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ВСТУП 

 

Переддипломна практика здобувачів є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти. Обов’язковою вимогою до 

кваліфікаційних робіт випускників закладів вищої освіти є практична 

цінність отриманих результатів дослідження. У зв’язку з цим випускні 

роботи повинні бути виконані за матеріалами конкретного підприємства, 

установи або організації. Переддипломна практика проводиться на сучасних 

підприємствах різних галузей економіки та сфер діяльності, у закладах 

органів державного управління і фіскальних органів, фінансово-кредитних 

установах. 

Переддипломна практика є однією з найважливіших форм підготовки 

фахівців, а також загальним підсумком навчання та підготовки до написання 

кваліфікаційної роботи. 

Переддипломна практика здобувача передбачає безперервність і 

послідовність її проведення при одержанні достатнього обсягу практичних 

знань і вмінь відповідно до вимог до здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем. 

Переддипломна практика здобувача проводиться перед написанням 

кваліфікаційної роботи.  

Під час цієї практики поглиблюються теоретичні знання з усіх 

дисциплін навчального плану та збирається фактичний матеріал для 

написання кваліфікаційної роботи. Зміст і послідовність практики 

визначаються програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним 

планом. 
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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ  

 

Метою переддипломної практики є ознайомлення здобувача з 

практичними аспектами виникнення, розгортання та розвитку проблемної 

ситуації, яка є предметом дослідження при написанні кваліфікаційної роботи, 

а також отримання інформаційних матеріалів, необхідних для її виконання. 

Мета практики полягає в: 

- практичній підготовці здобувачів до самостійної роботи на одній 

із посад, що потребують кваліфікації магістра за спеціальністю 073 

«Менеджмент» освітньо-професійна програма «Управління фінансово-

економічною безпекою»; 

- виборі нормативно-правових, інформаційних, звітних і 

статистичних матеріалів, їх систематизації та аналізі; 

- поглибленні та закріпленні теоретичних знань з фахових 

навчальних дисциплін; 

- ознайомленні з номенклатурою продукції та послуг 

підприємства, станом виробництва, виробничою структурою, структурою 

управління; 

- безпосередній участі в усіх етапах збору та опрацювання 

інформації;  

- засвоєнні порядку складання звітності та її використання для 

управління фінансово-економічною безпекою; 

- зборі практичного матеріалу для написання кваліфікаційної 

роботиконтролює процес самостійної роботи здобувача вищої освіти; 

Під час проходження переддипломної практики здобувачі повинні 

вирішити такі завдання: 

- вивчити загальні функції системи фінансово-економічної безпеки 

і їхній взаємозв'язок з усіма функціональними службами підприємства 

(установи, організації), що є базою практики; 

- розраховувати й аналізувати фінансово-економічні показники 

діяльності, розробляти інформаційно-аналітичні документи щодо оцінки 

рівня реальних і потенційних загроз фінансово-економічній безпеці 

підприємства, фінансової установи, державної організації; 

- навчитися проводити оцінку виробничо-господарської, 

фінансової і маркетингової діяльності з точки зору забезпеченості фінансово-

економічної безпеки; 

- проводити аналіз потреб посадових повноважень установи, 

організації, підприємства для прийняття управлінських рішень щодо 

забезпечення фінансово-економічної безпеки, сталого функціонування та 

розвитку; 

- оцінювати та проводити моніторинг реалізації визначеної 

стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки установи, організації, 

підприємства; 

- набути навички виконання аналітичних робіт за допомогою 

комп'ютерної техніки; 
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- оволодіти практичними навичками із забезпечення фінансово-

економічної безпеки. 

 

 

2. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ТА 

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ 

 

Переддипломна практика проводиться на базах – в установах, 

організаціях і на підприємствах, на прикладі яких можна дослідити 

особливості прояву науково-прикладної проблеми та практичний досвід її 

розв’язання згідно з обраною темою кваліфікаційної роботи. Базами 

переддипломної практики, залежно від обраної теми дослідження, можуть 

бути підприємства різних галузей і сфер діяльності, різних форм власності, 

які займаються господарською діяльністю, фінансово-кредитні установи, 

державні фінансові органи. 

Перелік баз практики та закріплення здобувача за ними затверджується 

наказом ректора Університету. 

Необхідність і тривалість переддипломної практики визначається 

навчальним планом. 

До практики допускаються здобувачі, які повністю виконали навчальний 

план і не мають академічної заборгованості. 

Методичне керівництво практикою здійснюють керівники 

кваліфікаційної роботи. Перед початком практики ними проводиться 

інструктаж, під час якого здобувачі знайомляться з завданням на 

переддипломну практику, порядком її проходження, вимогами до складання 

звіту про проходження переддипломної практики та іншими організаційними 

питаннями. 

На підприємстві, в установі, де проходить практика, здобувачу 

призначається керівник практики з числа найбільш кваліфікованих 

працівників. 

Здобувач повинен з’явитися на місце проходження практики в 

зазначений термін. 

Здобувач зобов’язаний: 

- ознайомитися з затвердженим адміністрацією установи, 

підприємства наказом про порядок проведення практики; 

- узгодити з керівником практики від підприємства індивідуальний 

план (графік) проходження практики і за потреби оформити перепустку; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку та вимоги 

трудового законодавства; 

- дотримуватися програми, затвердженої керівниками практики від 

кафедри та підприємства; 

- виконувати вказівки керівника практики від підприємства 

(установи); 

- брати участь у виробничих нарадах, технічному навчанні, 

самостійно вивчати нормативну документацію; 
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- за потреби звітувати керівнику практики від кафедри про 

виконану роботу. 

Не пізніше ніж за один день до закінчення практики здобувач повинен 

одержати характеристику, підписану керівником або іншою службовою 

особою від бази практики та завірену печаткою підприємства (установи). 

Протягом усього строку практики здобувачу необхідно здійснювати 

підготовчу роботу зі складання звіту про проходження переддипломної 

практики. 

Підготовлений і оформлений належним чином звіт про практику 

здобувач повинен подати керівнику кваліфікаційної роботи у встановлений 

термін. До звіту обов’язково додається характеристика на здобувача-

практиканта. 

Підготовлений звіт про проходження практики здобувач захищає 

керівнику кваліфікаційної роботи в термін, затверджений на кафедрі.  

Обов’язки керівника практики від кафедри: 

- здійснювати систематичний контроль за виконанням 

затвердженої програми практики; 

- надавати консультації здобувачам з питань проходження 

практики; 

- перевіряти звіти практикантів; 

- повідомляти кафедру про виконання практики здобувачами. 

Обов’язки керівника практики від підприємства, фінансової установи, 

державної організації чи закладу: 

- створити практиканту необхідні умови для проходження 

практики; 

- надавати необхідні консультації та роз’яснення стосовно окремих 

питань, передбачених планом; 

- здійснювати організацію роботи практикантів відповідно до 

затвердженої програми практики; 

- перевіряти виконання здобувачами плану проходження практики; 

- контролювати дотримання здобувачами трудової дисципліни та 

правил внутрішнього розпорядку; 

- складати характеристики на здобувачів, підбиваючи підсумки 

їхньої роботи під час проходження практики; 

- здійснювати зовнішнє рецензування кваліфікаційної роботи 

практиканта. 

У разі порушення здобувачами трудової дисципліни та несумлінного 

виконання своїх обов’язків керівник практики від підприємства (установи чи 

закладу) має право позбавити їх практики. У таких випадках він повідомляє 

про порушення, що мали місце, керівнику практики від кафедри або надсилає 

повідомлення до закладу вищої освіти. 
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3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Звіт про практику складається індивідуально кожним здобувачем і 

повинен відображати його виробничу і наукову роботу в період практики і 

підготовленість до написання кваліфікаційної роботи. 

Оформлення звіту з практики проводиться за загальними вимогами до 

творчої роботи здобувачів на аркушах паперу формату А4, обсягом не менше 

30 аркушів. 

Структура звіту про практику: 

- титульний аркуш (форму наведено у додатку А); 

- ЗМІСТ; 

- ВСТУП; 

- РОЗДІЛ 1. Теоретичний розділ (тема індивідуального завдання);  

- РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика підприємства та аналіз рівня 

фінансово-економічної безпеки (її складових) ; 

- РОЗДІЛ 3. Пропозиції удосконалення діяльності об’єкту 

практики за обраним напрямком дослідження; 

- ВИСНОВКИ; 

- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ (приклад оформлення 

наведено у додатку В); 

- ДОДАТКИ. 

Звіт повинен бути конкретним і стислим. Обов'язково має містити 

графічний матеріал (схеми, таблиці, рисунки, діаграми, графіки), який наочно 

розкриває суть виконаної роботи, зокрема результати проведеного 

дослідження. 

У вступі узагальнюються зібрані матеріали і висвітлюються основні 

питання і напрями, якими займався здобувач на практиці. 

Основна частина містить аналіз нормативно-правової бази господарської 

діяльності, літературних джерел, звітних матеріалів і планових завдань 

підприємства (установи, організації), які вирішуються; організаційну 

структуру апарату управління; функціональні взаємодії з іншими 

організаціями, особливості організації та функціонування системи 

фінансово-економічної безпеки.  

На основі аналізу фінансово-економічної безпеки підприємства 

(установи, організації) розробляються пропозиції щодо вдосконалення 

управлінської діяльності. 

Висновки мають містити узагальнений аналіз фінансово-економічної 

безпеки і пропозиції щодо її вдосконалення. 

Додатками до звіту можуть бути копії зібраних первинних документів 

(організаційних, господарських, ділових тощо), значні за обсягом аналітичні 

таблиці, складні схеми, зразки інших матеріалів, що характеризують 

господарську діяльність підприємства (установи, організації). 

Звіт із практики захищається здобувачем перед комісією, що 

призначається завідувачем кафедри. До її складу входять керівники практики 

від кафедр, викладачі спеціальних дисциплін і за можливості керівники від 



 9 

баз практики. Комісія приймає диференційований залік у здобувачів на 

кафедрі в останній день проходження практики.  

 

4. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕМ 

 

 За допомогою керівника практики та беручи до уваги тему 

кваліфікаційної роботи здобувач вищої освіти вибирає тематичне завдання 

для проходження практики. 

Типові тематичні завдання, які відповідають темам кваліфікаційної 

роботи виглядають наступним чином: 

1. Організація системи економічної безпеки суб’єктів 

господарювання (на прикладі). 

2. Управління комплексним забезпеченням економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності (на прикладі). 

3. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

системи економічної безпеки підприємства (на прикладі). 

4. Організаційно - правове забезпечення функціонування системи 

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (на прикладі). 

5. Управління системою забезпечення економічної безпеки підприємства 

(на прикладі). 

6. Механізм управління системою фінансово - економічною безпеки 

банківських установ (на прикладі). 

7. Управління системою корпоративної безпеки суб’єктів господарської 

діяльності (на прикладі). 

8. Міжнародний досвід та міжнародні стандарти забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності. 

9. Механізми взаємодії суб’єктів забезпечення економічної безпеки з 

правоохоронними органами. 

10. Механізми управління системою економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності (на прикладі). 

11. Організаційно - правове забезпечення захисту комерційної таємниці 

як складової фінансово-економічної безпеки суб’єктів господарської 

діяльності (на прикладі). 

12. Інноваційні технології забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності (на прикладі). 

13. Організаційно - правові основи протидії недобросовісній конкуренції 

в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (на 

прикладі). 

14. Моделювання систем економічної безпеки суб’єктів господарювання 

(на прикладі). 

15. Механізм забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської 

діяльності (на прикладі). 

16. Механізми протидії зовнішнім загрозам економічній безпеці суб’єктів 

господарювання (на прикладі). 
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17. Технології попередження внутрішніх загроз економічній безпеці 

суб’єктів господарської діяльності (на прикладі). 

18. Організаційно - правові основи протидії промисловому шпигунству в 

системі економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі). 

19. Організація системи забезпечення надійності персоналу суб’єктів 

господарської діяльності (на прикладі). 

20. Організаційно-правовове забезпечення економічної безпеки 

банківських установ в Україні (на прикладі). 

21. Управління системою забезпеченням економічної безпеки 

суб’єктів господарювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

(на прикладі). 

22. Організація протидії ризикам в системі економічної безпеки суб’єктів 

господарювання (на прикладі). 

23. Організація та управління майновою безпекою суб’єктів 

господарювання (на прикладі). 

24. Технології розв’язання корпоративних конфліктів в системі 

економічної безпеки суб’єктів господарювання (на прикладі). 

25. Механізми протидії протиправним поглинанням та захопленням 

підприємств як складові системи економічної безпеки суб’єктів 

господарювання (на прикладі). 

26. Планування діяльності щодо забезпечення фінансово-економічної 

безпеки суб’єктів господарської діяльності (на прикладі). 

27. Стратегічне управління системою забезпечення економічної 

безпеки суб’єктів господарської діяльності (на прикладі). 

28. 28.Організація системи економічної безпеки у інвестиційній 

діяльності суб’єктів господарювання (на прикладі). 

29. Організація системи безпеки суб’єктів господарювання у 

надзвичайних ситуаціях діяльності та у ситуаціях невизначеності (на 

прикладі). 

30. Організація системи економічної безпеки фінансово -промислових 

груп (на прикладі). 

31. Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої 

фірми (на прикладі). 

32. Конкурентна розвідка як елемент комплексної системи фінансово - 

економічної безпеки підприємства (на прикладі). 

33. Управління системою забезпечення безпеки інвестиційної 

діяльності банку (на прикладі). 

34. Економіко-математичні моделі забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства (на прикладі). 

35. Організація і управління системою протидії тероризму па повітряному 

транспорті як складової економічної безпеки авіакомпанії. (на прикладі) 

36. Управління системою забезпечення економічної безпеки 

аеропорту (на прикладі). 

37. Управління системою забезпечення безпеки кредитування 

банківськими установами підприємств України (на прикладі). 
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38. Формування стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства в умовах глобалізації (на прикладі). 

39. Організація системи попередження терористичних актів на транспорті 

(на прикладі). 

40. Організація системи попередження терористичних актів як складова 

економічної безпеки підприємства (на прикладі). 

41. Системний та ситуаційний підхід у керуванні службою економічної 

безпеки підприємства (на прикладі). 

42. Моделі забезпечення економічної безпеки банку (на прикладі). 

43. Управління системою безпеки на транспортних підприємствах (на 

прикладі).  

44. Організація і управління системою забезпечення інформаційної 

безпеки підприємства (на прикладі). 

45. Комп’ютерне моделювання забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства (на прикладі). 

46. Забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства в процесі 

стратегічного управління (на прикладі). 

47. Організація і управління системою безпеки на залізничному 

транспорті (на прикладі). 

48. Стратегія безпеки зовнішньої діяльності підприємства (на прикладі). 

49. Ефективність використання інформаційних технологій при 

забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємств (на прикладі). 

50. Організація та управління системою економічною безпеки авіаційної 

компанії (на прикладі). 

51. Моніторинг загроз фінансово-економічної безпеки функціонування 

підприємства та методи їх запобігання (на прикладі). 

52. Організація та управління системою забезпечення безпеки діяльності 

банківських установ в Україні (на прикладі). 

53. Комплексна система забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємств (на прикладі). 

54. Міжнародний досвід забезпеченні економічної безпеки суб’єктів 

господарської діяльності та його використання в умовах Україні (на 

прикладі). 

55. Комплексне забезпечення безпеки діяльності банку (на прикладі). 

56. Управління системою економічної безпеки підприємства в 

кризових умовах (на прикладі). 

57. Методи оцінки зовнішніх загроз економічної безпеки підприємства 

(на прикладі). 

58. Організація системи забезпечення надійності персоналу банківських 

установ (на прикладі). 

59. Організація системи забезпечення економічної безпеки на 

пасажирському авіатранспорті (на прикладі). 

60. Організація системи безпеки на залізничному транспорті (на 

прикладі). 
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61. Управління системою захисту інформації з обмеженим доступом в 

банках України (на прикладі). 

62. Управління системою економічної безпеки підприємства в умовах 

недобросовісної конкуренції (на прикладі). 

63. Організація системи забезпечення інформаційної безпеки 

підприємства (на прикладі). 

64. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної 

безпеки діяльності підприємства (на прикладі). 

65. Організація та управління системою безпеки торговельного 

підприємства (на прикладі). 

66. Інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства (на прикладі). 

67. Організація захисту комерційної таємниці на підприємстві (на 

прикладі). 

68. Організація системи економічної безпеки автотранспортного 

підприємства (на прикладі). 

69. Організація забезпечення безпеки комерційної діяльності 

підприємства (на прикладі). 

70. Управління системою забезпечення особистої безпеки керівників (на 

прикладі). 

71. Організація системи забезпечення надійності персоналу 

торговельного підприємства (на прикладі). 

72. Організація системи кадрової безпеки підприємства (на прикладі). 

73. Організація системи забезпечення надійності персоналу 

торговельного підприємства (на прикладі). 

74. Організація комплексного забезпечення безпеки діяльності 

підприємства (на прикладі). 

75. Організація забезпечення інформаційної безпеки банків (на прикладі). 

76. Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом керування 

знаннями персоналу. 

77. Організація і управління системою забезпечення фінансово - 

економічної безпеки спільних підприємств (на прикладі). 

78. 78.Організація системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 

будівельної фірми (на прикладі). 

79. Організація системи забезпечення економічної безпеки 

зовнішньоекономічної діяльності підприємств (на прикладі). 

80. Дослідження інформаційної компоненти фінансово-економічної 

безпеки підприємства. 

81. Кіберзлочиність як основна загроза фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

82. Управління фінансовими ризиками в системі забезпечення фінансово-

економічної безпеки підприємства. 
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5. ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Здобувач під час проходження переддипломної практики повинен 

зібрати статистичний матеріал, ознайомитися з інформацією за темою 

кваліфікаційної роботи, зібрати і підготувати графічний матеріал. Також 

практичним завданням є розробка пропозицій щодо вдосконалення 

управлінської діяльності із забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства (установи, організації). 

Виходячи з цих завдань в основній частині звіту про практику повинні 

бути розроблені такі підрозділи: 

- опис підприємства (установи, організації) та його стисла техніко-

економічна характеристика; 

- характеристика системи обліку, обліково-аналітичного 

забезпечення процесу гарантування фінансово-економічної безпеки 

підприємства (установи, організації); 

- опис організації системи фінансово-економічної безпеки 

підприємства (установи, організації); 

- аналіз фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, 

організації) – бази практики, а якщо передбачає тема кваліфікаційної роботи 

– аналіз економічної безпеки держави (регіону); 

- пропозиції щодо вдосконалення діяльності з забезпечення 

фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, організації, держави, 

регіону – залежно від теми кваліфікаційної роботи). 

 

У рамках першого підрозділу необхідно висвітлити головні теоретичні 

постулати обраної тематики дослідження, у відповідності до теми 

кваліфікаційної роботи. 

 

У рамках ДРУГОГО підрозділу необхідно висвітлити такі питання: 

Для підприємства або установи: 

- мета діяльності, стисла історична довідка; 

- напрями видів діяльності, джерела отримання прибутку; 

- опис основної продукції, послуг, їхнє призначення та основні 

споживчі властивості; 

- характеристика виробничої структури та структури управління; 

- інформації про основних конкурентів та ринки збуту продукції; 

- інформація про засновників (керівників) підприємства, форму 

власності, майнова відповідальність; 

- організація підприємства, установи; 

- структура та посадові обов’язки працівників бухгалтерії; 

- характеристика системи обліку; 

- характеристика основних позицій Наказу про облікову політику; 

- специфіка бухгалтерського обліку; 

- система відповідальності відділів та керівників у системі 

економічної безпеки; 
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- система цілей та стратегій їх досягнення, концепція безпеки; 

- аналіз структури інформації та організаційного забезпечення 

діяльності в сфері безпеки (відповідні інструкції та положення); 

- опис посадових обов'язків керівника (професіонала, аналітика) 

відділу економічної безпеки; 

- імідж підприємства; 

- інтерес до підприємства з боку державних контролюючих і 

правоохоронних органів; 

- ставлення партнерів до підприємства; 

- відгуки контрагентів; 

- зв'язки з компаніями (організаціями) або фізичними особами; 

- випадки шахрайства; 

- наявність судових або адміністративних розглядів за участі 

підприємства або його засновників чи керівників; 

- політика підприємства в сфері соціальної відповідальності; 

- ситуації щодо порушення трудової дисципліни та методи 

вирішення трудових спорів; 

- аналіз корпоративних конфліктів (історія створення 

підприємства, вимоги до претендентів у склад органів управління, 

підвищення кваліфікації співробітників і членів органів управління, 

соціальна діяльність підприємства, кількість звернень акціонерів на 

підприємство, склад та характеристика конфліктних ситуацій на 

підприємстві, вплив корпоративних конфліктів на результативність 

діяльності підприємства) – якщо підприємство бази практики у формі АТ; 

- аналіз фінансово-економічної безпеки підприємства (установи, 

організації); 

- аналіз фінансово-економічної безпеки держави, регіону, галузі 

(стан макроекономічної безпеки України, стан фінансової безпеки України, 

стан зовнішньоекономічної безпеки України, стан інвестиційної безпеки 

України, стан науково-технологічної безпеки України, стан енергетичної 

безпеки України, стан соціальної безпеки України, стан демографічної 

безпеки України, стан продовольчої безпеки України, стан виробничої 

безпеки України, стійкість, стабільність і здатність до розвитку регіону, 

соціально-економічні фактори регіону (галузі), зовнішньоекономічна 

відкритість регіону (галузі), стан конфліктів у корпоративному секторі 

регіону (галузі)) – якщо темою кваліфікаційної роботи передбачений такий 

аналіз 

- тематичний аналіз області у відповідності до теми 

кваліфікаційної роботи. 

Для фінансово-кредитних організацій: 

- історія створення та розвитку банку; 

- характеристика банківських послуг та продуктів, коротка 

характеристика депозитних і кредитних програм; 

- організаційна структура банку; 
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- оцінка динаміки основних фінансово-економічних показників 

діяльності банку за останні 5 роки (депозитний, кредитний портфелі, сума 

активів, власного капіталу, прибутку, показники рентабельності, 

заборгованість за кредитами та інші); 

- облікова політика банку; 

- облік де опозитивних та кредитних операцій банку; 

- облік наявних коштів в банку; 

- внутрішніх аудиту банку. 

- організаційна структура відділу фінансово-економічної безпеки 

або відділу фінансового моніторингу; 

- взаємозв'язки відділу фінансово-економічної безпеки чи відділу 

фінансового моніторингу з іншими структурними підрозділами банківської 

установи; 

- функції відділу фінансово-економічної безпеки або відділу 

фінансового моніторингу; 

- організація управління силовою безпекою; 

- організація управління інформаційною безпекою; 

- організація управління кадровою безпекою; 

- аналіз показників безпеки касових операцій; 

- аналіз безпеки валютних операцій; 

- аналіз безпеки депозитних операцій; 

- аналіз безпеки кредитних операцій (або оцінка 

кредитоспроможності позичальника за даними кредитної історії). 

 

У рамках ТРЕТЬОГО розділу необхідно висвітлити такі питання: 

- проблеми економічної безпеки, які визначені в результаті 

прведених досліджень в другому розділі; 

- можливі напрями подолання визначених проблем та розвитку 

системи фінансово-економічної безпеки за обраним напрямом дослідження у 

відповідності до теми кваліфікаційної роботи. 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

Вид контролю: диференційований залік 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума 

балів 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного захисту 

практики 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

проходженням практики 
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1) оцінка «відмінно» за національною шкалою та А за ECTS 

виставляється здобувачу за: 

-  вільне володіння змістом роботи яка проводилася під час практики; 

- вичерпне знання відповідного законодавчого та інструктивного 

матеріалу; 

-  уміння здобувача відповідати на проблемні питання, пов’язані із 

обліком, аналізом діяльності підприємства, передбачені програмою 

практики; 

2) оцінка «добре» за національною шкалою та B або С за ECTS 

виставляється здобувачу за: 

-  правильне розкриття змісту практики; 

-  знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу; 

- позитивну відповідь на проблемні питання, пов’язані з роботою 

підприємства; 

3) оцінка «задовільно» за національною шкалою та D або E за ECTS 

виставляється здобувачу за: 

-  припущені значні помилки під час розкриття змісту роботи; 

-  неповне знання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу; 

- неповну відповідь на проблемні питання, пов’язані з роботою 

підприємства; 

4) оцінка «незадовільно» за національною шкалою та FX або F за ECTS 

виставляється за: 

-  неправильне розкриття змісту практики; 

-  припущені грубі помилки у змісті відповіді; 

-  незнання відповідного законодавчого та інструктивного матеріалу; 

-  нерозуміння суті проблемних питань роботи підприємства. 

Під час оцінки звіту про практику в цілому додатково враховуються і 

впливають на загальну оцінку припущені недоліки та помилки, якими 

вважається: 

-  неохайне оформлення роботи; 

-  помилки в оформленні звіту про практику відносно діючих вимог; 

-  помилкові статистичні та аналітичні дані, навіть якщо розмір помилки 

незначний і в цілому не впливає на висновки, які зроблено у звіті; 

-  несвоєчасність представлення на кафедру звіту про практику. 

Здобувач котрий не виконав програму практики та отримав 

незадовільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при захисті 

звіту про практику, скеровується на практику повторно або відраховується з 

Університету. 
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