
Титульний аркуш звіту з передипломної практики

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Факультет

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії тауправління

Спеціальність 051 – Економіка

Освітньо-професійнапрограма«Міжнароднаекономіка»
(освітньо-кваліфікаційнний рівень - магістр)

ЗВІТ
пропереддипломнупрактику

на (в)

(назва підприємства (установи, організації))

на (в)

(назва підрозділу)

Студента групи ЕК
(прізвище, ім'я, по батькові)

Початок практики «___» ___________ 20__ р.

Закінчення практики «___» ___________ 20__ р.

Керівникипрактики:
(посада, прізвище, ім'я, побатькові, підпис)

відпідприємства
(організації, установи)

відакадемії

Звітзахищенийзоцінкою___________________ “____” _________ 20___ р.
(Зараховано/ Незараховано)

Дніпро НМетАУ 20__



Форма завдання на переддипломну практику

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії тауправління

Згідно з наказом від «______» ________________ 20___р. № ________

ЗАВДАННЯ
для вивчення виробництва і збирання матеріалів при проходженні
переддипломної практики на
___________________________________________
____________________________________________________________________

(назва бази практики)

студента(ки) групи ____________________ _______________________________
(шифр акад. групи) (прізвище, ім’я, по-батькові)

згідно випускної кваліфікаційної роботи на тему: _________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1. Вивчити такі виробничі дільниці (структурні підрозділи) _________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Зібрати про них такі матеріали:

Керівник практики ______________________________________ ____________
(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

“_____” _______________20 ____ p.



Зразок оформлення завдання на переддипломну практику

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

Кафедра міжнародної економіки, політичної економії тауправління

Згідно з наказом від «_18_» червня 2019 р. № 385-к

ЗАВДАННЯ
для вивчення виробництва і збирання матеріалів при проходженні
переддипломної практики на кафедрі міжнародної економіки, політичної економії
та управління Національної металургійної академії України (НМетАУ)

(назва бази практики)

студента(ки) групи ЕК902-13м_____ ________Єфіменко А.О.________
(шифр акад. групи) (прізвище, ім’я, по-батькові)

згідно випускної кваліфікаційної роботи на тему: «Розвиток сучасних форм
міжнародного кредитування та їх поширення в Україні»___________________
________________________________________________________________

Вивчити такі виробничі дільниці (структурні підрозділи): Національна
металургійна академія України, її підрозділи, залучені до міжнародної
економічної діяльності, кафедра міжнародної економіки, політичної економії та
управління (МЕПЕУ)__________________________________________________

Зібрати наступні матеріали: 1) напрями наукових досліджень кафедри
МЕПЕУ за проблематикою міжнародної економіки; 2) здобутки українських та
зарубіжних вчених щодо досліджень міжнародних кредитних відносин;
3) матеріали щодо сучасних форм, наслідків та регуляторних засад міжнародного
кредитування/запозичення, організації співпраці українських банків із
міжнародними фінансово-кредитними інститутами у сфері кредитування бізнесу;
4) статистичні матеріали щодо участі України (за даними платіжного балансу
України), українських банків, фондів та компаній у міжнародних кредитних
відносинах; передовий досвід банків України із залучення та обслуговування
кредитних ліній ЄБРР та ЄС.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Завгородня О.О.
Керівник практики ______________________________________ ____________

(прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)



“_30_” серпня 2019 p.
Форма відгуку керівника від бази практики

Відгуккерівникапрактикивідпідприємства(організації, установи)

___________________________________________________________________
(назва бази практики)

про проходження переддипломної практики
студентом групи ЕК__________ ________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник практики
від бази практики

_________ ______________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.
«______» __________________ 20 __ року



Зразок відгуку керівника від бази практики – підприємства (організації, установи)

Відгуккерівникапрактикивідпідприємства
ПАТ “Аліанта-М”

пропроходженняпереддипломної практики
студентомгрупиЕК902-12мЗагоруйкомМ.П.

Студент групи ЕК902-12м Загоруйко Микита Петрович проходив
переддипломну практику на ПАТ “Аліанта-М” з 3 вересня 2019 р. по 27 вересня
2019 року у відділі торгівлі та логістики.

За період проходження переддипломної практики студент ознайомився з
роботою планово-економічного відділу, торговельного департаменту та усіх
його структурних підрозділів. Ознайомився із фінансово-економічними
результатами підприємства, бухгалтерськими звітами, стратегією розвитку ЗЕД,
засадами організації мережі закордонних торгових представництв, товарною
структурою експорту, документарним супроводженням експортних операцій та
митними процедурами. Студент дослідив методики розрахунку валютної
ефективності експорту та оцінки експортних ризиків, інтернет-технології пошуку
потенційних закордонних торгових партнерів. За дорученням керівництва був
задіяний у складанні конкурентних листів та розробці маркетингового плану
виведення продукції підприємства на ринки країн СНД.

Студентом Загоруйком М.П. виконана робоча програма переддипломної
практики в повному обсязі, зібрані всі необхідні матеріали для написання
дипломної роботи.

Студент Загоруйко М.П. під час проходження переддипломної практики
продемонстрував добрий рівень теоретичної підготовки, виконував усі доручення
керівника практики в повному обсязі, своєчасно й сумлінно, був відповідальним,
товариським і допитливим, проявив здібності та прагнення працювати за фахом.

Зауважень до звіту з переддипломної практики немає. Звіт заслуговує на
оцінку „відмінно”.

Керівник практики від підприємства,
керівник торговельного департаменту ___________ Литвиненко О.С.

М.П.

«__27__» вересня 2019 р.




