




ВСТУП 

Програму виробничої організаційно-аналітичної практики складено 
відповідно до освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми 
«Міжнародний бізнес» підготовки магістра зі спеціальності 292 «Міжнародні 
економічні відносини». 

Практика є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців із 
вищою освітою. Практика студентів передбачає безперервність та 
послідовність її проведення у разі одержання необхідного обсягу практичних 
знань і умінь відповідно до стандартів освіти.  

 
1. Опис виробничої організаційно-аналітичної практики 

 
1.1. Мета виробничої організаційно-аналітичної практики 

Метою практики є набуття студентами професійних компетентностей 
для подальшого використання їх у реальних виробничих умовах, виховання 
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 
практичній діяльності. 

Виробнича організаційно-аналітична практика - частина 
навчального процесу, яка передбачає зміцнення теоретичних знань в процесі 
оволодіння практичними навичками з обраної спеціальності. Вона поєднує в 
собі теоретичне і виробниче навчання. 

Метою виробничої організаційно-аналітичної практики є 
закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в 
процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, передбачених навчальним 
планом спеціальності «Міжнародні економічні відносини» ОПП 
«Міжнародний бізнес», а також отримання практичних навичок зі 
спеціальності «Міжнародні економічні відносини», збирання фактичного 
матеріалу, що може бути використаний в подальших наукових 
дослідженнях.  

 
1.2. Основні завдання виробничої організаційно-аналітичної практики 
Відповідно до мети основними завданнями виробничої організаційно-

аналітичної практики є: 
- формування наступних загальних компетентностей 

ЗК1. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
ЗК2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 
ЗК4. Здатність працювати в команді 
ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

- формування наступних фахових компетентностей  
ФК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення щодо налагодження 
міжнародних економічних відносин на всіх рівнях їх реалізації. 



ФК3. Здатність визначати й оцінювати прояви економічного глобалізму, 
виклики та дисбаланси глобального розвитку та їх вплив на міжнародні 
економічні відносини. 
ФК4. Здатність оцінювати масштаби діяльності глобальних фірм та їхні 
позиції на світових ринках. 
ФК5. Здатність застосовувати кумулятивні знання, науковотехнологічні 
досягнення, інформаційні технології для осягнення сутності феномену нової 
економіки, виявлення закономірностей та тенденцій новітнього розвитку 
світового господарства. 

 
1.3. Характеристика виробничої організаційно-аналітичної практики 
Кількість кредитів – 5 
Загальна кількість годин – 150 
Обов’язковий модуль. Семестр: 1 
Вид контролю: залік 
 
1.4. Заплановані результати практики 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають 
досягти наступних результатів: 
ПРН3. Систематизувати, синтезувати й упорядковувати отриману 
інформацію, ідентифікувати проблеми, формулювати висновки і розробляти 
рекомендації, використовуючи ефективні підходи та технології, 
спеціалізоване програмне забезпечення з метою розв’язання складних задач 
практичних проблем з урахуванням крос-культурних особливостей суб’єктів 
міжнародних економічних відносин. 
ПРН5. Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та 
опрацюванні її результатів. 
ПРН6. Аналізувати нормативно-правові документи, оцінювати аналітичні 
звіти, грамотно використовувати нормативно-розпорядчі документи та 
довідкові матеріали, вести прикладні аналітичні розробки, професійно 
готувати аналітичні матеріали. 
ПРН9. Здійснювати моніторинг, аналіз, оцінку діяльності глобальних фірм  
(корпорацій, стратегічних альянсів, консорціумів, синдикатів, трастів тощо) з 
метою ідентифікації їхніх конкурентних позицій та переваг на світових 
ринках. 

2. Зміст та організація проведення виробничої організаційно-
аналітичної практики  

Змістом практики передбачається виконання студентом наступних 
завдань і робіт 

№ Види виконуваних робіт за програмою 
практики   

Компетентності, наявність яких 
підтверджує вдале виконання 
зазначених робіт 

1.  Оформлення на практику: проходження 
інструктажу з техніки безпеки 

Здатність вчитися і оволодівати 
сучасними знаннями 



2 Загальне ознайомлення з суб’єктом 
міжнародного бізнесу, що виступає 
базою практики: 
- описати основні ознаки бази практики 
як суб’єкта господарювання (назва, дата 
державної реєстрації, форма власності, 
спосіб формування статутного капіталу, 
вид економічної діяльності, характер 
операцій з міжнародного бізнесу); 
 ознайомлення із статутом суб’єкта 
міжнародного бізнесу 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 
 

3. Вивчення організаційної структури 
суб’єкта господарювання: схематичне 
зображення організаційної структури. 
Ознайомлення із системою управління в 
організації (зобразити схему системи 
управління), її аналіз 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 
 

4. Вивчення та аналіз людських ресурсів 
суб’єкта міжнародного бізнесу: 
вивчення кадрового складу; 
вивчення способу управління кадрами; 
визначення кадрових ризиків, 
розроблення пропозицій, щодо їх 
зниження; вивчення системи охорони 
праці 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 
Здатність приймати обґрунтовані 
рішення щодо налагодження 
міжнародних економічних відносин 
на всіх рівнях їх реалізації 

5.  Ознайомлення із товарами та послугами, 
які виробляє (експортує, імпортує) 
суб’єкт міжнародного бізнесу. Вивчення 
способу організації ведення 
зовнішньоекономічної діяльності бази 
практики. Вивчення правових норм, що 
ними керується підприємство, при 
здійсненні зовнішньоекономічних 
операцій. 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 
Здатність приймати обґрунтовані 
рішення щодо налагодження 
міжнародних економічних відносин 
на всіх рівнях їх реалізації 

6. Ознайомлення (за можливості) із 
бухгалтерською та фінансовою звітністю 
бази практики 

Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел 
 

7. На основі здобутої інформації провести 
SWOT-аналіз суб’єкта міжнародного 
бізнесу: зробити висновки, щодо 
сильних та слабких сторін організації, 
можливостей та загроз, що їх несе 
зовнішнє середовище. Розробити 
рекомендації 

Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні 
Здатність приймати обґрунтовані 
рішення щодо налагодження 
міжнародних економічних відносин 
на всіх рівнях їх реалізації 

8. Проаналізувати в які глобальні 
інтеграційні утворення (митні союзи, 
ЗВТ, спільні ринки...) входять країни, в 

Здатність визначати й оцінювати 
прояви економічного глобалізму, 
виклики та дисбаланси глобального 



межах яких функціонує обрана вами 
компанія 

розвитку та їх вплив на міжнародні 
економічні відносини. 
 Здатність оцінювати масштаби 
діяльності глобальних фірм та їхні 
позиції на світових ринках. 
 

9. На основі щорічних звітів Coface country 
& sector risks handbook  описати 
глобальну ситуацію в галузі, в якій 
функціонує обрана  вами компанія 
(підприємство) 

Здатність визначати й оцінювати 
прояви економічного глобалізму, 
виклики та дисбаланси глобального 
розвитку та їх вплив на міжнародні 
економічні відносини. 
Здатність оцінювати масштаби 
діяльності глобальних фірм та їхні 
позиції на світових ринках. 

10.  Складання та захист звіту Здатність працювати в команді 
Здатність застосовувати 
кумулятивні знання, 
науковотехнологічні досягнення, 
інформаційні технології для 
осягнення сутності феномену нової 
економіки, виявлення 
закономірностей та тенденцій 
новітнього розвитку світового 
господарства. 

 
 

3. Вимоги до баз виробничої організаційно-аналітичної практики 
Підприємства, установи та організації, які залучаються для 

проведення практики студентів, повинні відповідати таким вимогам: 
- наявність структур, що відповідають спеціальностям (напрямам 

підготовки, спеціалізаціям), за якими здійснюється підготовка фахівців в 
Університеті; 

- забезпечення кваліфікованого керівництва практикою студентів; 
- надання студентам на час практики робочих місць; 
- надання студентам права користування бібліотекою, лабораторіями, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання робочої 
програми практики. 

 
Проходження практики дистанційно – імітаційна практика передбачає 

побудову студентом плану/алгоритму/моделі розвитку і вдосконалення 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства, який / яка буде імітувати 
реальну зовнішньоекономічну діяльність суб’єкта у будь-якій галузі: у 
виробництві, торгівлі, будівництві, готельному господарстві, соціальній 
сфері, туризмі, наданні послуг та ін.). Тобто, дослідження буде проводитися 
на прикладі спрощеної моделі реально діючого підприємства. 



Дистанційно здійснюються всі етапи бізнес-симуляції. Базою для 
бізнес-симуляції може бути будь-яке підприємство міжнародного бізнесу, що 
здійснює зовнішньоекономічну діяльність та функціонує на конкретних 
зовнішніх ринках (наприклад, ЄС, Північної Америки тощо), комерційні 
банки та міжнародні фінансові організації. Моделювання ринкової ситуації 
сприяє синтезу усього комплексу знань, вмінь та навичок, що студент 
отримав підчас бакалаврського циклу освіти, формуванню вмінь щодо 
прийняття управлінських рішень в сфері міжнародних фінансів.  

 
4. Індивідуальні завдання з практики 

Не передбачено 

 
5. Вимоги до звіту про виробничу практику 

 
Підсумковий звіт має містити висвітлення усіх питань змісту 

практики, скоректованих керівником практики із урахуванням специфіки 
бази проходження практики та посади, яку обіймав студент. 
Звіт має виконуватись друкованим способом. 

Звіт про проходження виробничої практики має містити: 
1. титульну сторінку; 
2. зміст; 
3. вступ; 
4. основну частину (обов’язковою є наявність розділу з охорони праці); 
5. висновки (мають містити рекомендації та пропозиції); 
6.список, використаної літератури; 
7. додатки (якщо є); 
8. презентацію. 

Презентація повинна бути виконана у редакторі Microsoft PowerPoint, її 
обсяг не менше 15 слайдів. Презентація може бути представлена декількома 
студентами, якщо вони проходили практику на одному підприємстві. 

 
6. Підбиття підсумків виробничої організаційно-аналітичної практики 

 
6.1. Після завершення практики студенти звітують про виконання 

програми. 
Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного 

й оціненого керівником практики в друкованому вигляді. 
Звіт разом з іншими документами, що передбачені робочою 

програмою практики подається на рецензування керівнику практики від 
кафедри. Після доопрацювання та остаточного погодження з керівником 
практики від кафедри звіт у друкованому вигляді подається на захист. 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 
програми практики, висновки і пропозиції, список використаної літератури 



тощо. Звіт оформлюється за вимогами, які встановлюються робочою 
програмою практики.  

6.2. Звіт захищається студентом у комісії, до складу якої можуть 
входити: керівник практики від факультету, керівник практики від кафедри, 
керівник практики від бази практики (у разі можливості) та інші.  

Комісія здійснює оцінювання результатів практики студентів за 
дворівневою шкалою оцінювання у терміни, встановлені відповідним 
наказом про проведення практики.  

Оцінювання результатів практики відбувається відповідно до 
принципів та критеріїв, передбачених робочою програмою практики.  

6.3. Студента, який не виконав програму практики, відраховують з 
Університету. 

6.4. Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри, а 
загальні підсумки практики розглядаються на засіданнях вчених рад 
факультетів.  

 
7. Критерії оцінювання результатів виробничої практики  

 
90–100 балів (відмінне та вчасне виконання завдань практики та наявність 
позитивних відгуків) – студент вчасно надав для перевірки звіт з практики, 
звіт виконано без зауважень, на захисті звіту студент чітко і логічно 
доповідає, демонструє засвоєння практичних знань, впевнено і грамотно 
відповідає на питання. 
 
80–89 балів (виконання завдань практики вище середнього рівня, позитивні 
відгуки) – студент вчасно надав для перевірки звіт з практики, звіт містить 
деякі похибки, на захисті звіту студент тримається досить впевнено, 
відповідає на запитання; 
 
70–79 балів (виконання завдань практики в цілому вірне, але містить ряд 
істотних недоліків, відгуки позитивні) – термін надання звіту порушено, в 
звіті розкрито більшість питань, але були присутні деякі змістовні помилки 
та недоліки в оформленні, захист пройшов добре; 
 
60–69 балів (завдання практики виконане, але неповно, містить ряд помилок, 
із зауваженнями) – термін надання звіту порушено, є помилки у звіті, 
виконано не всі завдання, є претензії до оформлення звіту, на захисті студент 
доповідає, однак на питання відповідає невпевнено,  
 
50–59 балів (завдання практики виконано на мінімальному рівні,) – термін 
надання звіту порушено, є значні помилки у звіті, звіт не повний, є претензії 
до оформлення звіту, на захисті звіту студент непереконливо відповідає, 
спостерігається нестача теоретичних та практичних знань, не вміє робити 
висновки. 
 



1–49 балів (програму практики не виконано) – студент не надав звіт,  бо ж 
надав звіт із значним запізненням та із великою кількістю помилок, 
невиконаних завдань, у звіті практично не орієнтується, не демонструє 
наявності практичних навичок. 
 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин 
та/або отримав негативну оцінку з практики, відраховується з університету. 

 
8. Методи контролю та схема нарахування балів 

Результати проходження виробничої організаційно-аналітичної 
практики студентом оцінюються за допомогою двох форм контролю: 
складання та захист звіту з виробничої організаційно-аналітичної практики.  

Після закінчення періоду проходження виробничої організаційно-
аналітичної практики студенти представляють звіт з практики, який підлягає 
перевірці у встановлені терміни, після чого відбувається захист звіту. Звіт з 
практики захищається студентом на звітній конференції та/або на засіданні 
кафедри міжнародного бізнесу та економічної теорії.  

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в 
індивідуальний навчальний план студента. 

Студенти, які не виконали програму практики, вчасно не надали звіту 
та/або не змогли захистити звіт з практики, відраховуються з закладу вищої 
освіти.  

Фактичні терміни початку і закінчення практики, терміни здачі, 
перевірки і захисту звітів визначаються адміністрацією згідно навчального 
плану і графіку навчального процесу на поточний навчальний рік та 
повідомляються студентам до початку практики. Керівник практики від 
закладу вищої освіти інформує про такі терміни студентів та адміністрацію 
щодо результатів проходження практики і захисту звітів. 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому 
числі запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з 
забороною відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти заочної форми 
навчання надається можливість скласти залік дистанційно на платформі 
Classroom або Moodle в дистанційному курсі «Виробнича організаційно-
аналітична практика». 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої 
шкали оцінювання 

для дворівневої 
шкали 

оцінювання 

90 – 100 відмінно   
 

зараховано 70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження 

дії обставин непоборної сили (в тому числі запровадження 
карантинних обмежень через пандемію) 

 
  
В умовах дії обмежень практика може проходити в імітаційній формі 

(бізнес-симуляція) дистанційно на платформі Moodle або Classroom за 
використанням Zoom-конференцій.  

Уразі проходження практики дистанційно – імітаційна практика 
передбачає побудову студентом плану/алгоритму/моделі розвитку і 
вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства, який / яка 
буде імітувати реальну зовнішньоекономічну діяльність суб’єкта у будь-якій 
галузі: у виробництві, торгівлі, будівництві, готельному господарстві, 
соціальній сфері, туризмі, наданні послуг та ін.). Тобто, дослідження буде 
проводитися на прикладі спрощеної моделі реально діючого підприємства. 

Дистанційно здійснюються всі етапи бізнес-симуляції. Базою для 
бізнес-симуляції може бути будь-яке підприємство міжнародного бізнесу, що 
здійснює зовнішньоекономічну діяльність та функціонує на конкретних 
зовнішніх ринках (наприклад, ЄС, Північної Америки тощо), комерційні 
банки та міжнародні фінансові організації. Моделювання ринкової ситуації 
сприяє синтезу усього комплексу знань, вмінь та навичок, що студент 
отримав підчас бакалаврського циклу освіти, формуванню вмінь щодо 
прийняття управлінських рішень в сфері міжнародних фінансів.  

Складання підсумкового семестрового контролю студентам заочної 
форми навчання надається можливість захистити звіт в комісії на платформі 
Zoom та скласти залік дистанційно на платформі Classroom або Moodle в 
дистанційному курсі «Виробнича організаційно-аналітична практика», в який 
надсилаються звітні документи з практики. 
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