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1. ВСТУП 

 

Наскрізна програма практики за спеціальністю «6.030601 Менеджмент» є основним 

навчально-методичним документом практики, який встановлює зміст, наступність та 

взаємозв’язки між усіма видами практики, які проходять студенти під час навчання в 

Маріупольському державному університеті. Головним завданням наскрізної програми є 

демонстрація наявності єдиної концепції практичної підготовки студентів на спеціальності 

«6.030601 Менеджмент»». 

Студенти спеціальності  «6.030601 Менеджмент» протягом періоду навчання в 

Маріупольському державному університеті проходять наступні практики: 

Семестр Вид практики Тривалість 

(у тижнях) 

Форма проведення 

(з відривом, або без відриву від 

виробництва) 

2 Навчальна (Вступ до фаху) 2 з відривом 

2 Виробнича(ознайомча) 2 з відривом 

2 Виробнича(економічна) 2 з відривом 

2 Комплексна з фаху 4 з відривом 

Спеціалітет Комплексна з фаху, науково-

дослідна 

6,2 з відривом 

Магістеріум Комплексна з фаху, науково-

дослідна 

6,2 з відривом 

Базами для проведення навчальної (вступ до фаху), виробничої (ознайомчої), 

виробничої(економічної), комплексної з фаху, комплексної з фаху та науково-дослідної є готелі та 

готельні комплекси, підприємства ресторанного господарства, туристичні підприємства, бюджетні 

установи та організації м. Маріуполя. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ. 

 

2.1. Метою навчальної практики «Вступ до фаху» є ознайомити студентів першого курсу з 

майбутньою професією менеджера, її змістом та завданнями управлінської діяльності, забезпечити 

первинну психологічну професійну адаптацію, прищепити студентам любов до професії. 

Навчальна практика повинна розкривати студентам перспективи розвитку спеціальності та 

готувати їх до наступного вивчення дисциплін навчального плану 

Завданнями цієї практики є: 

 – показати роль менеджменту на підприємствах; 

– визначити місце менеджера в розвитку підприємства та галузі в цілому на сучасному етапі; 

– акцентувати увагу студентів на вимогах варіативних частин освітньо-професійної 

програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики щодо знань, умінь та практичних навичок; 

які повинен мати відповідний фахівець; 

– ознайомити студентів з переліком первинних посад та сферами майбутньої діяльності 

фахівців-менеджерів; 

– дати огляд змісту навчального плану фаху та показати взаємозв’язок між дисциплінами, 

що будуть вивчатися; 

– ознайомити студентів із основними положеннями про організацію вищої освіти в Україні 

та її особливості в МДУ, надати оглядову інформацію про Болонський процес; 

– показати роль практик у забезпеченні професійної підготовки фахівців; 

– розкрити особливості організування навчальної, науково-дослідної, самостійної, 

індивідуальної роботи в МДУ; 

– ознайомити студентів з досвідом роботи підприємств-лідерів галузі з метою формування 

певного уявлення про майбутні об’єкти професійної діяльності. 

– розвинути уміння самопізнання; 

– сформувати початкові уміння презентації та публічного виступу. 

2.2. Мета ознайомчої практики - закріпити теоретичні знання, отримані за дворічний 

період навчання, практичною діяльністю; опанувати загальні прийоми та методи прийняття 

управлінських рішень; ознайомитися зі змістом і завданнями управлінської діяльності. 

Найбільш прийнятна для досягнення поставленої мети робота студента помічником 
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менеджера. Паралельно бажане проведення науково-дослідних робіт, пов’язаних з 

обґрунтуванням і прийняттям управлінських рішень. 

Завдання ознайомчої практики: 

- визначити основні типові завдання, що вирішує менеджер у професійній діяльності; 

- ознайомитися з переліком первинних посад та сферами майбутньої діяльності 

менеджерів. 

- з'ясувати місце та роль менеджменту на підприємстві. 

Під час проходження практики студенти ознайомлюються з реальними ситуаціями, які 

потребують вирішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, 

вивчають управлінську діяльність та структуру управління підприємством. 

Крім того, студенти повинні навчитися складати, оформляти і захищати звіти відповідно 

до програми і індивідуальних завдань. 

2.3. Мета економічної практики - закріпити теоретичні знання, отримані за трьохрічний 

період навчання, практичною діяльністю; опанувати загальні прийоми та методи прийняття 

управлінських рішень; ознайомитися зі змістом і завданнями економічної діяльності. 

Основні напрями діяльності, у яких відбувається практична підготовка студентів - 

економічна, організаційно-управлінська та адміністративно-господарська. 

Завдання економічної практики: 

- ознайомитися зі сферами діяльності менеджерів; 

- проаналізувати економічною діяльністю підприємства; 

- охарактеризувати господарсько-фінансові операції підприємства; 

- опанувати методи прийняття управлінських рішень. 

Під час проходження практики студенти ознайомлюються з реальними ситуаціями, які 

потребують вирішення в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, 

вивчають економічну діяльність та структуру управління підприємством. 

2.4.Метою комплексної практики з фаху є формування у студентів практичних навичок 

розроблення, прийняття та реалізації управлінських рішень, проведення господарсько-фінансових 

операцій та виконання службових обов'язків на окремих робочих місцях керівників лінійних та 

функціональних структурних підрозділів підприємств на низовому рівні управління. Під час 

проходження практики студенти ознайомлюються з реальними задачами, які потребують рішення 

в умовах існуючих інформаційних, нормативних та ресурсних обмежень, набувають навички, 

якими повинен володіти випускник вищого навчального закладу кваліфікації "бакалавр з 

менеджменту 

2.5.Метою комплексної практики з фаху є формування у студентів на базі отриманих у 

ВНЗ теоретичних знань, професійних вмінь і навичок виділення проблеми, її дослідження, 

розробки варіантів вирішення, пошуку найоптимальнішого варіанту та підготовки проекту 

самостійного рішення під час професійної діяльності на низовому та середньому рівні управління 

в реальних умовах функціонування підприємства, а також поглиблення та закріплення набутих 

теоретичних знань з основних професійно-орієнтованих дисциплін, опанування сучасними 

прийомами та методами прийняття управлінського рішення, розробки пропозицій щодо 

впровадження стратегічно орієнтованих та інноваційних технологій управління підприємством 

(підприємницькими структурами); систематичного оновлення та творчого застосування набутих 

знань у практичній діяльності. 

Метою науково-дослідної практики є підготовка кожним студентом індивідуального 

завдання з всебічного вивчення конкретної проблеми управління організацією, збору практичних 

та статистичних матеріалів для виконання підсумкової атестаційної роботи.  

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ. 

3.1. Зміст та тематична структура навчальної практики «Вступ до фаху» визначається її 

головною метою та основними завданнями, вихідним місцем у навчальному плані фахівця, 

загальним обсягом годин. 

 

 

 

 



5 

 

 

3.2. Зміст та тематична структура виробничої (ознайомчої)  практики. Основна частина 

звіту повинна містити наступні розділи: 

 

І. Для студентів спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура підприємства.  

2. Структура управління підприємства. 

3. Загальна характеристика технології обслуговування на підприємстві. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 

 

ІІ. Для студентів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура підприємства.  

2. Структура управління підприємства. 

3. Загальна характеристика технології створення туристичного продукту на 

    підприємстві. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 

 

ІІІ. Для студентів спеціалізації «Регіональне управління» 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура установи.  

2. Система управління та повноваження посадових осіб муніципальної установи. 

3. Загальна характеристика діяльності установи. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 

 

3.3.  Виробнича (економічна) практика. Основна частина звіту повинна містити наступні 

розділи: 

І. Для студентів спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура та структура управління підприємством. 

2. Загальна характеристика технології обслуговування на підприємстві. 

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

Назва теми 

1. Державний стандарт вищої освіти в Україні. Організація навчального та виховного процесу 

в МДУ в цілому та на факультеті. Роль випускової кафедри в підготовці фахівців з 

менеджменту. 

2. Місце та роль менеджменту в системі  сучасних економічних знань 

3. Професія менеджера в системі видів економічної діяльності   

4. Виробничі функції, типові завдання діяльності менеджера та уміння щодо їх вирішення. 

5. Зміст і здатності менеджера вирішувати проблеми та задачі соціальної діяльності 

6.  Досвід роботи регіональних установ, підприємств туристичної індустрії, готельно-

ресторанного бізнесу різних форм власності     та     організаційно-правових форм 

господарювання в сучасних умовах 
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5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 

 

ІІ. Для студентів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура та структура управління підприємством. 

2. Загальна характеристика технології створення туристичного продукту на 

підприємстві. 

3. Аналіз господарсько-економічної діяльності підприємства. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 

 

ІІІ. Для студентів спеціалізації «Регіональне управління» 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

1. Організаційна структура установи.  

2. Система управління та повноваження посадових осіб муніципальної установи. 

3. Аналіз економічної діяльності установи. 

 ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

4. Індивідуальне завдання від кафедри (його назва) 

5. Індивідуальне завдання від підприємства (його назва). 

Звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його діяльність керівник практики 

від підприємства. Остання сторінка звіту з економічної практики – довідка з бази практики з 

підписом керівника практики від підприємства, печаткою і вказаними термінами проходження 

практики. Потім звіт здається на перевірку керівнику практики від кафедри. Одночасно 

призначається день захисту звіту і склад комісії із захисту. 

 

3.4. Комплексна з фаху практика. Звіт має відобразити всі аспекти діяльності студентів на 

базі практики і може бути структурований: 

або за загальними функція: 

  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

1) загальна характеристика підприємства,  

2) функція планування,  

3) функція організовування,  

4) функція мотивування,  

5) функція контролювання,  

6) функція координування,  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

1) індивідуальне завдання від кафедри (його назва),  

2) індивідуальне завдання від підприємства (його назва)). 

 

або за основними бізнес-процесами: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

1) загальна характеристика підприємства,  

2) управління маркетинговою діяльністю,  

3) управління постачанням,  

4) управління виробництвом (основною діяльністю),  

5) управління збутом управління логістичними процесами,  

6) управління фінансами,  

7) управління персоналом,  

8) організація управлінської праці,  

9) управління зовнішньоекономічною діяльністю,  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

1) індивідуальне завдання від кафедри (його назва),  

2) індивідуальне завдання від підприємства (його назва)). 

Звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його діяльність керівник практики 
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від підприємства. Остання сторінка звіту з комплексної практики з фаху – довідка з бази практики 

з підписом керівника практики від підприємства, печаткою і вказаними термінами проходження 

практики. Потім звіт здається на перевірку керівнику практики від кафедри. Одночасно 

призначається день захисту звіту і склад комісії із захисту. 

 

3.5. Комплексна з фаху, науково-дослідна практика.  

Комплексна з фаху 

Змістовий модуль Ι. 

1. Вивчення організаційної структури, структури управління підприємством (установою, 

організацією). 

2. Оцінка управління виробничо-економічною діяльністю підприємства (установи) відповідного 

профілю 

Змістовий модуль  ΙI. 

3. Вдосконалення, структури управління підприємством (установою, організацією). 

4. Напрями розвитку управління виробничо-економічною діяльністю підприємства (установи) 

відповідного профілю 

Науково-дослідна 

1. Виконання індивідуального завдання (теоретична частина) 

2. Виконання індивідуального завдання (практична частина) 

 

3.1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. 

 

 3.1.1. Під час навчальної (вступ до фаху) практики студенти повинні виконати 

індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи 

практиканта). Серед цих завдань, для всіх видів практик спільними є такі: 

Самостійна робота студентів з навчальної практики складається з декількох частин: 

– робота з спеціальною літературою і періодичною пресою галузевого та професійного 

профілю; 

– написання реферату. 

Робота з спеціальною літературою і періодичною пресою галузевого та професійного 

спрямування передбачає: 

– узагальнення переліку періодичної преси; 

– стислий огляд проблемних питань, висвітлених у дослідженій літературі. 

Написання реферату  передбачає логічне викладення інформації, отриманої на лекціях 

і практичних виїзних заняттях, результатів безпосередніх досліджень у процесі самостійної 

роботи на підприємствах, обробки спеціальної літератури та періодичної преси.  

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Завдання менеджменту у XXI столітті. 

2. Менеджмент як система забезпечення ефективності керуючих об’єктів. 

3. Наукові підходи до менеджменту.  

4. Етапи  еволюції менеджменту як науки  

5. Теорія і господарська практика менеджменту.  

6. Вплив менеджменту на економічний розвиток людства, держави, підприємництва. 

7. Елементи організацій й процесу управління. 

8. Основні функції менеджменту. 

9. Методи менеджменту 

10. Структура менеджменту. 

11. Управління бізнесом (економічний вимір менеджменту) 

12. Сучасна практика підприємницької діяльності. 

13. Менеджмент підприємств в сучасних умовах 

14. Управління організацією (соціальний вимір менеджменту) 

15. Управління людьми (людський  вимір менеджменту) 
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16. Мотиваційний механізм. 

17. Виробництво  як перетворююча система. 

18. Професія  менеджера  в системі видів економічної діяльності. 

19. Принципи роботи менеджера як суб’єкта управління.  

20. Якісні характеристики менеджера.   

21. Професія «менеджер»: зміст, характер та сфера майбутньої професійної діяльності.  

22. Реформи та інтеграція України у світовий економічний та освітянський простір. 

Потреби економіки та підготовка управлінців нового типу в Україні. 

23. Менеджер - як організатор конкретних видів діяльності в організації, який керується 

сучасними методами управління.  

24. Менеджмент організацій: зміст і проблеми розвитку; завдання управлінців на сучасному 

етапі. 

25. Роль управлінського фактору в сталому розвитку підприємств, розробці їхньої стратегії 

та обґрунтуванні тактики в умовах ринкової економіки.  

26. Використання сучасних форм і методів управління організаціями у забезпеченні 

конкурентоспроможності та підвищення іміджу підприємства, соціальних потреб колективу 

працівників. 

27. Роль менеджера в підвищенні соціально-економічної ефективності функціонування 

підприємства.  

28. Роль менеджера-економіста у виборі стратегії та тактики управління господарською 

діяльністю. 

29. Роль менеджера в економічному обґрунтуванні управлінських рішень. 

30. Операційний менеджмент, кадровий менеджмент, адміністративний менеджмент, 

виробничий, фінансовий та соціальний менеджмент - як напрями управлінської діяльності 

майбутнього фахівця. 

 

3.1.2. Під час проходження виробничої (ознайомчої) практики основна увага 

звертається на структуру управління та організаційну структуру підприємства готельно-

ресторанного бізнесу, загальний та інноваційний менеджмент (науково-дослідну і дослідно-

конструкторську роботу), систему планування на підприємстві, організацію та технологію 

обслуговування. 

Бажана участь студентів в підготовці ділової кореспонденції з постачальниками, 

клієнтами, посередниками та іншими контрагентами.  

Практична робота бажана в посаді помічника менеджера, адміністратора. 

 

Для студентів спеціалізації «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» 

Перелік можливих індивідуальних завдань від кафедри: 

1. Скласти положення про структурні підрозділи підприємства (організації). 

2. Скласти план особистої роботи менеджера/адміністратора (на місяць, рік) на основі 

аналізу використання робочого часу. 

3. Охарактеризувати засоби керівництва, що використовуються на підприємстві 

(організації). 

4. Визначити структуру колективу та розрахувати його чисельність. 

5. Охарактеризувати зовнішнє середовище підприємства (постачальники, конкуренти, 

клієнти). 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації. 

Перелік можливих індивідуальних завдань від підприємства: 

1. Розробити посадову інструкцію менеджера, адміністратора. 

2. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві. 

3. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів. 

4. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (на постачання продукції, на 

надання послуг і т. ін.). 

5. Вивчити процедуру створення підприємства готельно-ресторанного бізнесу. 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 
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ІІ. Для студентів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» 

Основна увага приділяється організаційним і управлінським аспектам діяльності 

підприємства (установи). Вивчаються засновницькі документи, бізнес-плани, посадові інструкції, 

схеми туристичних маршрутів, пропозиції і проекти щодо зміни системи та структури управління 

підприємством. 

Під час проходження практики основна увага звертається на структуру управління та 

організаційну структуру підприємства туристичної індустрії, загальний та інноваційний 

менеджмент, організацію та технологію обслуговування клієнтів. 

Бажана участь студентів в підготовці ділової кореспонденції з туроператорами, туристами, 

страховими та транспортними компаніями та іншими підприємствами (установами). 

Практична робота бажана в посаді помічника менеджера. 

Перелік можливих індивідуальних завдань від кафедри: 

1. Скласти план особистої роботи менеджера (на місяць, рік) на основі аналізу 

використання робочого часу. 

2. На основі аналізу діяльності туристичного підприємства скласти номенклатуру послуг. 

3. Проаналізувати динаміку та структуру реалізованих туристичних продуктів. 

4. Визначити фактори ризику в діяльності туристичного підприємства. 

5. Охарактеризувати зовнішнє середовище підприємства (конкуренти, клієнти та інші 

суб’єкти туристичного ринку). 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації. 

Перелік можливих індивідуальних завдань від підприємства: 

1. Розробити посадову інструкцію менеджера. 

2. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві. 

3. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів 

(туристичний ваучер, страховий поліс, транспортний квиток і т. ін.). 

4. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (агентська угода, договір на 

обслуговування туриста). 

5. Вивчити процедуру створення турагентства (туроператора). 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

ІІІ. Для студентів спеціалізації «Регіональне управління» 

Основна увага приділяється організаційним і управлінським аспектам діяльності установи. 

Вивчаються засновницькі документи, посадові інструкції, положення про структурні підрозділи 

муніципальної організації, пропозиції і проекти щодо зміни системи та структури управління 

установою (підрозділом установи). 

Під час проходження практики основна увага звертається на структуру управління та 

організаційну структуру установи, загальний та інноваційний менеджмент, організацію та 

технологію роботи окремих підрозділів установи. 

Бажана участь студентів в підготовці управлінської документації відповідного підрозділу. 

Практична робота бажана в посаді помічника менеджера. 

Перелік можливих індивідуальних завдань від кафедри: 

1. Охарактеризувати особливості професії менеджера в установах регіонального 

управління. 

2. Визначити потенційних споживачів муніципальної організації. 

3. Охарактеризувати вплив зовнішніх факторів на процес прийняття управлінських 

рішень.  

4. Охарактеризувати систему муніципальних організацій м. Маріуполь. 

5. Проаналізувати нормативно-правову базу функціонування муніципальних установ в 

Україні.  

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації. 

Перелік можливих індивідуальних завдань від підприємства: 

1. Розробити посадову інструкцію менеджера. 



10 

 
2. Охарактеризувати систему документообігу в муніципальній установі. 

3. Охарактеризувати систему планування діяльності установи (підрозділу). 

4. Проаналізувати систему контролю за виконанням управлінських рішень. 

5. Охарактеризувати документи, необхідні для укладання угод з постачальниками 

ресурсів та споживачами послуг  муніципальної установи. 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

 

3.1.3. Виробнича (економічна) практика. Перелік можливих індивідуальних завдань 

 

«Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» 

Завдання від кафедри 

6. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, 

політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо). 

7.  Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори 

(постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і 

т.п.). 

8. Оцінити стан та динаміку попиту на продукцію підприємства. 

9. Спрогнозувати результати виробничої діяльності підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу. 

10. Оцінити глибину, широту, насиченість асортименту; розробити плани збуту продукції.  

11. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства. 

12. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації. 

Завдання від підприємства 
6. Скласти положення про структурні підрозділи підприємства (організації). 

7. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу 

використання робочого часу. 

8. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста. 

9. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві. 

10. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів. 

11. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (на постачання продукції, на 

надання послуг і т. ін.). 

12. Вивчити процедуру створення підприємства готельно-ресторанного бізнесу. 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії» 

Завдання від кафедри 

1. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: макрофактори (економічні, 

політичні, соціальні, демографічні, науково-технічні тощо). 

2. Проаналізувати маркетингове середовище підприємства: мікрофактори 

(постачальники, покупці, конкуренти, маркетингові посередники, контактні аудиторії і 

т.п.). 

3. Обґрунтувати виробничу програму  туристичного підприємства.  

4. Проаналізувати динаміку та структуру реалізованих туристичних продуктів. 

5. Визначити фактори ризику в діяльності туристичного підприємства. 

6. Проаналізувати економічні показники діяльності підприємства. 

7. Оцінити фінансово-майновий стан підприємства. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації. 

Завдання від підприємства 
1. Скласти план особистої роботи менеджера-економіста (на місяць, рік) на основі аналізу 

використання робочого часу. 
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2. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста. 

3. Охарактеризувати систему документообігу на підприємстві. 

4. Вивчити процедуру складання документів, необхідних для обслуговування клієнтів 

(туристичний ваучер, страховий поліс, транспортний квиток і т. ін.). 

5. Скласти договір про співробітництво з контрагентом (агентська угода, договір на 

обслуговування туриста). 

6. Скласти номенклатуру послуг туристичного підприємства.  

7. Вивчити процедуру створення турагентства (туроператора). 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

Спеціалізація «Регіональне управління» 

 

Завдання від кафедри 
6. Охарактеризувати систему муніципальних організацій м. Маріуполь. 

7. Проаналізувати державно-економічне регулювання діяльності регіональних 

організацій. 

8. Вивчити нормативно-правову базу функціонування муніципальних установ в Україні.  

9. Охарактеризувати вплив зовнішніх факторів на процес прийняття економічних та 

управлінських рішень.  

10. Визначити потенційних споживачів муніципальної організації. 

11. Оцінити прибутковість регіональної організації та виявити шляхи її підвищення. 

12. Провести діагностику фінансово-економічного становища регіональної організації. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації та особливостями спеціалізації. 

 

Завдання від підприємства 
6. Охарактеризувати особливості професії менеджера-економіста в установах 

регіонального управління. 

7. Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста. 

8. Охарактеризувати систему документообігу в муніципальній установі. 

9. Охарактеризувати систему планування діяльності установи (підрозділу). 

10. Проаналізувати систему контролю за виконанням управлінських рішень. 

11. Охарактеризувати документи, необхідні для укладання угод з постачальниками 

ресурсів та споживачами послуг  муніципальної установи. 

12. Проаналізувати основні напрями та результати діяльності установи регіонального 

управління. 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

 

3.1.4. Комплексна з фаху практика.  

 

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

«Спеціалізація «Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу» 

 

Завдання від кафедри 

1. Дослідити та охарактеризувати організаційну структуру управління підприємством готельно-

ресторанного бізнесу, використовуючи результати опитування, дані штатного розкладу, 

посадових інструкцій, положень про підрозділи тощо (надати використані первинні документи 

в додатках). 

2. Визначити вищий, середній та низовий ступень управління на підприємстві готельно-

ресторанного бізнесу, наявність і характер різних типів зв’язків у структурі управління. 

Відобразити схематично комунікаційну структуру управління, в якій показати основні 

інформаційні потоки між керівниками (менеджерами), визначити основні види носіїв 
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комунікацій. 

3. Охарактеризувати та схематично відобразити виробничу структуру підприємства готельно-

ресторанного бізнесу, визначивши основні виробничі й інфраструктурні підрозділи 

підприємства, їх взаємозв’язки. Коротко описати основні типи операцій в підрозділах. 

4. Охарактеризувати зміст та форму оперативного планування діяльності одного з підрозділів 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу. 

5. Оцінити рівень технологій та обладнання, які використовуються в операційних підрозділах 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу, навести приклади. 

6. Оцінити якість послуг, що надаються одним з підрозділів підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу, визначивши найбільш адекватні показники оцінки. 

7. Охарактеризувати систему управління якістю послуг на підприємстві готельно-ресторанного 

бізнесу, навести приклади та відповідні регламенти. 

8. Охарактеризувати технології розвитку персоналу, які впроваджено у діяльність підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу: розвиток ділової кар’єри, система навчання працівників, 

підвищення кваліфікації тощо. 

9. Оцінити систему атестації працівників підприємства готельно-ресторанного бізнесу: методи, 

умови, періодичність, результати. 

10. Охарактеризувати систему мотивації та стимулювання працівників підприємства готельно-

ресторанного бізнесу до високопродуктивної діяльності. 

11. Проаналізувати динаміку й структуру фонду оплати праці працівників підприємства готельно-

ресторанного бізнесу (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні 

та компенсаційні виплати). 

12. Визначити форми й системи оплати праці на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу для 

різних категорій працівників, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх 

кваліфікації, обґрунтованість диференціації тарифних ставок (окладів). 

13. Ознайомитися з організацією кадрового діловодства на підприємстві готельно-ресторанного 

бізнесу (паперові та електронні варіанти). Додати зразки документів і прокоментувати їх. 

14. На основі спостережень та опитування оцінити морально-психологічний клімат і ступінь 

згуртованості колективу підрозділу, навести приклади. 

15. Оцінити рівень автоматизації праці управлінського персоналу підприємства готельно-

ресторанного бізнесу . 

16. Визначити основних конкурентів підприємства готельно-ресторанного бізнесу за різними 

видами конкуренції. 

17. Охарактеризувати види цілей, що встановлюються перед персоналом підприємства готельно-

ресторанного бізнесу, навести приклади. 

18. Охарактеризувати структуру та навести в додатках один з наказів і розпорядження керівника 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу. 

19. Охарактеризувати систему економічних методів управління персоналом, що використовується 

на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу. 

20. Охарактеризувати зміст і структуру положень про оплату праці, положень про підрозділи, 

посадові інструкції та інші регламенти, які розроблені на підприємстві. Навести копії 

документів у додатках. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та 

особливостями спеціалізації. 

 

Завдання від підприємства 
13. Критично оцінити якість проектування управлінських робіт на підприємстві готельно-

ресторанного бізнесу (аналіз роботи, параметри, відносини, типи зв’язків). Визначити, які 

моделі проектування робіт використовуються а апараті управління, навести приклади. 

14. Визначити форми реалізації спеціальних функцій управління на підприємстві готельно-

ресторанного бізнесу. 

15. Критично оцінити якість проектування робіт в одному з підрозділів підприємства готельно-

ресторанного бізнесу (аналіз роботи, параметри, відносини, типи зв’язків). На основі 

результатів опитування операційного персоналу визначити ставлення працівників до умов 

праці та оснащення робочих місць, задоволеність/незадоволеність змістом та обсягами роботи. 

Визначити моделі проектування робіт, що використовуються, навести приклади. 
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16. Охарактеризувати вплив фактора сезонності на обсяги операційної діяльності підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу, підтвердити розрахунками.  

17. Охарактеризувати, за наявності, зміст, повноваження та функції діяльності кадрової служби 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу (посади). 

18. Проаналізувати штатний розклад підприємства готельно-ресторанного бізнесу, визначити 

чисельність працівників та їх динаміку протягом періоду, який аналізується (за три останні 

роки). 

19. Визначити структуру персоналу за різними ознаками: категорією, статтю, рівнем кваліфікації, 

освітою, стажем роботи на  підприємстві готельно-ресторанного бізнесу. 

20. Проаналізувати показники руху персоналу підприємства готельно-ресторанного бізнесу, 

розрахувати коефіцієнти плинності,  внутрішньої мобільності. 

21. Визначити тип кадрової політики підприємства, охарактеризувати стратегічні й тактичні цілі 

щодо розвитку кадрового потенціалу. 

22. Охарактеризувати організацію кадрового планування на підприємстві готельно-ресторанного 

бізнесу: стратегію, плани заходів, основні принципи та методи. 

23. Оцінити системи підбору персоналу на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу, навести 

приклади й відповідні документи. 

24. Визначити рівень автоматизації діловодства на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу, 

організацію програмування процесу документообігу. 

25. Визначити наявність на підприємстві готельно-ресторанного бізнесу розробленої місії та 

стратегічних цілей. 

26. Зробити фотографію робочого дня й надати оцінку ефективності використання робочого часу 

персоналу підприємства готельно-ресторанного бізнесу. 

27. Оцінити організацію та ефективність планування особистої праці персоналу підприємства 

готельно-ресторанного бізнесу. 

28. Визначити найбільш притаманний стиль керівництва підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу . 

29. Оцінити манеру ведення менеджером підприємства готельно-ресторанного бізнесу телефонної 

розмови, переговорів, прийняття відвідувачів та роботу із секретарем. 

30. Описати й схематично відобразити організацію робочого місця, кабінету персоналу 

підприємства готельно-ресторанного бізнесу. 

31. Оцінити зовнішній вигляд, ділові та комунікаційні здібності керівника підприємства готельно-

ресторанного бізнесу. 

32. Взяти інтерв’ю й описати використання менеджером підприємства готельно-ресторанного 

бізнесу свого вільного часу: відпочинок, хобі тощо. 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, 

передбаченого календарним графіком. 

 

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії» 

 

Завдання від кафедри 
1. Дослідити та охарактеризувати організаційну структуру управління підприємством 

туристичної індустрії, використовуючи результати опитування, дані штатного розкладу, 

посадових інструкцій, положень про підрозділи тощо (надати використані первинні документи 

в додатках). 

2. Визначити вищий, середній та низовий ступень управління на підприємстві туристичної 

індустрії, наявність і характер різних типів зв’язків у структурі управління. Відобразити 

схематично комунікаційну структуру управління, в якій показати основні інформаційні потоки 

між керівниками (менеджерами), визначити основні види носіїв комунікацій. 

3. Охарактеризувати та схематично відобразити виробничу структуру підприємства туристичної 

індустрії, визначивши основні виробничі й інфраструктурні підрозділи підприємства, їх 

взаємозв’язки. Коротко описати основні типи операцій в підрозділах. 

4. Охарактеризувати зміст та форму оперативного планування діяльності одного з підрозділів 

підприємства туристичної індустрії. 

5. Оцінити рівень технологій та обладнання, які використовуються в операційних підрозділах 

підприємства туристичної індустрії, навести приклади. 
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6. Оцінити якість послуг, що надаються одним з підрозділів підприємства туристичної індустрії, 

визначивши найбільш адекватні показники оцінки. 

7. Охарактеризувати систему управління якістю послуг на підприємстві туристичної індустрії, 

навести приклади та відповідні регламенти. 

8. Охарактеризувати технології розвитку персоналу, які впроваджено у діяльність підприємства 

туристичної індустрії: розвиток ділової кар’єри, система навчання працівників, підвищення 

кваліфікації тощо. 

9. Оцінити систему атестації працівників підприємства туристичної індустрії: методи, умови, 

періодичність, результати. 

10. Охарактеризувати систему мотивації та стимулювання працівників підприємства туристичної 

індустрії до високопродуктивної діяльності. 

11. Проаналізувати динаміку й структуру фонду оплати праці персоналу підприємства 

туристичної індустрії (основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні 

та компенсаційні виплати). 

12. Визначити форми й системи оплати праці на підприємстві туристичної індустрії для різних 

категорій працівників, відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх 

кваліфікації, обґрунтованість диференціації тарифних ставок (окладів). 

13. Ознайомитися з організацією кадрового діловодства на підприємстві туристичної індустрії 

(паперові та електронні варіанти). Додати зразки документів і прокоментувати їх. 

14. На основі спостережень та опитування оцінити морально-психологічний клімат і ступінь 

згуртованості колективу підрозділу підприємства туристичної індустрії, навести приклади. 

15. Оцінити рівень автоматизації праці управлінського персоналу підприємства туристичної 

індустрії. 

16. Визначити основних конкурентів підприємства туристичної індустрії за різними видами 

конкуренції. 

17. Охарактеризувати види цілей, що встановлюються перед персоналом підприємства 

туристичної індустрії, навести приклади. 

18. Охарактеризувати структуру та навести в додатках один з наказів і розпорядження керівника 

підприємства туристичної індустрії. 

19. Охарактеризувати систему економічних методів управління персоналом, що використовується 

на підприємстві туристичної індустрії. 

20. Охарактеризувати зміст і структуру положень про оплату праці, положень про підрозділи, 

посадові інструкції та інші регламенти, які розроблені на підприємстві туристичної індустрії. 

Навести копії документів у додатках. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та 

особливостями спеціалізації. 

 

Завдання від підприємства 
1. Критично оцінити якість проектування управлінських робіт на підприємстві туристичної 

індустрії (аналіз роботи, параметри, відносини, типи зв’язків). Визначити, які моделі 

проектування робіт використовуються а апараті управління, навести приклади. 

2. Визначити форми реалізації спеціальних функцій управління на підприємстві туристичної 

індустрії. 

3. Критично оцінити якість проектування робіт в одному з підрозділів підприємства туристичної 

індустрії (аналіз роботи, параметри, відносини, типи зв’язків). На основі результатів 

опитування операційного персоналу визначити ставлення працівників до умов праці та 

оснащення робочих місць, задоволеність/незадоволеність змістом та обсягами роботи. 

Визначити моделі проектування робіт, що використовуються, навести приклади. 

4. Охарактеризувати вплив фактора сезонності на обсяги операційної діяльності підприємства 

туристичної індустрії, підтвердити розрахунками.  

5. Охарактеризувати, за наявності, зміст, повноваження та функції діяльності кадрової служби 

підприємства туристичної індустрії (посади). 

6. Проаналізувати штатний розклад підприємства туристичної індустрії, визначити чисельність 

працівників та їх динаміку протягом періоду, який аналізується (за три останні роки). 

7. Визначити структуру персоналу за різними ознаками: категорією, статтю, рівнем кваліфікації, 

освітою, стажем роботи на підприємстві туристичної індустрії. 
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8. Проаналізувати показники руху персоналу підприємства туристичної індустрії, розрахувати 

коефіцієнти плинності, абсентеїзму, внутрішньої мобільності. 

9. Визначити тип кадрової політики підприємства туристичної індустрії, охарактеризувати 

стратегічні й тактичні цілі щодо розвитку кадрового потенціалу. 

10. Охарактеризувати організацію кадрового планування на підприємстві туристичної індустрії: 

стратегію, плани заходів, основні принципи та методи. 

11. Оцінити системи підбору персоналу на підприємстві туристичної індустрії, навести приклади 

й відповідні документи. 

12. Визначити рівень автоматизації діловодства на підприємстві туристичної індустрії, 

організацію програмування процесу документообороту. 

13. Визначити наявність на підприємстві туристичної індустрії розробленої місії та стратегічних 

цілей. 

14. Зробити фотографію робочого дня й надати оцінку ефективності використання робочого часу. 

15. Оцінити організацію та ефективність планування особистої праці персоналу підприємства 

туристичної індустрії. 

16. Визначити найбільш притаманний стиль керівництва підприємства туристичної індустрії. 

17. Оцінити манеру ведення менеджером підприємства туристичної індустрії телефонної розмови, 

переговорів, прийняття відвідувачів та роботу із секретарем. 

18. Описати й схематично відобразити організацію робочого місця, кабінету персоналу 

підприємства туристичної індустрії. 

19. Оцінити зовнішній вигляд, ділові та комунікаційні здібності керівника підприємства 

туристичної індустрії. 

20. Взяти інтерв’ю й описати використання менеджером підприємства туристичної індустрії свого 

вільного часу: відпочинок, хобі тощо. 

Можливі інші найменування завдань, але їх обсяг не повинен перевищувати часу практики, 

передбаченого календарним графіком. 

 

Спеціалізація «Регіональне управління» 

 

Завдання від кафедри 
1. Дослідити та охарактеризувати організаційну структуру управління, використовуючи 

результати опитування, дані штатного розкладу, посадових інструкцій, положень про 

підрозділи тощо (надати використані первинні документи в додатках). 

2. Визначити вищий, середній та низовий ступень управління на підприємстві, наявність і 

характер різних типів зв’язків у структурі управління. Відобразити схематично комунікаційну 

структуру управління, в якій показати основні інформаційні потоки між керівниками 

(менеджерами), визначити основні види носіїв комунікацій. 

3. Охарактеризувати та схематично відобразити виробничу структуру підприємства, визначивши 

основні виробничі й інфраструктурні підрозділи підприємства, їх взаємозв’язки. Коротко 

описати основні типи операцій в підрозділах. 

4. Охарактеризувати зміст та форму оперативного планування діяльності одного з підрозділів 

підприємства. 

5. Оцінити рівень технологій та обладнання, які використовуються в операційних підрозділах 

підприємства, навести приклади. 

6. Оцінити якість послуг, що надаються одним з підрозділів підприємства, визначивши найбільш 

адекватні показники оцінки. 

7. Охарактеризувати систему управління якістю послуг на підприємстві, навести приклади та 

відповідні регламенти. 

8. Охарактеризувати технології розвитку персоналу, які впроваджено у діяльність підприємства: 

розвиток ділової кар’єри, система навчання працівників, підвищення кваліфікації тощо. 

9. Оцінити систему атестації працівників: методи, умови, періодичність, результати. 

10. Охарактеризувати систему мотивації та стимулювання працівників до високопродуктивної 

діяльності. 

11. Проаналізувати динаміку й структуру фонду оплати праці (основна заробітна плата, додаткова 

заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати). 
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12. Визначити форми й системи оплати праці на підприємстві для різних категорій працівників, 

відповідність тарифних ставок (штатних окладів) працівників їх кваліфікації, обґрунтованість 

диференціації тарифних ставок (окладів). 

13. Ознайомитися з організацією кадрового діловодства на підприємстві (паперові та електронні 

варіанти). Додати зразки документів і прокоментувати їх. 

14. На основі спостережень та опитування оцінити морально-психологічний клімат і ступінь 

згуртованості колективу підрозділу, навести приклади. 

15. Оцінити рівень автоматизації праці управлінського персоналу. 

16. Визначити основних конкурентів підприємства за різними видами конкуренції. 

17. Охарактеризувати види цілей, що встановлюються перед персоналом підприємства, навести 

приклади. 

18. Охарактеризувати структуру та навести в додатках один з наказів і розпорядження керівника 

підприємства. 

19. Охарактеризувати систему економічних методів управління персоналом, що використовується 

на підприємстві. 

20. Охарактеризувати зміст і структуру положень про оплату праці, положень про підрозділи, 

посадові інструкції та інші регламенти, які розроблені на підприємстві. Навести копії 

документів у додатках. 

Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем спеціальності та 

особливостями спеціалізації. 

 

Завдання від підприємства 
1. Критично оцінити якість проектування управлінських робіт на підприємстві (аналіз роботи, 

параметри, відносини, типи зв’язків). Визначити, які моделі проектування робіт 

використовуються а апараті управління, навести приклади. 

2. Визначити форми реалізації спеціальних функцій управління на підприємстві. 

3. Критично оцінити якість проектування робіт в одному з підрозділів підприємства (аналіз 

роботи, параметри, відносини, типи зв’язків). На основі результатів опитування операційного 

персоналу визначити ставлення працівників до умов праці та оснащення робочих місць, 

задоволеність/незадоволеність змістом та обсягами роботи. Визначити моделі проектування 

робіт, що використовуються, навести приклади. 

4. Охарактеризувати вплив фактора сезонності на обсяги операційної діяльності підприємства, 

підтвердити розрахунками.  

5. Охарактеризувати, за наявності, зміст, повноваження та функції діяльності кадрової служби 

підприємства (посади). 

6. Проаналізувати штатний розклад підприємства, визначити чисельність працівників та їх 

динаміку протягом періоду, який аналізується (за три останні роки). 

7. Визначити структуру персоналу за різними ознаками: категорією, статтю, рівнем кваліфікації, 

освітою, стажем роботи на даному підприємстві. 

8. Проаналізувати показники руху персоналу, розрахувати коефіцієнти плинності, абсентеїзму, 

внутрішньої мобільності. 

9. Визначити тип кадрової політики підприємства, охарактеризувати стратегічні й тактичні цілі 

щодо розвитку кадрового потенціалу. 

10. Охарактеризувати організацію кадрового планування на підприємстві: стратегію, плани 

заходів, основні принципи та методи. 

11. Оцінити системи підбору персоналу на підприємстві, навести приклади й відповідні 

документи. 

12. Визначити рівень автоматизації діловодства на підприємстві, організацію програмування 

процесу документообороту. 

13. Визначити наявність на підприємстві розробленої місії та стратегічних цілей. 

14. Зробити фотографію робочого дня й надати оцінку ефективності використання робочого часу. 

15. Оцінити організацію та ефективність планування особистої праці. 

16. Визначити найбільш притаманний стиль керівництва. 

17. Оцінити манеру ведення менеджером телефонної розмови, переговорів, прийняття 

відвідувачів та роботу із секретарем. 

18. Описати й схематично відобразити організацію робочого місця, кабінету. 
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19. Оцінити зовнішній вигляд, ділові та комунікаційні здібності керівника підприємства. 

20. Взяти інтерв’ю й описати використання менеджером свого вільного часу: відпочинок, хобі 

тощо. 

 

 

3.1.5. Комплексна з фаху, науково-дослідна. 

 

ПЕРЕЛІК МОЖЛИВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

Індивідуальне завдання №1 
 Проаналізувати стан та визначити основні напрями розвитку матеріально-технічної бази 

підприємства. На основі обчислених показників якісного стану матеріально-технічних ресурсів, 

ефективності їх використання, обсягів діяльності підприємства, що прогнозується на плановий 

період, розробити план розвитку матеріально-технічних ресурсів підприємства (нове будівництво, 

реконструкція або розширення; технічне переозброєння підприємства), оцінити наявність 

фінансових ресурсів для реалізації розробленого плану, можливість використання лізингу для 

розширення матеріально-технічної бази підприємства. Оцінити ефективність технології роботи з 

матеріальними ресурсами (сировина, готова продукція, товари). Дати пропозиції щодо підвищення 

ефективності роботи з приймання, зберігання та продажу продукції (товарів), надання послуг. 

Індивідуальне завдання №2 

 Оцінити ефективність матеріальної відповідальності за товарно-матеріальні цінності та 

звітність підприємства: охарактеризувати форми організації матеріальної відповідальності на 

підприємстві; оцінити оформлення договорів про повну індивідуальну і колективну (бригадну) 

матеріальну відповідальність; ознайомитись із порядком проведення інвентаризацій та 

оформленням інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей; оцінити порядок 

охорони підприємства в поза робочий час, з порядком здачі виторгу в банк. 

Індивідуальне завдання №3 

 Проаналізувати поточні витрати господарської діяльності та собівартість продукції 

підприємства, визначити їх розмір на плановий період. Розробити план-прогноз поточних витрат 

підприємства на основі визначених обсягів діяльності підприємства, діючих тарифів на послуги. 

За допомогою методу техніко-економічних розрахунків обґрунтувати розмір витрат за їх видами і 

статтями на плановий період. Обґрунтувати виробничу та повну собівартість випуску окремих 

видів продукції. На основі проведеного аналізу і виявлених факторів впливу, що визначають зміну 

поточних витрат, обґрунтувати резерви їх оптимізації на підприємстві, розробити план-графік їх 

реалізації. 

Індивідуальне завдання №4 

 Проаналізувати трудові ресурси підприємства та систему матеріального стимулювання на 

ньому, розробити план з праці: проаналізувати штатний розклад підприємства, визначити 

чисельність працівників та їх динаміку протягом періоду, який аналізується (за три останні роки).   

Індивідуальне завдання №5 

 Визначити структуру персоналу за різними ознаками: за категорією, статтю, за рівнем 

кваліфікації, за освітою, за стажем роботи на цьому підприємстві; визначити ступінь якісної 

розстановки персоналу згідно з кваліфікаційними вимогами до посад, які обіймають працівники 

(за освітньо-кваліфікаційним рівнем). Обґрунтувати пропозиції щодо вдосконалення структури 

персоналу. Розробити план-графік реалізації запропонованих заходів. 

Індивідуальне завдання №6 
 Проаналізувати показники руху персоналу, розрахувати коефіцієнти плинності та 

закріплення, визначити основні причини та розробити конкретні заходи щодо її зниження; 

проаналізувати продуктивність праці працівників підприємства, визначити вплив на 

продуктивність праці таких факторів як обсяг операційної діяльності, склад працівників, тощо; 

провести аналіз факторів, що обумовили зміну обсягів фонду оплати праці (кількість працюючих, 

середньої (річної, місячної) заробітної плати, продуктивності праці тощо); дослідити джерела 

формування фонду оплати праці (оплата праці у складі собівартості (витрат обігу); грошові 

виплати за рахунок прибутку). 
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Індивідуальне завдання №7 

 Оцінити ефективність системи стимулювання персоналу (на основі коефіцієнтів 

співвідношення) і проаналізувати фінансові можливості підприємства щодо формування фонду 

оплати праці, зробити висновки за результатами проведеного аналізу. Обґрунтувати пропозиції 

щодо підвищення ефективності використання трудових ресурсів і обчислити очікуване внаслідок 

цього зростання обсягу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та прибутку підприємства. 

Розробити план-графік реалізації запропонованих заходів. 

Індивідуальне завдання №8 

 Розробити план-прогноз фінансового результату підприємства, виходячи з потреби 

підприємства у фінансуванні необхідного соціального та виробничого розвитку, створення 

спеціальних фінансових фондів за умовами самофінансування, а також обов'язкових платежів, що 

здійснюються з прибутку підприємства, розрахувати розмір необхідного прибутку на плановий 

період. За результатом порівняння розрахункових розмірів необхідного та можливого прибутку на 

плановий період обґрунтувати резерви їх збільшення (зменшення) на підприємстві, розробити 

план-графік їх реалізації. 

Індивідуальне завдання №9 
 Провести управлінське дослідження сильних та слабких сторін організації, оцінити стан 

підсистем, які визначають загальну конкурентну позицію підприємства на ринку. 

Охарактеризувати конкурентний статус, визначити пріоритети інноваційного стратегічного 

розвитку. Розробити план-прогноз організаційно-технічного, економічного, технологічного, 

просторового розвитку організації. 

Індивідуальне завдання №10 
 Визначити напрями технологічних перетворень. Розробити новітні технології виробництва, 

зберігання продукції, обслуговування споживачів, дизайну організації. 

Індивідуальне завдання №11 
 Підготувати пропозиції щодо вдосконалення логістичних процесів. Розробити інноваційні 

програми руху інформації та використання сучасних інформаційних технологій. Розробити 

пропозиції щодо оптимізації стратегії ціноутворення. 

Індивідуальне завдання №12 
 Обґрунтувати пропозиції щодо підвищення використання трудових ресурсів, обрахувати 

ефективності запропонованих заходів. Розробити план соціального розвитку трудового колективу 

і визначити джерела його забезпечення. 

Індивідуальне завдання №13 
 Оцінити ресурсне забезпечення проекту розвитку. Оцінити інвестиційну вартість активів 

проекту розвитку. Розробити прогноз фінансового результату, виходячи з потреб забезпечення 

необхідного соціального і виробничого розвитку. Визначити джерела інвестування. Обґрунтувати 

та конкретизувати капітальний бюджет реалізації проекту. Визначити джерела та графіки 

фінансування проекту. Окреслити ризики реального інвестиційного проекту. Розробити портфель 

ідентифікації видів ризиків за реальним інвестиційним проектом. Охарактеризувати зони 

проектного ризику. Визначити заходи щодо мінімізації проектних ризиків. 

 Можливі інші напрями завдань (в залежності від конкретних умов) за профілем 

спеціальності та особливостями спеціалізації, але їх обсяг не повинен перевищувати часу 

практики, передбаченого календарним графіком. 

 

3.2. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ. 

 

Для більш успішного та ефективного виконання програми практики студенти можуть 

користуватися наступною літературою: 

1. Засоби діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Розроблено робочою 

групою НМК з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Київ: КНТЕУ, 2012. - 40 с. 

2. Мазаракі А.А. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. 

Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с. 

3. Національний класифікатор України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затверджений  

наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327. 
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4. Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація  видів економічної діяль-

ності”, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457 зі 

змінами і доповненнями, внесеними наказом Держспоживстандартом України від 

29.11.2010 №530. 

5. Освітньо – професійна програма підготовки бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Розроблено робочою 

групою НМК з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Київ: КНТЕУ, 2012. - 19 с.  

6. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». Розроблено робочою 

групою НМК з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України. – Київ: КНТЕУ, 2012. - 23 с.  

7. Про затвердження Національної рамки кваліфікацій: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.11.2011 №1341. 

8. Про затвердження положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України: Наказ Міністерства освіти України №93 від 08.04.93. 

9. Програми нормативних навчальних дисциплін і практик підготовки бакалавра галузі знань 

0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». 

Розроблено робочою групою НМК з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України. – Київ: КНТЕУ, 2011. - 223 с.  

10. Степко М.Ф. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб. / М.Ф. Степко, Я.Я. 

Болюбаш, В.Д. Шинкарук. – К. : Освіта України, 2004. 

 

3.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. 

 

3.3.1. Начальна (вступ до фаху) практика. Важливим елементом самопідготовки студента є 

написання реферату. Реферат являє собою письмову роботу студента за одною з обраних тем і 

повинен бути результатом самостійної творчої роботи. Тому в рефераті студент повинен 

відобразити своє знання і розуміння проблеми, що досліджуються.  

 Метою написання реферату є розширення знань і підвищення загального культурного 

рівня студентів. 

 Задачі реферату:  

– вдосконалення уміння працювати з першоджерелами, матеріалами періодичного  друку, 

статистичними збірниками і т.д. 

– залучення студентів до самостійного вивчення предмета  дослідження; 

– формування логічного мислення, економічної культури студента; 

– виробіток навичок творчого пошуку, аналізу літературних джерел. 

Вимоги, що пред'являються до оформлення рефератів: 

Реферат включає вступ (1-2 стор.), основну частину, в якій висловлюється зміст проблеми, 

що досліджується,  висновок (1-2 стор.). Обсяг реферату 10-15 друкарських листів формату А-4. 

Текст роботи повинен бути надрукований відповідно до розмірів полів: ліве, верхнє, нижнє   20 

мм, праве  10 мм. 

  Титульний лист роботи має єдину форму. Нумерація сторінок є наскрізною. Першою 

сторінкою вважається титульний лист, на ньому номер сторінки не ставиться. У рефераті 

обов’язково повинен бути зміст, що розкриває основні питання обраної теми (як правило, 3-5 

питань). У тексті реферату виділяються як основні питання плану, так і окремі розділи. 

  У вступі реферату влаштовується вибір теми, показується її актуальність, науково-

практична значущість, мета і задачі, які ставить студент. 

   У основній частині необхідно розкрити суть проблеми, що досліджується.  На кожне 

питання плану необхідно дати чітку, логічно струнку відповідь. 

   У висновку узагальнюються отримані внаслідок проведеного дослідження висновки та 

результати дослідження. 

   У кінці роботи вказується список використаної літератури. Всі літературні джерела 

повинні бути записані в алфавітному порядку відповідно до встановленого порядку. Якщо в 

роботі приводяться статистичні дані, цитати, необхідно вказати в квадратних дужках номер 

джерела згідно з списком використаної літератури з вказівкою сторінки. 
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  Робота по написанню реферату вважається завершеною, якщо вона виконана відповідно 

до плану, правильно оформлена і отримала позитивний відгук наукового керівника. 

3.3.2. Виробнича (ознайомча) практика, виробнича (економічна) практика, комплексна з 

фаху практика.   

Звіт оформлюється за вимогами державного стандарту України №3008-95 “Документація. 

Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” та методичними рекомендаціями 

кафедри менеджменту МДУ щодо виконання та оформлення звітів з практики. 

Звіт друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату 

А4 (210х297 мм). Використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -13. Шрифт 

друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. 

Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве – не 

менш 10 мм, верхнє – не менш 20 мм, нижнє – не менш 20 мм. 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок.  

Обсяг звіту (мінімальний) для економічної практики складає 25 стор. У даний обсяг не 

включаються додатки, форми звітності, договорів, положень і т.п. В нього входить:  

 титульний аркуш - перша стор. (не ставиться);  

 зміст - друга стор. (не ставиться);  

 вступ - третя стор. (не ставиться) і далі стор. по порядку;  

 основна частина - зміст звіту;  

 висновки (на 1-2 стор.) 

 список використаної літератури (1-2 стор.). 

У вступі відбивається коротка історія становлення підприємства (установи), визначення 

його ролі і місця в системі підприємств відповідної галузі. 

У висновках студент перелічує коротко виконану на базі практики роботу, чому новому 

навчився, якими методиками і практичними навичками оволодів, що йому заважало в зборі, 

обробці і аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу. 

3.3.3.Комплексна з фаху,науково-дослідна. Звіт оформляється за вимогами державного 

стандарту України №3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила 

оформлення” та методичними рекомендаціями кафедри менеджменту МДУ щодо виконання та 

оформлення звітів з практики. 

Звіт друкують за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату 

А4 (210х297 мм). Використовується 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman, кегль -13. Шрифт 

друку повинен бути чітким, стрічка чорного кольору середньої жирності. 

Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 20 мм, праве – не 

менш 10 мм, верхнє – не менш 20 мм, нижнє – не менш 20 мм. 

Нумерацію сторінок подають арабськими цифрами у правому верхньому куті сторінки. 

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок.  

Обсяг звіту для комплексної з фаху, переддипломної практики складає 35-40 стор. У даний 

обсяг не включаються додатки, форми звітності, договорів, положень і т.п.  

В нього входить:  

- титульний аркуш - перша стор. (не ставиться);  

- зміст - друга стор. (не ставиться);  

- вступ - третя стор. (не ставиться) і далі стор. по порядку (на 1-2 стор.);  

- основна частина (звіт з комплексної практики з фаху) - зміст звіту (20-25 стор.);  

- індивідуальне завдання (10-15 стор.) (звіт з переддипломної практики); 

- висновки (на 1-4 стор.); 

- список використаної літератури; 

- додатки (кількість не обмежується). 

У вступі відбивається коротка історія становлення підприємства (установи), визначення 

його ролі і місця в системі підприємств відповідної галузі. 

Основна частина звіту. Звіт має відобразити всі аспекти діяльності студента на базі 

практики і може бути структурований: 

або за загальними функціями - (стратегічне управління і функція планування, функція 

організовування, функція мотивування, функція контролювання, функція координування, освітня 

функція, управління інноваційною діяльністю); 
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або за основними бізнес-системами - (управління матеріально-технічною підсистемою, 

управління організаційною підсистемою, управління виробничо-технологічною підсистемою, 

управління соціально-психологічною підсистемою, управління економіко-фінансовою 

підсистемою, управління стратегічним розвитком, управління інноваційною діяльністю). 

Звіт перевіряє, оцінює роботу студента і характеризує його діяльність керівник практики 

від підприємства. Остання сторінка звіту з практики  – довідка з бази практики з підписом 

керівника практики від підприємства, печаткою і вказаними термінами проходження практики. 

Потім звіт здається на перевірку керівнику практики від кафедри. Одночасно призначається день 

захисту звіту і склад комісії із захисту. 

Індивідуальне завдання. Після закінчення переддипломної практики студент має 

підготувати пропозиції науковому керівникові щодо змісту першого варіанту теоретичного та 

аналітичного розділів атестаційної роботи, комплексу завдань для дослідження з використанням 

комп’ютерних технологій. Пропозиції щодо змісту теоретичного та аналітичного розділів 

дипломної (магістерської) роботи повинні мати логічний, доказовий, аргументований характер і 

відповідати таким вимогам: 

- містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми; 

- містити елементи самостійного дослідження; 

- містити розрахунки, виконані на ЕОМ; 

- містити елементи наукової новизни для магістерської роботи;  

- містити достатній для обґрунтування пропозицій аналіз досліджуваної проблеми у 

межах базового підприємства.  

Також по закінченню переддипломної практики студент подає на кафедру науковому 

керівнику ґрунтовні пропозиції щодо вдосконалення діяльності підприємства, запропонований для 

подальшого дослідження комплекс розробок з використанням комп’ютерний технологій. 

У висновках студент перелічує коротко виконану на базі практики роботу, чому новому 

навчився, якими методиками і практичними навичками оволодів, що йому заважало в зборі, 

обробці і аналізі матеріалу, з чим би він хотів ознайомитися ще і скільки для цього потрібно часу. 

 

4. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. 

Загальна і характерна форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту, 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики. Письмовий звіт разом з 

іншими документами, подається на рецензування керівнику практики від кафедри. 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в комісії, 

призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практики від кафедри і, за 

можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні 

дисципліни. Комісія приймає захист звітів з практики в університеті протягом перших десяти днів 

семестру, який починається після практики. Оцінка за практику вноситься в заліково-

екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента за підписами членів комісії. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано 

право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. Студент, 

який в останнє отримає негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з університету. 

 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ. 

 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні підсумки 

практики підводяться на вченій раді університету не менше одного разу протягом навчального 

року. 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:  

90-100 балів – відмінно (А), 

82-89 балів -  добре (В), 

74-81 балів – задовільно (С), 
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64-73  балів – задовільно (D), 

60-63 балів – задовільно (E), 

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX), 

1-34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

 

 


