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ВСТУП 

 

Практика виробнича в органі влади України студентів магістерської 

програми «Публічне управління та адміністрування» є однією з форм навчального 

процесу підготовки магістрів державного управління. 

Мета виробничої  в органі влади України практики – збір й опрацювання 

наукових, інформаційних джерел та матеріалів, які розкривають практику 

державної служби, для оволодіння певним переліком компетентностей, що 

дозволяють застосовувати набуті під час теоретичного навчання знання в 

практичній діяльності й підготувати та написати магістерську кваліфікаційну 

роботи відповідно до обраної студентом теми цієї роботи. 

Завдання практики - зібрати та проаналізувати наукову, методичну та 

монографічну літературу, нормативні документи і правові акти, якими 

врегульовується сфера державної служби 

Місце практики призначається кожному студенту керівником МП «Публічне 

управління та адміністрування»  в індивідуальному порядку за погодженням із 

науковим керівником і відповідно до затвердженої теми магістерської 

кваліфікаційної роботи. 

Виробнича практика передбачена в обсязі 15 кредитів ЄКТС. З них 9 

кредитів відводиться на експертно-аналітичну  й 6 на практику зі спеціалізації або 

переддипломну практику. 

Основним критерієм оцінки якості підготовки фахівців спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування»  є ступінь засвоєння теоретичних 

знань та оволодіння певним переліком компетентностей, що дозволяють 

застосовувати ці знання в практичній діяльності. Розпочати реалізувати дану мету 

дозволяє виробнича (експертно-аналітична) практика, яка є невід'ємною частиною 

навчального процесу студентів спеціальності і відповідає начальному плану 

спеціальності. Завершує процес навчання практика зі спеціалізації або 

переддипломна. 

Робоча програма укладена на підставі навчального плану підготовки 

магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 1. 

МЕТА І ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Основною метою виробничої практики є збір й опрацювання наукових, 

інформаційних джерел та матеріалів, які розкривають практику державної 

служби, для оволодіння певним переліком компетентностей, що дозволяють 

застосовувати набуті під час теоретичного навчання знання в практичній 

діяльності й підготувати та написати магістерську кваліфікаційну роботи 

відповідно до обраної студентом теми цієї роботи. 

Завдання практики - зібрати та проаналізувати наукову, методичну та 

монографічну літературу, нормативні документи і правові акти, якими 

врегульовується сфера державної служби 

 Загальнопредметні компетентності: 

- Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- Здатність розробляти та управляти проєктами; 

- Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і 

культурний рівні; 

- Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні 

комунікаційні технології. 

Фахові компетентності: 

- Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, 

попереджувати та розв’язувати конфлікти; 

- Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення 

управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та 

технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного 

урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування; 

- Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, 

центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; 

- Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, 

аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-

правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування; 

- Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-

економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та 

організаційному рівнях; 

- Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері 

публічного управління та адміністрування; 

- Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Додаткові спеціальні (фахові) компетентності: 

- Здатність до виявлення та аналізу найгостріших проблем розвитку регіону 

/ міста; 

- Здатність до визначення пріоритетних сфер розвитку міста, змісту, 

термінів, та характеру муніципальних трансформацій; 

- Здатність до розвитку та раціонального використання ресурсного 

потенціалу регіону / міста, створення комфортних умов життя населення, 



 

 

 

забезпечення екологічної безпеки. 

Під час проходження виробничих практик в органах місцевого 

самоврядування та органах державної влади та переддипломної практики 

здобувачі вищої освіти повинні досягнути таких програмних результатів 

навчання: 

Програмні результати навчання: 

- Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної 

політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень; 

- Розв'язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, 

враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, 

розробляти проєкти нормативно-правових актів для усунення; 

- Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування; 

- Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, 

міжнародний досвід при проєктуванні та реорганізації управлінських та загально-

організаційних структур; 

- Уміти розробляти національні / регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний 

підхід, а також методи командної роботи; 

- Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, 

часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та 

екологічні наслідки варіантів рішень; 

- Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері 

публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, 

постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних 

методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих 

висновків. 

Додаткові програмні результати навчання: 

- Виявляти та аналізувати найгостріші проблеми міста на основі 

верифікованої та достовірної інформації, за необхідності вміти доповнювати й 

синтезувати відсутню інформацію; 

- Визначати пріоритетні сфери розвитку міста, зміст, терміни, та характер 

муніципальних трансформацій; 

- Бути здатним до розвитку та раціонального використання ресурсного 

потенціалу регіону / міста, створення комфортних умов життя населення, 

забезпечення екологічної безпеки. 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

КОНЦЕПЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни  

за формами навчання 

заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин  

Курс 6, 7 

Семестр  

Кількість змістових модулів з розподілом: 3 

Обсяг кредитів 15 

Обсяг годин, в тому числі:  450 

Аудиторні - 

Модульний контроль - 

Семестровий контроль - 

Самостійна робота - 

Форма семестрового контролю Захист звіту 

 

На проходження виробничої практики в навчальному плані підготовки 

магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування відведено 

450 годин – 15  кредитів ECTS. Виробнича практика складається з 9 кредитів 

експертно-аналітичної практики й 6 кредитів практики зі спеціалізації або 

переддипломної. 

Всі задачі виробничої практики виконуються студентами самостійно і 

відносяться до категорії "самостійна робота студентів". 

Під час індивідуально-консультативної роботи за сприяння керівників 

практики формулюються висновки щодо тих або інших результатів експертно-

аналітичної діяльності і обґрунтовуються рекомендації по вдосконаленню 

відповідних напрямів. 

 

 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 3.   

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

У загальному вигляді порядок підготовки і проходження виробничої 

практики студентами може бути представлений як ряд етапів, які мають таку 

послідовність: 

1)  формування і оновлення переліку базових місць практики на основі 

підписання з організаціями договорів про співпрацю, постійного обліку заявок 

(клопотань) і рекомендацій органів державної влади і місцевого самоврядування; 

2)  розробка (оновлення) і щорічне затвердження Робочої програми 

виробничої практики випускаючою кафедрою і відділами навчально-методичного 

забезпечення практик закладу вищої освіти; 

3)  своєчасне забезпечення студентів-практикантів і їх керівників 

необхідними супровідними документами щодо організації і проведення практики; 

4)  організація консультативної підтримки процесу практичної підготовки 

студентів; 

5)  здійснення контролю за своєчасністю виконання індивідуального 

графіка виробничої практики; 

6)  створення умов для презентації звітів і підведення підсумків практики. 

Студенти спрямовуються на місця практики відповідно до договорів, 

укладених з базовими підприємствами (організаціями), або по листах-

клопотаннях організацій. Студенти, що навчаються в університеті на платній 

основі за договором можуть проходити практику в організаціях,  які направили 

співробітників для отримання освіти в університеті. Якщо студенти надають лист 

підприємства (організації), з повідомленням про подальше працевлаштування 

молодого фахівця, то вони направляються на практику в такі організації. 

Головними вимогами до баз практики є забезпечення студентів 

необхідною інформацією, консультування провідними фахівцями, надання 

робочого місця стажера або дублера, обов’язкове дотримання техніки безпеки. 

Основними супровідними  документами для студента є: робоча 

програма виробничої практики. 

Керівництво практикою покладається на викладачів кафедри і на найбільш 

кваліфікованих фахівців організацій – баз практики. 

При підготовці і під час проходження студентами практики керівник 

практики від кафедри зобов'язаний: 

 Перед початком проходження практики проконтролювати відповідність 

місця проходження практики темі магістерської  кваліфікаційної роботи. 

Попередньо ознайомитися з органами (установами, організаціями), в яких 

студенти проходитимуть практику. 

 Підготувати проект наказу про організацію і проходження практики   

навчально-дослідницької в органі влади України та, за тиждень до дня 

початку провести інструктаж студентів, які направляються для її 

проходження. 



 

 

 

 Контролювати проходження практики та надавати студентам необхідну 

організаційно - методичну допомогу під час її проходження. 

 Скласти письмовий звіт про результати практики та подати його на розгляд 

Керівнику МП «Публічне управління та адміністрування» протягом двох 

тижнів після закінчення терміну практики. 

Орган (установа, організація), до якої направлено студентів для 

проходження  практики в органі влади України, зобов'язаний: 

  Забезпечити студентів необхідними матеріалами, надаючи їм доступ до 

ознайомлення і, при можливості копіювання матеріалів, що безпосередньо 

пов’язані з темою магістерської кваліфікаційної роботи, та всіляко сприяти 

у виконанні цієї Програми. 

  Контролювати дотримання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для органу (установи, 

організації), накладати на студентів – практикантів, за наявності 

відповідних підстав, дисциплінарні стягнення з обов’язковим 

повідомленням Керівника від кафедри. 

 Нести відповідальність за нещасні випадки, що можуть статися зі 

студентами безпосередньо у робочі години та у зв’язку із проходженням 

практики. 

  Після закінчення практики скласти характеристику на студента – 

практиканта, яку підписує керівник відповідного органу (установи, 

організації). 

 Студент під час проходження виробничьої практики в органі влади 

України має такі  права та обов'язки: 

 Своєчасно, згідно з наказом, з'явитися до відповідного органу 

(установи, організації), одержати необхідні вказівки та роз'яснення від 

керівників практики та розпочати виконання Програми  практики 

навчально-дослідницької в органі влади України. 

 Отримувати консультації і поради від керівників практики. 

 Дотримуватися строків, робочого плану-графіку проходження 

практики та виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку 

у місці проходження практики. 

 Отримати на себе  письмову характеристику від  відповідного органу 

(установи, організації), та вчасно надати її керівнику практики від 

кафедри. 

 Своєчасно скласти письмовий звіт про виконання Програми практики 

в органі влади України і вчасно подати його на розгляд Керівнику від 

кафедри. 

Звіт з виробничої практики оформляється згідно із додатками (див. додатки 

1, 2 до Програми переддипломної практики), нумерується та прошивається.  



 

 

 

РОЗДІЛ 4. 

ВИДИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

На проходження виробничої практики в навчальному плані підготовки 

магістрів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування відведено 

450 годин – 15  кредитів ECTS. Виробнича практика складається з 9 кредитів 

експертно-аналітичної практики й 6 кредитів практики зі спеціалізації або 

переддипломної. 

Основними етапами практики є: 

1. Організаційно-установчі збори із студентами керівника практики, на 

якому студентам зачитується наказ, заповнюються необхідні документи. 

2. Закріплення студентів за конкретними службами, робочими місцями, 

призначення керівника практики від організації. 

3. Проходження інструктажу з техніки безпеки, екскурсії по установі, 

організації, до якої направлено студентів для проходження  практики. 

4. Загальне ознайомлення з діяльністю установи, організації. 

5. Збір інформації з питань, визначених програмою питань. 

6. Виконання індивідуального завдання за змістом і структурою. 

7. Написання і презентація звіту з практики. 

Тривалість етапів навчальної практики встановлюється для кожної бази 

практики індивідуально, виходячи з особливостей функціонування, вимог 

керівництва і т.д.  

 

ЕКСПЕРТНО-АНАЛІТИЧНА ПРАКТИКА 

Еспертно-аналітична практика є початком роботи над магістерським 

дослідженням. До початку проходження практики студент має визначитися з 

темою магістерської роботи. Разом із темою визначається база практики, на 

матеріалах якої планується виконання роботи. Це має бути підприємство будь-

якої форми власності, яке є юридичною особою i має самостійну звітність. 

Діяльність цього підприємства має відповідати вимогам щодо інформаційного 

забезпечення дослідження за обраною темою. Якщо немає пропозицій студента 

щодо бази практики, то кафедра призначає підприємство або установу, з якими 

Університет має відповідну угоду. 

В звіті з практики студент розкриває сутність і стан досліджуваної 

проблеми, підстави і вихідні дані для розробки теми. Головним завданням 

експертно-аналітичної практики є обґрунтування актуальності й практичної 

значущості обраної теми роботи, особливостей постановки i вирішення питань 

щодо конкретних умов дослідження. Крім того, слід чітко визначити її мету та 

завдання (спираючись на зміст), предмет і об’єкт дослідження.  

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями 

проблеми обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку 

відповідного підприємства, для розвитку сучасної теорії і практики управління. 

Об’єкт дослідження при проходженні практики є соціально-економічний, 

управлінський процес або явище у діяльності підприємства (на базі якого 

пишеться магістерська робота), що породжує проблемну ситуацію. 



 

 

 

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет 

дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як 

загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом 

дослідження. Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки 

предмет дослідження змістовно визначає тему (назву) магістерської роботи. 

Разом із тим виконавцям необхідно завжди пам’ятати, що чим вужчим буде 

предмет дослідження, тим глибшим, змістовнішим і цікавішим може бути саме 

дослідження. 

Методи дослідження. Наводять перелік використаних наукових методів 

дослідження для досягнення зазначеної в роботі мети. Перераховувати їх потрібно 

не відірвано від змісту роботи, а коротко й змістовно визначаючи, що саме 

досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в 

логічності та прийнятності вибору саме цих методів.  

Загальнонаукові методи використовуються в теоретичних і емпіричних 

дослідженнях. Вони включають аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію і 

моделювання, абстрагування і конкретизацію, системний аналіз, формалізацію, 

гіпотетичний і аксіоматичний методи, створення теорії, спостереження й 

експеримент. 

Звіт з експертно-аналітичної практики складається з двох розділів. В 

перший розділ звіту присвячується теоретичному обґрунтуванню предмета 

дослідження має визначати роль i місце досліджуваних явищ і процесів у 

діяльності підприємства/організації. У цьому розділі обґрунтовується теоретична 

база обраної проблеми, надається огляд літературних джерел, нових розробок, 

опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела, іншої інформації, 

пов’язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної 

літератури розкриваються підходи різних авторів до розв’язання проблеми, 

показується, у чому полягає подібність, а у чому – відмінність їх поглядів, а також 

обґрунтовуються власні погляди на порушену проблему. 

У першому розділі подається також оцінка діючих законів, постанов, указів 

та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за 

досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, 

обґрунтовується необхідність і доцільність окремих документів. 

Теоретичне обґрунтування, суть, значення, класифікаційні характеристики, 

історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи повинні 

мати певні елементи наукової новизни, ствердженої власної позиції щодо обраних 

методів дослідження, тобто чітко визначене теоретичне поле роботи дає змогу 

перейти до конкретного аналітичного дослідження. 

Текст потрібно ілюструвати графічними матеріалами – схемами, графіками, 

діаграмами тощо. 

Другий (аналітично-дослідницький) розділ має містити аналіз і оцінку 

конкретних сфер державного управління чи галузей (виходячи їз предмету 

дослідження), статистичних та аналітичних матеріалів, які визначають рівень 

вирішення окремих аспектів досліджуваної проблеми. Він має поєднати набуті 

теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи i певний методичний 

інструментарій. 



 

 

 

Розділ повинен бути максимально насиченим ілюстративним матеріалом 

(таблиці, графіки, діаграми, схеми), який відображає результати діяльності 

підприємства за останні 3-5 років і, окрім цього, характеризує середовище в якому 

знаходиться підприємство, його зміни та розвиток. Усі аналітичні розрахунки, 

таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченнями та 

висновками, які дозволяють визначити сутність управлінських процесів, що 

спостерігаються в організації, їх особливості, тенденції, мають створити базу для 

виявлення невикористаних резервів. 

Аналіз проблеми має виконуватись з урахуванням чинників позитивної та 

негативної дій. За можливості текст слід ілюструвати реальними документами,  

обов’язково супроводжуючи їх стислим коментарем. 

Для виконання другого розділу студент має зібрати фактичні дані під час 

практики. Джерелом інформації є планові й фактичні показники господарської 

діяльності, статистична та бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, 

результати спостережень, опитувань i обстежень, а також інших методів збирання 

первинної інформації, які використовує студент під час практики. 

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного 

матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких виконується 

кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції. 

3 метою підтримки набутих навичок роботи на ПЕОМ  бажано, що б 

студент  продемонстрував вміння використовувати інформаційні технології та 

спеціальне прикладне програмне забезпечення. Як спеціальне прикладне завдання 

може бути використане стандартне прикладне завдання (MS Excel, MS Access, 

Statistica і т. ін.), а також і власні програмні розробки студентів.  

Обсяг звіту не має перевищувати 40 сторінок. Для більш детального 

обґрунтування проблеми дослідження, враховуючи другий (магістерський) рівень 

підготовки, рекомендується проаналізувати не менше 40 літературних джерел як 

вітчизняних, так і зарубіжних авторів. 
Кожен етап складання звіту потребує узагальнюючих висновків та 

пропозицій.

 

ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ПЕРЕДДИПЛОМНА) 

 

Практика зі спеціалізації (переддипломна) спрямована на збір й 

опрацювання наукових, інформаційних джерел та матеріалів, які розкривають 

практику державної служби, для оволодіння певним переліком компетентностей, 

що дозволяють застосовувати набуті під час теоретичного навчання знання в 

практичній діяльності й завершити  написання магістерської кваліфікаційної 

роботи відповідно до обраної студентом теми цієї роботи.  

Головною метою практики є розробка конкретних рекомендацій, 

пропозицій, моделей управління на базі основних теоретичних положень, 

методичних підходів, методичного інструментарію, що були опрацьовані під час 

експертно-аналітичної практики. Вони мають на 100% бути самостійною 

розробкою студента і визначати науково-практичний результат проведеного 



 

 

 

дослідження. Запропоновані студентом удосконалення й інновації мають бути 

всебічно і, в першу чергу, економічно обґрунтовані з використанням сучасних 

підходів і методик.  

В звіті з практики є стислим викладом підсумків проведеного на базі 

практики дослідження. Тут коротко наводяться найважливіші теоретичні 

положення з формулюванням розв’язаної проблеми, оцінка результатів 

дослідження з точки зору відповідності меті магістерської  роботи та поставлених 

у завдань, а також пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму 

діяльності підприємства. Обґрунтуванню заходів щодо поліпшення чи 

покращення якогось з аспектів державного управління необхідно приділити 

основну увагу. Система заходів має логічно випливати з теоретичної та аналітико-

дослідницької частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і 

бажаним станом явища чи проблеми державного управління з урахуванням 

індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) 

студента-випускника мають спрямовуватися на забезпечення ефективного 

функціонування механізмів публічного управління. 

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду відомих 

фірм світу (студент демонструє свою обізнаність і світогляд), але якщо ця 

пропозиція зараз нездійсненна для бази практики, треба це пояснити (відсутність 

коштів, недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, 

політична й економічна нестабільність тощо), тобто студент має демонструвати 

реалізм мислення та знання проблем реального об’єкта. У розрахунках для 

обґрунтування пропозицій бажано використовувати ЕОМ. 

Обсяг звіту не має перевищувати 30 сторінок. 

 



 

 

 

РОЗДІЛ 5. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ І КРИТЕРІЇ  

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Звіт з практики має наступну структуру: вступ, основна частина, висновки, 

список використаних джерел, додатки. Об'єм звіту 30-40 сторінок залежно від 

виду практики (не включаючи додатків). 

Після закінчення практики студенти захищають на кафедрі звіт з 

виробничої практики. Захист звіту з практики проводиться в спеціально створеній 

комісії, до складу якої входять завідувач випускової кафедри або його заступник 

(голова комісії), відповідальний від кафедри за організацію і проведення 

виробничих практик, керівники практики з числа провідних фахівців кафедри 

(бажана присутність керівників практики (представників) від підприємства). 

Презентації  звітів  можливі і на базах практики із залученням до складу комісій 

фахівців і управлінців практиків. 

В процесі презентації студент повинен стисло висловити основні 

результати виконаної роботи, висновки і рекомендації, структуру і аналіз 

матеріалів, що включаються в звіт.  

Оцінювання з виробничої практики здійснюється за національною шкалою – 

“відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та за 100-бальною шкалою. 
Шкала оцінювання:  

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

 

 

А 90 – 100 відмінно   

В 82-89 дуже добре  

С 75-81 добре 

D 69-74 задовільно 

Е  60-68 достатньо 

FX 35-59 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

F 1-34 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

проходженням 

практики 

 

За результатами презентації виставляється диференційована оцінка, яка 

заноситься в екзаменаційну відомість і залікову книжку. Студенту, який не 

виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право 

проходження практики повторно. При незадовільній оцінці підсумків практики 

студент може бути відрахований з університету. Результати практики 

обговорюються на засіданні кафедри. З метою удосконалення процедури 



 

 

 

проходження практики і підвищення її ефективності керівником практики від 

кафедри надається у вигляді звіту  

а) у Вчену раду факультету; 

б) у навчальну частину університету.  

 



 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

основна 

1. Виноградський М. Д. Організація праці менеджера : навч. посібн. для  

студ.  екон.  вузів  /  М.  Д.  Виноградський,  А.  М.  Виноградська,    О. М. 

Шканова – К. : Кондор. – 2013. – 414 с. 

2. Виноградський М. Д. Управління персоналом [Текст] : навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів / М. Д. Виноградський. - 2-ге 

вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с. 

1.  Гевко І. Б. Операційний менеджмент : навчальний посібник / І. Б. Гевко. 

– К. : Кондор, 2015 р. – 228 с. 

2. Гриньова В. М. Організація виробництва : навчальний посібник / В. М. 

Гриньова, М. М. Салун. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2015. – 552 с. 

3. Гриньова В. М.Організаційні проблеми інноваційної діяльності на 

підприємствах : монографія / В. М. Гриньова, В. В. Власенко. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 

2015. – 200 с. 

4. Менеджмент : навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. 

Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. – К. : Ліра-К, 2015. – 550 с. 

5. Менеджмент організації : навч. посібник / О.О. Гуторова. – Х.: Харк. нац. 

аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 267 с. 

6. Менеджмент організацій : навч. посібник для внз / Т. В. Назарчук,. О. М. 

Косіюк ; М-во освіти і науки України. – К. : Центр учб. літ., 2016. – 560 с. 

7. Осовська Г. В. Менеджмент організацій : підручник / Г. В. Осовська, Л. 

Ц. Масловська, О. А. Осовський. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 366 с. 

8. Осовська Г. В. Менеджмент : підручник / Г. В. Осовська, О. А. 

Осовський. - К. : Кондор-Видавництво, 2015. - 563 с. 

9.  Рульєв В. А. Управління персоналом [Текст] : навчальний посібник / В. 

А. Рульєв, С. О. Гуткевич, Т. Л. Мостенська. - Київ : Кондор, 2013. - 309 с. 

10.  Савельєва В. С. Управління персоналом : навчальний посібник / В. С. 

Савельєва, О. Л. Єськов. - Київ : Професiонал, 2005. - 335 с. 

11. Хміль Ф. І. Управління персоналом [Текст] : підручник для студ. вищ. 

навч. закл. / Ф. І. Хміль. - Київ : Академвидав, 2006. - 484 с. 

 

 

додаткова 

12. Чейз Р. Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. – 

10-е изд. / Р. Б. Чейз, Ф. Р. Джейкобз, Н. Дж. Аквилано. –  М. : ООО И Д 

"Вильямс", 2017. 1184 с. 

13. Галушка З.І. Стратегічний менеджмент: навч.-метод. посібник /                         

З.І. Галушка, І.Ф.Комарницький. – [2-е вид., доп. та перероб.] - Чернівці: ЧНУ, 

2011. – 240 с. 

14. Друкер, Питер, Ф. Задачи менеджмента в XXI веке: Пер. с англ.: – М.: 

Издательскийдом «Вильямс», 2004. – 272 с. [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9031/druker_managementXXI_ru.pdf 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%94%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%20%D0%A1%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%A4%2E%20%D0%86%2E
https://nsu.ru/xmlui/bitstream/handle/nsu/9031/druker_managementXXI_ru.pdf


 

 

 

15. Классики менеджмента = The IEBM HandbookofmanagementThinking: 

Энциклопедия / Пер. с англ. Ю. Н. Каптуревского; Под ред. М. Корнера. — СПб.: 

Питер, 2001. — 1168 с. 

16. Комарницький І.Ф. Антикризове управління підприємством: теорія та 

практика: навч. посіб. / І.Ф. Комарницький, Ю.О.Терлецька. – Чернівці: ЧНУ, 

2012. – 248 с.  

17. Основы менеджмента / М. Мексон, М. Альберт, Ф. Хедоури ; ред. Л. И. 

Евенко. - Москва : Академия народного хозяйства при 

правительствеРоссийскойФедерации, 1997. - 701 с (Бібліотека Київського 

університету імені Бориса Грінченка, УДК 005.12, ББК 65.291.21) 

18. Старченко В.Г. Операційний  менеджмент: навч. посіб. / В.Г. Старченко, 

І.В. Калінько, І.А. Косач. – К. : Кондор-Видавництво, 2015. – 264 с. 

19. Череп А.В. Інноваційний менеджмент: підручник / А.В. Череп, Т.В. 

Пуліна, О.Г. Череп. – К. : Кондор-Видавництво, 2014. – 452 с. 

20. Черчик Л.М. Менеджмент продуктивності: конспект лекцій / Л.М. 

Черчик. – Луцк: СНУ ім. Лесі Україгки, 2014. – 114 с. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://www.esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5658/3/men_prod_kl.pdf 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://portal.rada.gov.ua 

Спільнота кадровиків та специалістів з управління персоналом [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу:  http://hrliga.com  

Он-лайн журнал для HR-менеджерів з HR-блогами [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу:  http://www.hrm.ua . 

Інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.management.com.ua  

Спільнота фахівців та статті з управління персоналом [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу:  http://www.hr-portal.ru  

Статті з менеджменту [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://www.management.com.ua  

Он-лайн журнал з тематичними рубриками для HR-фахівців [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу:  http://www.hr-journal.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.rada.gov.ua/
http://hrliga.com/
http://www.hrm.ua/
http://www.management.com.ua/
http://www.hr-portal.ru/
http://www.management.com.ua/
http://www.hr-journal.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 



 

 

 

ДОДАТОК А 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

студента __________________________________________________ 

прізвище, ім'я, по батькові 

 

____________________________________________________________ 

курс, група, спеціальність 

 

 

Організація (установа)       _______________________________________ 

         _______________________________________ 

         _______________________________________ 

                         М.П. 

 

 

 

 

 

Керівник від кафедри    Керівник від підприємства 

 

_______________________    _________________________ 

П.І.Б. підпис      П.І.Б. підпис 

 

______________________    _________________________ 

дата        дата 

 

 

 

 

 

 

Київ, 2021 



 

 

 

ДОДАТОК В 

 

 
Календарний графік проходження практики 

 

№ Зміст роботи Частка (у %) 

від загального 

часу практики 

1 Оформлення і отримання перепусток 2 

2 Інструктаж по техніці безпеки 2 

3 Знайомство з установою, організацією, до якої 

направлено студента   

6 

4 Аналіз нормативно-правової бази діяльності установи, 

організації 

25 

5 Збір і аналіз інформації по основній частині звіту 55 

6 Оформлення звіту з практики 5 

7 Здача перепусток, оформлення документації 5 

8 Захист звіту - 

Всього: 100 
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