.Г. 
Молодченко. Місцеві податки як основа фінансової незалежності 
місцевого самоврядування. – URL: http://eprints.kname.edu.ua/39645/ 

http://sfs.gov.ua/podatki-ta-zbori/
http://eprints.kname.edu.ua/39645/

