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МАГІСТЕРСЬКА (НАУКОВО-ДОСЛІДНА) ПРАКТИКА 

  

Тип Професійної та практичної підготовки - фахова 

Код К-17 

Семестр 2 

Загальна кількість кредитів/годин: 9 кр / 270 год. 

Форма контролю захист звіту 

Викладач к.е.н., доц. Трегубов О.С., к.е.н., доц. Андронік О.Л., 

к.е.н., доц.  Ахновська І.О., к.е.н., доц. Баглюк Ю.Б., 

к.е.н., доц. Болгов В.Є., к.е.н., доц. Воронін А.В., ст. 

викл. Солоненко Ю.В., зав. лаб. Кичигіна С.І. 

Необхідні обов’язкові попередні та 

супутні навчальні дисципліни: 

Методологія наукових досліджень (К-10); Підготовка 

магістерської роботи (К-18). 

Місце у структурно-логічній схемі: К-17 Магістерська (науково-дослідна) практика 

виконується на другому році навчання 

Види навчання: Самостійна робота 

Критерії оцінювання: Поточний контроль – 100 балів 

Мова викладання: українська 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДІСЦИПЛІНИ 

У зміст практики студентів входять наступні важливі компоненти: 

1. Ознайомлення з господарською діяльністю підприємства. 

2. Аналіз діяльності економічних підрозділів підприємства. 

3. Систематизація інформації отриманої з наукових, літературних, довідкових, 

документальних і інших джерел. 

4. Обробка отриманої наукової і статистичної інформації, визначення структури і 

написання звіту з проходження виробничої практики.  

 

Програмні результати навчання визначені у освітній програмі: 

− Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем 

та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності 

(ПРН-1).  

− Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних 

принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки 

(ПРН-2). 

− Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати 

функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують 

результативність їх діяльності (ПРН-4). 

− Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, 

розраховувати економічні та соціальні показники (ПРН-6). 

− Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та 

аналітичних текстів з економіки (ПРН-9). 



− Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну 

діяльність (ПРН-10). 

− Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-

економічних завдань,  підготовки та представлення аналітичних звітів (ПРН-11). 

− Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та 

іноземною мовами (ПРН-12). 

− Уміння проводити економічний, стратегічний аналіз та оцінку фінансово-

господарської діяльності підприємств, у тому числі в умовах невизначеності (ПРН-

13). 

− Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також 

особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН-14). 

− Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний інструментарій і 

стандарти економічної роботи, вивчення і впровадження передового досвіду, 

проведення наукових досліджень з економіки підприємства (ПРН-17). 

− Виявляти тенденції та аналізувати закономірності та розвитку глобальної економіки 

(ПРН-22). 

− Інтерпретувати та представляти результати наукових досліджень, розробляти 

практичні рекомендації на їх основі, висувати нові гіпотези, прогнозувати тенденції 

(ПРН-23). 

− Володіння навичками застосування методичного інструментарію управління фінансами 

підприємств, операційною і інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики 

фінансового забезпечення суб'єктів господарювання (ПРН-25). 

 


