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Методичні рекомендації опрацьовано з метою унормування та регламентації дія-

льності учасників освітнього процесу: здобувачів вищої освіти спеціальності 051 «Еко-

номіка» та професорсько-викладацького складу щодо організації, проведення та оціню-

вання компетентностей здобувачів за результатами практик. 

Представлено зміст, функціональну роль в освітньому процесі й складові ознайом-

чої, підприємницької та комплексної практик з фаху. Висвітлено аспекти організації 

практик; їх керівництва з боку кафедри, університету та організації (підприємства, уста-

нови, закладу). Упорядковано вимоги до змісту та оформлення звітів за результатами 

практик. 

Призначено для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціаль-

ності 051 «Економіка» (освітня програма «Економіка»). 
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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації з наскрізної програми практики для здобува-

чів вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітня програма «Еконо-

міка») виходять з розуміння авторами сучасного університетського освітньо-

го процесу як дуального за своїм змістом і функціональним призначенням. 

Такий процес потребує органічного поєднання в навчанні освітньої та прак-

тичної компонент. 

При цьому, сам освітній процес за суттю розглядається як студентоце-

нтрований: у його контексті фокус навчання зміщується з викладача на сту-

дента – здобувача вищої освіти. 

Практика здобувачів вищої освіти спеціальності «Економіка» – не-

від’ємна складова частина освітнього процесу та освітньо-професійної про-

грами підготовки висококваліфікованих фахівців першого (бакалаврського) 

рівня, забезпечення їхньої конкурентоспроможності й працевлаштування 

на регіональному, загальнодержавному та міжнародних ринках праці. 

Метою практичної підготовки здобувачів є закріплення теоретичних 

знань, отриманих у процесі навчання; здобуття базових та професійних ком-

петентностей для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних 

інституціональних, економічних і виробничо-комерційних умовах; набуття 

початкового досвіду під час виконання фахових завдань; ознайомлення здо-

бувачів з реальними умовами діяльності організацій (підприємств, установ, 

закладів, громадських організацій тощо); оволодіння сучасними методами та 

формами організації праці в економічній сфері діяльності організацій.  

Практичне провадження студенто-центрованого підходу при реалізації 

освітнього процесу стосовно забезпечення проходження здобувачами вищої 

освіти практик втілився в підходах у досягненні означеної мети: з урахуван-

ням сучасних вимог щодо підготовки економістів першого (бакалаврського) 

рівня і побажань випускників та стейкхолдерів визначено бази проходження 

практик – відповідні організації до кожного їх виду (підприємства, заклади, 
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установи публічного сектору, громадські організації тощо), обґрунтовано 

необхідні процедури проходження практик здобувачами і критерії оціню-

вання їхніх звітів. 

Кафедра економіки, маркетингу та підприємництва ЛНУ імені Тараса 

Шевченка сформувала необхідні бази практик, які охоплюють усі сфери 

економіки (виробництво, торгівлю, сферу послуг, банківську та страхову 

сфери, сервісне обслуговування), а також публічний сектор (органи держав-

ної влади, некомерційні установи, громадські організації). За власним ба-

жанням студенти можуть обирати бази проходження практик самостійно. 

Наскрізну програму практики як основний організаційно-методичний 

документ, що регламентує діяльність здобувачів вищої освіти і керівників 

практики, опрацьовано відповідно до: 

1. Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; 

2. Стандарту вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, 

галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальність: 051 «Еко-

номіка», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 

13.11.2018 р. № 1244; 

3. Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 

Положення про проведення практики студентами вищих навчальних закла-

дів України» від 08.04.1993 р. № 93; 

4. Положення про організацію освітнього процесу в ДЗ «Лугансь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка» зі змінами від 

29.05.2020 р.;  

5. Положення про організацію та проведення практики студентів у 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка зі змінами 

від 29.05.2020 р. 
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1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» [] та Стандарту ви-

щої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та по-

ведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» [] практика є невід’ємною 

складовою дуального студенто-центрованого освітнього процесу здобувачів.  

Визначальною метою практики здобувачів вищої освіти є закріплення 

ними науково-теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, здобуття 

загальних і спеціальних компетентностей і результатів навчання бакалавра, 

які мають практичну професійну спрямованість. 

Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня можуть прохо-

дити практику на підприємствах, установах, закладах, організаціях публіч-

ного сектору тощо, організаційно-управлінський і науково-технічний рівень, 

а також матеріально-технічна база яких відповідають вимогам програм прак-

тики сучасного освітнього процесу. 

Під час проходження практик здобувачі освіти на основі участі у ви-

робничо-господарській діяльності підприємств мають отримати базові про-

фесійні навички і перший досвід самостійної фахової роботи; навички збору, 

аналізу й узагальнення матеріалів для підготовки звітів з практик. 

Відповідно до освітньої програми «Економіка» зі спеціальності 051 

«Економіка» та розроблених навчальних планів підготовки бакалаврів, випу-

сковою кафедрою економіки, маркетингу та підприємництва ДЗ «Лугансь-

кий національний університет імені Тараса Шевченка» (надалі – ЛНУ) пе-

редбачено проведення таких видів практики, їх розподіл за семестрами та 

тривалість (табл. 1). 

Наскрізна програма практики, що включає ознайомчу, підприємницьку 

та комплексну з фаху, передбачає не тільки їх чітку логічну співупорядкова-

ність, а й досягнення накопичувального кумулятивного ефекту щодо отри-

мання результатів навчання здобувачів визначених стандартом спеціальності 

«Економіка». 
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Таблиця 1 

Види практик для здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю 051 «Економіка» 

Назва практик Семестр 

проведення 

Тривалість 

у тижнях 

1. Ознайомча 

2. Підприємницька 

3. Комплексна практика з фаху  

5 

7 

8 

2 

3 

8 

 

Основні положення щодо проходження здобувачами вищої освіти 

ознайомчої (навчальної), підприємницької та комплексної практики з фаху й 

організаційно-методичного супроводу означених видів практик з боку ЛНУ 

викладено в наступних розділах пропонованих Методичних рекомендацій. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИК 

 

Однією з головних передумов належної організації, успішного прове-

дення практик та досягнення відповідної мети є визначення баз практик. 

Базами практик кафедрою визначено: виробничі, торгівельні, банків-

ські та інші підприємства; організації, установи, їхні окремі основні або до-

поміжні підрозділи і служби – цехи, управління, відділи, бюро тощо (надалі 

– бази практик). Також базами практик для здобувачів вищої освіти за спеці-

альністю 051 «Економіка» можуть бути державні установи, некомерційні та 

громадські організації. 

Ураховуючи наявність в ЛНУ Філії Інституту економіки промисловос-

ті Національної академії наук України, яку засновано на базі кафедри еконо-

міки, маркетингу та підприємництва, вона також може бути базою практик 

здобувачів. 

Базу практики здобувачі обирають за сприянням кафедри або на основі 

рекомендацій з боку стейкхолдерів – організацій (підприємств), які мають 

відповідні умови забезпечення повноцінного проходження практики. 

Підставою для направлення здобувачів на практику служить офіційний 

лист-угода підприємства із зобов'язанням надати необхідні належні умови 

проходження практики і підготовки звіту відповідно до програми практики. 

Порядок проведення практики регламентується наказом ЛНУ про ор-

ганізацію і проведення практики, яким регламентується направлення та роз-

поділ здобувачів по базах практики та призначення керівників практики від 

Університету.  

Практика проводиться на основі угод (договорів) між Університетом і 

підприємством чи організацією, керівники яких незалежно від їх господар-

сько-правового статусу зобов'язуються забезпечити необхідні умови для на-

лежного проходження практики здобувачів. Договір має передбачати приз-

начення двох керівників практики – від підприємства (як правило, керівника 

підприємства, його заступника або одного з провідних фахівців) і від кафед-
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ри економіки, маркетингу та підприємництва. 

За наявності вакантних посад на підприємстві здобувачі можуть тим-

часово працевлаштуватися на них, якщо вакантна робота відповідає вимогам 

програми практики та рівню підготовки здобувачів.  

При цьому, задіяння здобувачів на робочих місцях, не передбачених 

програмою практики, і не в терміни проведення практик, є неможливими. 

При підведенні підсумків загальної успішності здобувачів за семестр 

оцінка за підсумками проходження практики прирівнюється до оцінок за те-

оретичними курсами навчання (відповідних іспитів). Здобувачі, які не вико-

нали програми практик з поважної причини, направляються на практику 

вдруге у вільний від навчання час. Ті здобувачі, які не захистили звіт за ре-

зультатами практики в установлені терміни – не переводяться на наступний 

курс навчання або не допускаються до підсумкової атестації на отримання 

кваліфікації бакалавра економіки. 

Відповідно до Положення [] відповідальність за організацію практик та 

здійснення контролю за виконанням її програм покладається на ректора 

ЛНУ.  

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійс-

нюють проректор ЛНУ з науково-педагогічної роботи, директор навчально-

наукового інституту економіки та бізнесу й гарант освітньої програми «Еко-

номіка».  

Загальний організаційно-консультативний супровід практикою здійс-

нює навчальний відділ ЛНУ. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво й організацію вико-

нання програм практики забезпечує кафедра економіки, маркетингу та підп-

риємництва ЛНУ. 

На період проходження практики на здобувачів вищої освіти поши-

рюються загальнодержавні норми і правила охорони праці та правила внут-

рішнього розпорядку, які діють безпосередньо на базах практик. У період 

проходження практики здобувач виконує роботи відповідно до завдання на 
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робочому місці під керівництвом співробітника підприємства. У разі прохо-

дження виробничої практики здобувач може виконувати функції стажиста, 

дублера, асистента, помічника тощо.  

Робочий час здобувача-практиканта встановлюється відповідно до 

внутрішнього розпорядку і режиму роботи, які діють в організації (на підп-

риємстві). Тривалість робочого дня практиканта не повинна перевищувати 

при п'ятиденному робочому тижні – 8 годин, а при шестиденному робочому 

тижні – 7 годин. З метою збору матеріалів для підготовки звіту за результа-

тами практики передбачається використання 20% робочого часу здобувача-

практиканта від загального часу проходження практики. 

На початку практики керівник практики від кафедри має ознайомити 

здобувача з положенням про практику, видати йому щоденник і програму 

практики.  
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3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

Навчально-методичне керівництво практикою здобувачів вищої освіти 

зі спеціальності «Економіка» здійснює кафедра економіки, маркетингу та 

підприємництва ЛНУ (надалі – кафедра). Кафедра призначає керівників 

практики з числа провідних її викладачів. 

На початку практики здобувачі вищої освіти зі спеціальності «Еконо-

міка» мають отримати від керівників індивідуальні завдання щодо збору та 

систематизації інформації на базах практики та параметрів їхньої економіч-

ної діяльності. Така інформація є необхідною, насамперед, для підготовки 

звіту про проходження практики. 

Разом з тим, зібрана здобувачем інформація також надалі може бути 

використана ним для підготовки і захисту індивідуальних завдань, курсових 

робіт, доповідей на наукових конференціях тощо. Зібрана інформація може 

розглядатися у подальшому як вихідна інформаційно-аналітична основа для 

написання здобувачем магістерською роботи. 

Керівник практики від університету в межах своєї компетенції уповно-

важений вирішувати всі проблеми під час проходження практики здобува-

чем (або – погоджувати рішення із завідуючим кафедрою у разі виникнення 

особливо складних питань).  

Відповідальність за організацію виробничої практики на підприємстві 

несе керівник підприємства, який уклав договір із ЛНУ. Він же своїм нака-

зом може призначити керівника практики від підприємства з числа провід-

них висококваліфікованих фахівців. 

У разі порушення здобувачем-практикантом норм чинного законодав-

ства (або – морально-етичних норм) підприємство дії у відповідності до за-

конодавства та повідомляє про це керівництво кафедри. 

Обов'язки завідувача кафедрою економіки, маркетингу та підпри-

ємництва зводяться до загального організаційно-методичного керівництва 
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проведенням практик і загальним контролем за практиками (у тому числі, – 

за виконанням обов’язків закріпленого викладача). 

До обов’язків завідувача кафедри належать: 

– встановлення до початку практики зв'язку з організаціями (підп-

риємствами), котрі визначено як бази практик;  

– підготовка проекту наказу ректора щодо термінів практик відпо-

відно до навчального плану спеціальності з встановленням для кожного здо-

бувача конкретної бази практики та керівника; 

– забезпечення проведення організаційних зборів, які передують 

проведенню практики, де здобувачам надається програма практики, порядок 

її проходження та призначаються керівники практики від кафедри; 

– аналіз звітів за результатами проведення практики від керівників 

практики. 

Керівник практики від кафедри економіки, маркетингу та підпри-

ємництва безпосередньо забезпечує проведення всіх організаційно-

методичних заходів щодо практики: 

– видача завдань на проходження практики кожному практиканто-

ві, завірених підписом завідувача кафедри; 

– забезпечення якісного проходження практики здобувачами від-

повідно до програми практики, навчальних планів, силабусів та робочих 

програм; 

– керівництво науково-дослідною роботою здобувачів, передбаче-

ною індивідуальними завданнями відповідно до теми науково-дослідної ро-

боти здобувачів та наукових напрямів дослідницької діяльності кафедри; 

– контроль за забезпеченням підприємством нормальних умов 

праці здобувачів-практикантів, проведення обов'язкового інструктажу з охо-

рони праці, пожежної безпеки та техніки безпеки на робочих місцях підпри-

ємства; 
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– контроль за виконанням практикантами правил внутрішнього 

режиму праці та трудового розпорядку і дисципліни, які діють на підприємс-

тві, де проходить практика; 

– розгляд та аналіз звітів здобувачів за результатами практики, на-

дання відгуків про їх роботу,  участь у роботі комісії із захисту звітів за ре-

зультатами практики; 

– надання звіту завідуючому кафедри про підсумки проведення 

практики разом із зауваженнями і пропозиціями щодо вдосконалення цього 

виду практики на майбутнє. 

Обов'язки керівника практики від організації (підприємства, ус-

танови, закладу тощо): 

– загальна організація проходження практики здобувачів вищої 

освіти безпосередньо на підприємстві відповідно до програми практики та 

виданого індивідуального завдання; 

– контроль за дотриманням індивідуальних графіків проходження 

практики здобувачем; 

– забезпечення проведення інструктажу з охорони праці, техніки 

безпеки та пожежної безпеки, щодо режиму та трудового розпорядку роботи, 

охорони й захисту комерційної та іншої конфіденційної інформації організа-

ції; 

– забезпечення знайомства практикантів  короткою історією ста-

новлення організації, її статутом, основними напрямами діяльності, структу-

рою управління, з організацією діяльності у конкретних лінійних або функ-

ціональних підрозділах, ізобладнанням і технологічними процесами, матері-

ально-технічним оснащенням, інформаційним забезпеченням тощо; 

– надання відомостей про ті аспекти виробничо-комерційної та ін-

шої діяльності, розгляд яких передбачено програмою конкретного виду 

практики; 

– облік і контроль за діяльністю здобувачів в межах завдань прак-

тику, надання допомоги в професійному виконанні завдань, знайомство з пе-
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редовими методами діяльності організації та особливостями її функціону-

вання, заходами щодо вдосконалення роботи і покращення її результативно-

сті; 

– надання допомоги здобувачам-практикантам щодо збору матері-

алу для підготовки і захисту звіту за результатами проходження практики; 

– надання можливості користування здобувачами обчислювальною 

технікою та оргтехнікою організації, а також літературою, технічною, еко-

номічною, комерційною тощо документацією, яка не є об'єктом комерційної 

таємниці організації, задля написання звітів за результатами практики, вико-

нання науково-дослідних, курсових робіт, підготовки наукових публікацій; 

– контроль дотримання студентами-практикантами виробничої та 

трудової дисципліни і своєчасне сповіщення керівництва кафедри про всі 

випадки серйозного порушення здобувачами правил внутрішнього розпоря-

дку організації; 

– контроль ведення щоденників, підготовки матеріалів і звітів за 

результатами проходження практики, надання відгуків за результатами про-

ходження здобувачем практики; 

– здійснення регулярного інформаційного зв'язку з кафедрою з 

усього комплексу питань практики; 

– звіт перед керівництвом своєї організації за результатами прове-

дення практики. 

Обов'язки здобувача вищої освіти в межах проходження практики: 

– отримання завдання на проходження практики з боку її керівника 

від кафедри, оформлене відповідно до вимог; 

– засвоєння правил техніки безпеки та охорони праці, пожежної 

безпеки на робочих місцях на об’єктах проведення практики; 

– дотримання режимних умов, дисципліни та трудового розпоряд-

ку роботи (а також інших специфічних умов функціонування організації в 

надзвичайних ситуаціях); 
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– повне виконання правилам внутрішнього розпорядку, що діють 

на об’єкті проведення практики, трудової дисципліни і субординації, грубе 

порушення яких веде до накладення стягнення на практиканта керівником 

підприємства і офіційного повідомлення про це керівникові практики від ка-

федри або керівництву університету; 

– повне виконання індивідуального плану проходження практики у 

встановлені терміни відповідно до завдання і після її завершення надання 

керівникові від кафедри звіту за результатами проходження практики; 

– виконання окремих завдань керівника практики від підприємства згі-

дно навчальної програми та відповідних окремих індивідуальних завдань ке-

рівника практики від кафедри; 

– при виникненні будь-яких об’єктивних перешкод або ускладнень для 

нормального проходження практики своєчасне повідомлення про це керів-

ника практики від кафедри або завідувача кафедри; 

– ведення щоденника практики з щоденним записом в нього викона-

них за робочий день завдань; 

– на підставі записів, зроблених у щоденнику, наданій інформації та 

документації, матеріалів власних спостережень і роботи самостійна підгото-

вка відповідно до вимог програми практики звіту за результатами її прохо-

дження; 

– після закінчення практики отримання заліку (відповідно до навчаль-

ного плану) за результатами проходження практики у вигляді завірених під-

писом і печаткою організації (підприємства, установи, закладу) завдання, 

щоденника, звіту та короткого об’єктивного відгуку керівника практики від 

організації за підсумками проходження практики; 

– після прибуття до університету захист звіту за результатами про-

ходження практики на кафедрі перед комісією у вказані графіком навчально-

го процесу терміни із отриманням заліку (диференційованого заліку) з від-

повідним записом у заліковій книжці (у разі несвоєчасного захисту звіту 

здобувачеві зараховується академічна заборгованість; у такому разі він може 
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захистити звіт по практиці лишепісля отримання дозволу від керівництва 

підрозділу університету, до якого відноситься кафедра); 

– дотримуватися норм і правил суспільної моралі та етики й пова-

жного ставлення до керівника практики від організації та її співробітників. 

Контроль за проходженням практики здобувачами вищої освіти. 

Поточний контроль здійснюється шляхом регулярного спостереження за ді-

яльністю здобувача з боку керівників практики від кафедри і підприємства 

на базі проходження практики шляхом перевірки своєчасності та повноти 

виконання студентом програми практики і індивідуального завдання, а та-

кож за допомогою періодичних перевірок правильності ведення щоденника, 

повноти і достовірності зібраної інформації для підготовки звіту. 

Наявність у керівників практики з боку організації та кафедри істотних 

зауважень (пропусків здобувачем без поважних причин, відсутність записів 

в щоденнику, неякісне виконання передбачених програмою практики етапів і 

індивідуальних завдань, суттєве  відставання в їх виконанні) є підставою для 

внесення до щоденника відповідних записів із встановленням здобувачеві 

найкоротших термінів усунення відмічених недоліків. 
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4. ОЗНАЙОМЧА (НАВЧАЛЬНА) ПРАКТИКА 

 

4.1. Призначення й завдання ознайомчої (навчальної) практики  

 

Ознайомча (навчальна) практика є однією з найважливіших складо-

вих частин Стандарту вищої освіти України зі спеціальності 051 «Економі-

ка». Вона спрямована на ознайомлення здобувача вищої освіти з економі-

кою як сферою діяльності суспільства, яка поєднує комплекс питань сучас-

ної макроекономіки, мікроекономіки, економічної статистики, економіки 

підприємства, підприємництва тощо з метою збору матеріалів, необхідних 

для написання курсових робіт, проведення наукових досліджень у сфері 

економіки та формування загального уявлення здобувача про призначення й 

особливості професії економіста. 

Відповідно до освітньої програми «Економіка» та навчального плану 

ознайомча (навчальна) практика проводиться у п’ятому семестрі, її трива-

лість складає два тижні. Форма підсумкової атестації за результатами про-

ходження здобувачами ознайомчої практики – залік.  

Зміст ознайомчої практики формується на підґрунті засвоєння таких 

обов’язкових освітніх компонентів: «Політична економія», «Історія еконо-

міки та економічної думки», «Статистика», «Макроекономіка», «Економіко-

математичні методи та моделі», «Фінанси, гроші та кредит», «Мікроеконо-

міка», «Економіка підприємства», «Сучасні економічні системи», «Марке-

тинг», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Міжнародна економіка», 

«Економічна статистика». 

Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів освіти з різ-

ними аспектами економічної діяльності сучасних організацій (підприємств; 

установ; закладів; організацій публічного сектору; некомерційних і громад-

ських організацій тощо), подальше поглиблення й закріплення на практиці 

знань, отриманих за час теоретичного навчання, придбання навичок прак-

тичної роботи, які забезпечують адаптацію здобувачів до реальних умов на-

ціональної економіки (та її окремих галузей і сфер), а також збір необхідно-
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го матеріалу для написання курсових робіт і магістерської роботи, індивіду-

альних науково-практичних завдань, а також для підготовки до вивчення 

надалі професійно-орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальнос-

ті «Економіка». 

Виходячи з функціонального призначення та змісту ознайомчої (нав-

чальної) практики, її базами можуть бути: 

– підрозділи та служби ЛНУ, функціонування яких пов’язане зі 

здійсненням фінансово-економічної та господарсько-комерційної діяльності 

(бухгалтерія університету, його тендерний відділ тощо); 

– Філія Інституту економіки промисловості Національної академії 

наук України, яку засновано на базі кафедри економіки, маркетингу та під-

приємництва ЛНУ; 

– будь-які підприємства за вибором здобувача-практиканта (у то-

му числі, – з використанням аналізу діяльності підприємства в on-line ре-

жимі). 

За підсумками проходження ознайомчої (навчальної) практики відпо-

відно до чинного стандарту спеціальності 051 «Економіка» у здобувачів 

вищої освіти має бути сформовано такі компетентності. 

Загальні: 

– ЗК 4; 

– ЗК 7; 

– ЗК 8. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

– СК 1; 

– СК 6; 

– СК 8. 

Таким чином, наведені загальні та спеціальні (фахові, предметні) ком-

петентності відповідно до чинного Стандарту вищої освіти спеціальності 

051 «Економіка» передбачають отримання такого нормативного змісту під-

готовки бакалавра, сформульованого у термінах результатів навчання: 
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– РН 3; 

 – РН 4; 

– РН 8. 

Для досягнення означеної мети та формування компетентностей і ре-

зультатів навчання, ознайомчої (навчальної) практики здобувач вищої осві-

ти попередньо має виконати такий комплекс завдань. 

1. Ознайомлення із організацією (підприємством) – її організаційно-

управлінською структурою, основними функціями лінійних і функціональ-

них підрозділів (відділів, служб) і безпосереднім місцем проходження прак-

тики. 

2. Опрацювання Положень про функціональні підрозділи підприємст-

ва, які безпосереднім чином відповідають за економічні результати діяльно-

сті; посадових повноважень та обов’язків керівників фінансово-

економічних, менеджерських, маркетингових служб підприємства чи орга-

нізації – бази практики. 

3. Аналіз планів розвитку об’єкта практики, ознайомлення з порядком 

розробки планів виробничо-комерційної діяльності організації та її основ-

них підрозділів, що стосуються її економічної сфери. 

4. Ознайомлення з системою економічних показників, які застосову-

ються в організації (та її підрозділах), порядком їх розрахунків та методами 

їхнього поточного обліку. 

5. Ознайомлення з порядком аналізу звітних економічних показників 

діяльності підприємства (та прийняття рішень щодо їх можливих змін); до-

ведення таких показників до підрозділів організації (та безпосередніх вико-

навців); методів контролю за їх виконанням. 

6. Розгляд порядку оцінки ефективності заходів із запровадження в 

діяльності організації інноваційних підходів і методик (практик) економіч-

ного спрямування, нових форм організації праці або управління діяльністю 

об’єкта, нових технологій виробничого призначення. 
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7. Ознайомлення з системою звітності та аналізу загального фінансо-

во-економічного стану організації (та її основних економічних підрозділів і 

служб).  

8. Ознайомлення із загальною системою інформаційно-аналітичного 

забезпечення економічної діяльності об’єкту практики, з організацією до-

кументообігу в межах підприємства. 

9. Участь у діяльності структурних підрозділів підприємства з метою 

отримання навичок практичної роботи в економічній сфері діяльності підп-

риємства. 

10. З’ясування принципової логіки співупорядкованості діяльності 

структурних одиниць організації (підрозділів, відділів, служб тощо), які 

здійснюють розробку та реалізацію економічного, менеджерського, фінан-

сового та маркетингового напрямів її функціонування. 

 

4.2. Зміст і порядок проходження ознайомчої практики  

 

Під час проходження ознайомчої практики студенти мають ознайоми-

тися з організацією (підприємством) – базою практики, з її організаційно-

управлінською структурою та, насамперед, з економічними аспектами дія-

льності організації. Та вже після цього, в узагальненому розумінні, – з фі-

нансовими, менеджерськими та маркетинговими питаннями діяльності ор-

ганізації та основами виробничо-технологічного забезпечення економічного 

функціонування організації. 

При ознайомленні з підприємством (або іншою базою практики) здо-

бувачі мають приділити увагу його назві, організаційно-правовій належності 

до певної галузі (сфери) національної економіки та/або суспільного життя. 

Також слід дати визначення місії підприємства (бази практики), його 

економічних цілей та головних завдань, надати загальну динаміку основних 

економічних показників підприємства, характер виробничої кооперації, сис-



21 

тему постачання та збуту, роль підприємства у системі регіонального (мож-

ливо, –  загальнодержавного поділу праці).  

Систему економічної (виробничо-комерційної) діяльності організації є 

доцільним представити у вигляді дерева економічних цілей за зразком, який 

представлено на рис. 4.1.  

 
Рис. 4.1. Дерево економічних цілей діяльності організації  

(з визначенням назви та організаційно-правової форми організації) 

 

Узагальнена характеристика (розкриття змісту) економічних цілей дія-

льності організації надається окремо (наприклад, у вигляді табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Ідентифікація економічних цілей діяльності організації 

(з визначенням назви та організаційно-правової форми організації) 

№ рівня 

цілі 

№ цілі Загальна ідентифікація цілей 

1 

1 

2 

3 

Максимізація прибутку організації. 

Покращення кадрового потенціалу організації. 

Забезпечення конкурентних позицій на ринку. 

2 

1.1 

1.2 

1.3 

2.1 

2.2 

2.3 

3.1 

3.2 

Збільшення обсягів продажів. 

Проведення маркетингових досліджень. 

Збільшення ринкової вартості акцій. 

Поліпшення умов роботи. 

Підвищення заробітної плати. 

Підвищення кваліфікації. 

Розширення асортименту продукції. 

Підвищення якості продукції  

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

2.3.1 2.3.2 

3 

Місія 

2 

1.2 1.3 

2.1.1 2.1.2 

1 

1.1 

1.1.1 1.1.2 
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3 

1.1.1 

1.1.2 

2.1.1 

2.1.2 

2.3.1 

2.3.2 

Розширення ринків збуту. 

Збільшення виробництва продукції. 

Краще встаткування робочих місць. 

Поліпшення санітарно-побутових умов. 

Відрядження співробітників по обміну досвідом. 

Навчання співробітників на курсах підвищення кваліфікації 

 

Організаційно-управлінську структуру підприємства бажано також на-

дати у графічному вигляді (за аналогією із структурою Товариства з обмеже-

ною відповідальністю (ТОВ) виробничо-торгівельного профілю, приведеною 

на рис. 4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Організаційно-управлінська структура ТОВ 

(з визначенням назви) 

 

На схемі організаційно-управлінської структури ТОВ, наведеної на 

рис. 4.2, відзначено: ВК – відділ кадрів; ФЕВ – фінансово-економічний від-

діл; ВОТ – відділ з організації торгівлі; ВОП – відділ з організації праці; ВП 

– відділ з постачання; ВД – відділ договорів; ГВ – господарчий відділ; СУП 

– супервайзери (фахівці, що відповідають за постачання, просування й про-

даж окремих видів або груп продукції). 

Збори учасників ТОВ 

Головний бухгалтер 

ВД ВП ВОТ ФЕВ 

ТЗ 

Гараж Цехи Торг. відділи 

ДИРЕКТОР 

Комерц. директор 

Бухг. 

СУП 

ГВ 

ВК ВОП  

Склад 
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2. При вивченні структури підприємства необхідно ознайомитися із 

складовими його організаційної структури, їхнім призначенням, функціями, 

розподілом на лінійні і функціональні. При цьому слід звернути увагу на по-

будову лінійних підрозділів, які здійснюють управління основною діяльніс-

тю, і функціональних, котрі виконують дорадчі функції; на характер орга-

нізаційних відносин між структурними підрозділами; на методи, які засто-

совуються на підприємстві задля управління та координації діяльності  

структурних підрозділів на кожному рівні. 

Особливу увагу необхідно приділити структурі і функціям апарату 

управління економічними підрозділами підприємства, регламентації діяль-

ності цих структурних підрозділів, зв'язкам між ними в процесі управління. 

Це стосується роботи таких посадових осіб як головний економіст, 

головний бухгалтер, заступник директора з комерційної роботи, керівники 

відділів: планово-економічного,  фінансового, розробки економічних норм 

і нормативів, планово-виробничого, організації та оплати праці. 

Функціональні повноваження будь-якого підрозділу, наприклад, від-

ділу, бажано вивчати на основі діючих положень щодо їхніх повноважень, 

які мають бути представлені у сукупності загальних положень, структури 

відділу чи іншого підрозділу, переліку основних завдань його діяльності, 

функціональних обов’язків, прав, необхідних для виконання призначених 

обов’язків, та відповідальності, як це продемонстровано в якості прикладу 

в табл. 4.2 змісту Положення про планово-економічний відділ комунально-

го підприємства. 

Таблиця 4.2 

ПОЛОЖЕННЯ 

про планово-економічний відділ комунального підприємства 

(з визначенням назви) 

Розділ 

Положення 

Зміст Положення 

 

1. Загальні по-

ложення 

1. Планово-економічний відділ (ПЕВ) є самостійним структурним 

підрозділом комунального підприємства і входить до складу його  

управління та підпорядковується безпосередньо керівнику підприєм-
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ства. 

2. Відділ створюється і ліквідується наказом начальника підприємст-

ва, очолюється начальником, який призначається наказом керівника 

підприємства. 

3. Працівники відділу призначаються на посади і звільняються з по-

сад наказом керівника підприємства за поданням начальника ПЕВ. 

2. Структура 

відділу  

1. Структуру і штат відділу затверджує керівник підприємства відпо-

відно до типової структури апарату управління та нормативів чисель-

ності фахівців і службовців.  

2. До складу відділу можуть входити підрозділи (сектори, групи, то-

що) техніко-економічного планування, собівартості, цін, економічно-

го аналізу, обліку та статистики, калькуляції, нормативів та ін. 

3. Основні за-

вдання відділу 

 

1. Розробка заходів щодо організації раціональної господарської дія-

льності, виявлення і використання наявних резервів її покращення. 

2. Фінансово-економічне планування роботи підприємства. 

3. Здійснення економічного аналізу фінансово-господарської діяльно-

сті підприємства та контролю за виконанням планових завдань. 

4. Здійснення управлінського обліку підприємства. 

5. Контроль загального фінансово-економічного стану підприємства. 

6. Ціноутворення на послуги, які надаються підприємством юридич-

ним і фізичним особам. 

4. Функціональні 

обов’язки відді-

лу 

1. Спільно з іншими підрозділами розробляє і доводить до виконавців 

річні плани соціально-економічного розвитку підприємства. 

2. Організовує систематичний контроль за ходом виконання постав-

лених перед підприємством завдань, здійснює аналіз результатів фі-

нансово-господарської діяльності підприємства. 

3. Складає кошториси, калькуляції вартості робіт, послуг, здійснює 

розрахунки тарифів на послуги з утримання будинків і споруд. 

4. Готує та контролює бюджет підприємства та окремих його підроз-

ділів. Аналізує дохідну та видаткову частину бюджету підприємства.  

5. Розробляє плани використання власних оборотних коштів. 

6. Проводить розрахунок чисельності та фонду оплати праці всіх ка-

тегорій працюючих, складає штатні розписи. 

 8. Здійснює контроль за правильністю застосування цін та тарифів 

5. Права відділу 1. Вимагати від структурних підрозділів підприємства надання мате-

ріалів, звітів, необхідних для здійснення функцій ПЕВ. 

2. Перевіряти і підтверджувати кошториси, розрахунки економічної 

ефективності, калькуляції та ін., складені іншими відділами і цехами.  

3. Надавати вказівки іншим структурним підрозділам щодо методики 

техніко-економічних розрахунків, планування й обліку, розробки цін 

(тарифів) на роботи, послуги, що надає підприємство.  
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6. Відповідаль-

ність відділу 

1. Відповідальність за якість і своєчасність виконання функцій відді-

лу несе начальник відділу. 

2. Відповідальність відділу розповсюджується на всі матеріали, роз-

рахунки, плани, кошториси і тарифи. У разі необґрунтованої їх роз-

робки працівники відділу несуть персональну службову відповідаль-

ність. 

3. За порушення трудової дисципліни працівники відділу притяга-

ються до відповідальності згідно з чинним законодавством. Ступінь 

відповідальності працівників визначається посадовими інструкціями.  

6.4 Начальник та працівники планово-економічного відділу несуть 

персональну відповідальність за порушення вимог забезпечення кон-

фіденційності інформації та розголошення персональних даних, які 

довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових 

обов’язків 

7. Взаємовідно-

сини (службові 

зв’язки) плано-

во-економічного 

відділу з іншими 

відділами підп-

риємства 

1. З бухгалтерією. 

Отримує: звіти про фінансові результати роботи підприємства (форма 

2), баланс (форма 1), журнал № 5, 6; розрахунок амортизаційних від-

рахувань по структурних підрозділах і підприємству в цілому, інші 

дані, необхідні для планування та аналізу. 

Представляє: фінансовий план підприємства на рік, квартал і місяць; 

звіти про виконання фінансового плану; планову собівартість (вар-

тість) наданих послуг; план виробництва послуг по номенклатурі і 

обсягу; розрахунок відсотка фактичних умовно-постійних витрат; об-

сяги передбачених у бюджеті підприємства коштів у розрізі послуг та 

елементів витрат; надає штатний розклад підприємства; річний ба-

ланс робочого часу; табель обліку робочого часу; перевірені розраху-

нки нарахування заробітної плати двірникам, працівників зайнятих 

поточним ремонтом житлового фонду. 

2. З виробничо-технічним відділом. 

Отримує: перспективні та поточні плани впровадження нової техніки 

і поліпшення організації виробництва; кошториси витрат на освоєння 

нових видів робіт, послуг; звіти про виконання завдань по зниженню 

собівартості робіт, послуг; звіти про обсяги виконаних робіт по пото-

чному та капітальному ремонту; кошторис витрат на ремонт будівель 

і споруд; витрати часу і заробітної плати на одиницю виробів і відо-

мості про зміну трудомісткості; план зниження трудомісткості виро-

бів і звіт про його виконання; плани з праці виробничих підрозділів 

підприємства по кварталах і місяцях. 

Представляє: плани виробництва робіт, послуг по номенклатурі (пер-

спективні, річні та квартальні); завдання по зниженню собівартості 

продукції; терміни для складання планів та надання технічної інфор-

мації; обсяги передбачених в бюджеті підприємства коштів на прид-

бання матеріально технічних засобів, послуг; методики та розрахунки 

по визначенню економічної ефективності організаційно- технічних 

заходів, тощо. 

3. З аварійно-транспортною службою. 

Отримує: план ремонту техніки на квартал, рік і на перспективу; мі-

сячні звіти про виконання планових робіт; кошториси витрат на ре-

монт техніки, споруд і устаткування та на виконання організаційно-

технічних заходів; звіт про виконання завдань щодо зниження собі-

вартості послуг та обсяги фактично наданих послуг у розрізі замов-

ників. 
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Представляє: розрахунки обсягів планових витрат паливно-

мастильних матеріалів, запчастин, тощо; лінійні норми витрат палива 

автомобільним транспортом, спецмашинами, устаткуванням; завдан-

ня по зниженню собівартості послуг. 

4. З абонентсько-паспортною службою. 

Отримує: звіти про обсяг фактично нарахованих до сплати послуг та 

фактично отриманих від абонентів платежів; звіти про заборгованість 

абонентів у розрізі послуг та структурних підрозділів; звіт про обсяги 

наданих платних послуг населенню. 

Представляє: вартість робіт послуг, які надає підприємство; порядок 

застосування вартості цих послуг 

 

3. При ознайомленні із змістом економічної діяльності, що здійснюєть-

ся на підприємстві чи в організації, де проходить практика, необхідно приді-

лити особливу увагу питанням ціноутворення на продукцію і послуги, по-

рядку формування фінансового плану, балансу доходів і витрат підприємст-

ва, розрахунків і оцінки показників фінансово-економічного стану підпри-

ємства, діючого механізму формування, розподілу та використання прибут-

ку, визначення резервів збільшення прибутку і рентабельності, комплексної 

оцінки фінансово-економічного стану підприємства, розробки відповідних 

управлінських рішень у сфері управління господарськими процесами і конт-

ролю за їх реалізацією.  

У процесі ознайомлення із економічною діяльністю підприємства, ор-

ганізації необхідно, перш за все, розібратися з роллю кожного підрозділу 

апарату управління, а також певних працівників виробничих і виконавчих 

підрозділів, які здійснюють економічну роботу; чітко визначити роль і зміст 

діяльності планово-економічних і фінансових служб, відділів організації та 

оплати праці; розробки трудових і економічних нормативів, бухгалтерії, 

служб матеріального забезпечення діяльності об’єкта та постачання ним 

своєї продукції споживачам.   

4. При ознайомленні з системою фінансово-економічних показників, 

які використовуються на підприємстві (в організації), бажано вивчати їх ве-

личини хоча б по трьох роках, що надавало би можливість їхнього аналізу 

не лише за величиною показника, але й за динамікою його зміни по роках, 

як це для прикладу показано в табл. 4.3. 
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Таблиця 4.3 

Динаміка основних фінансово-економічних показників 

діяльності підприємства (з визначенням назви) 

 
№ 

п/п 

 

Найменування  

показників 

 

Роки 

 

Темпи зміни, % 

2018 2019 2020 2019 р 

до 

2018 р. 

2020 р. 

до 

2019 р. 

1 Обсяг виробництва продукції в на-

туральному вираженні 

     

2 Товарна продукція в цінах, що ді-

ють, грн. 

     

3 Виручка від реалізації продукції, 

грн. 

     

4 Собівартість реалізованої продукції, 

грн. 

     

5 Прибуток від реалізації продукції, 

грн. 

     

6 Рентабельність продукції, %      

7 Рентабельність продажів, %      

8 Собівартість товарної продукції, 

грн. 

     

9 Витрати на 1 грн. товарної продук-

ції 

     

10 Чисельність персоналу, осіб       

11 Продуктивність праці, грн./особу      

12 Середньорічна вартість основних 

виробничих фондів, грн. 

     

13 Фондовіддача, грн.      

14 Коефіцієнти використання вироб-

ничої потужності 

     

15 Операційний важіль      

16 Фонд оплати праці ППП, грн.      

17 Середньомісячна заробітна плата 1 

працівника ППП, грн. 

     

18 Балансовий прибуток, грн.      

19 Чистий прибуток, грн.      

20 Середня вартість активів, грн.      

21 Рентабельність активів: 

по балансовому прибутку, % 

по чистому прибутку, % 

     

 

5. Для оцінювання стану виконання підприємством чи його підрозді-

лом планових завдань, визначення їхньої виконавчої дисципліни  необхідно 

вивчати стан показників у розрізі порівняння їхніх планових та фактично 
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отриманих значень за певний календарний період, як це для прикладу пока-

зано в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Виконання плану за асортиментом товарної продукції  

підприємства (фрагмент) 

Товарна про-

дукція 

Вартість товарної продукції в 

діючих цінах, млн. грн, за 2019 

рік 
Виконання 

плану, % 

Товарна продукція 

зарахована у вико-

нання плану за 

асортиментом, 

млн. грн 

План  

 
Факт  

Монітори 6,05 6,2 102,5  + 0,15 

Системні бло-

ки 
16,5 15,9 96,5 - 0,6 

Комплектуючі  2,2 1,5 68,2 - 0,7 

Ноутбуки 10,8 12,0 111,1 + 1,2 

Принтери, 

сканери, МФУ 
1,5 1,3 86,7 - 0,2  

Інше 2,9 3,2 110,3 + 0,3 

Разом: 40,0 40,1 100,3 + 0,1 

 

Результати порівняння показників діяльності підприємства, організа-

ції по роках, або за фактичним виконанням планових завдань бажано ілюс-

трувати в графічному вигляді для більш зрозумілого сприйняття економіч-

них процесів, що відбуваються, як це для прикладу приведено на рис. 4.3. 
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Рис. 4.3. Діаграма виконання плану за асортиментом продукції 

Особливу увагу необхідно приділяти ознайомленню з плановими каль-

куляціями собівартості продукції, загального кошторису витрат підприємс-

тва, фрагмент якого для прикладу приведено в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Структура витрат діяльності підприємства (фрагмент) 

Елементи  

витрат 

Сума, тис. грн. Відхилення по роках 

2018 2019 2020 2019-

2018,  

т. грн. 

2020-

2019 

 т. грн. 

2019-

2018, 

%  

2020-

2019, 

% 

1. Матеріальні 

витрати 

3969 5273 7169 1304 1896 32,8 35,96 

2. Витрати на 

оплату праці 

3840 4460 5100 620 640 16,14 14,35 

3. Єдиний соціа-

льний податок 

845 980 1122 135 142 15,98 14,49 

4. Амортизація 

основних вктивів 

266 322 299 58 –23 21,8 – 7,1 

5. Інші витрати 140 180 210 40 30 28,5 16,67 

6. Повна собіва-

ртість продукції 

9060 11260 13900 2200 2640 24,28 23,44 

 

6. При ознайомленні з економічною роботою підприємства (організа-

ції) необхідно дізнатися, чи здійснюються заходи із запровадження нової 
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техніки, технологій, нових форм організації праці або управління діяльніс-

тю об’єкта.  

У разі проведення на підприємстві діяльності із запровадження нової 

техніки або інших заходів з покращення виробництва, організації діяльності 

та управління необхідно приділити увагу питанням, чи здійснюються при 

цьому необхідні розрахунки економічної ефективності заходів, котрі запро-

ваджуються, які при цьому використовують методики оцінки економічної 

ефективності. 

Зокрема, чи виконувані розрахунки відповідають сучасній Методиці 

оцінки економічної ефективності нових рішень, яка відображає оцінку еко-

номічного ефекту Е від запровадження конкретного заходу на основі такої 

формули:   

                                    ВРЕ −=     > 0,                                           (4.1) 

де Р – вартісна оцінка результатів, одержуваних від імплементації ор-

ганізаційного рішення; 

В – вартісна оцінка витрат на здійснення організаційного рішення. 

При розрахунках економічного ефекту за період у декілька років ви-

хідна формула (5.1) перетвориться у таку: 

         

==

 −=
T

i

i

T

i

i ЗРЕ
11 ,                                        (4.2) 

де Рi – вартісна оцінка результатів i-го року розрахункового періоду; 

Зi – вартісна оцінка витрат на захід в i-му році розрахункового періо-

ду; 

Т – тривалість розрахункового періоду, років. 

Тривалість розрахункового періоду Т встановлюється рівною кален-

дарному періоду у роках, який потрібен на повне запровадження заходу. 

Порядок розрахунку сумарного економічного ефекту за кілька років пока-

жемо прикладом, приведеним в табл. 4.6.  

Таблиця 4.6 
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Приклад розрахунку економічного ефекту від запровадження заходу 

протягом розрахункового періоду (в умовних грошових одиницях) 

Показник Роки розрахункового періоду 

1 2 3 4 5 

1. Вартісна оцінка результатів – 100 400 420 450 

2. Вартісна оцінка витрат,  

 у тому числі: 2а. капітальні  

2б. поточні  

100 150 260 300 320 

100 40 20 – – 

100 110 240 300 320 

3. Економічний ефект по роках розрахункового 

періоду (1 – 2)  
–100 –50 + 140 +120 +130 

4. Сумарний економічний ефект  –100 –150 –10 + 110 +240 

5. Прибуток по роках (1 – 2 б)  

 
–100 –10 + 160 + 120 + 130 

6. Прибуток накопичено –100 –110 + 50 + 170 + 300 

7. Повернення капітальних вкладень, накопи-

чено  
–100 –110 +50 + 170 – 

 

Як видно за даними, наведеними в табл. 4.6, захід запроваджується 

протягом 5 років, з яких у першому році здійснюються лише попередні ка-

пітальні вкладення, пробне виробництво починається з 2-го року, а з 3-го 

року відбувається стале виробництво. Отже, сумарний економічний ефект 

за розрахунковий період у 5 років складає 240 грошових одиниць. Власне 

загальний прибуток за 5 років склав 300 одиниць (рядок 6 таблиці). Відпо-

відно, повернення капітальних вкладень загальною сумою в 160 грошових 

одиниць (рядок 2а) за рахунок прибутку, одержуваного по роках розрахун-

кового періоду, здійснюється до закінчення 4-х років, коли загальна сума 

отриманого прибутку досягла значення у 170 одиниць.  

Якщо ж ретельне планування доходів, а також поточних і капітальних 

витрат наперед неможливе, розрахунок терміну повернення капітальних 

вкладень Тпов можна здійснити і за допомогою середніх очікуваних даних 

за формулою: 

Тпов = К / Пр,                                              (4.3)       

де К – загальна сума капітальних вкладень; 

Пр –  середня річна сума очікуваного прибутку. 
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7. Одним з найголовніших завдань ознайомчої практики є ознайом-

лення студента з системою звітності та порядком аналізу загального фінан-

сово-економічного стану підприємства чи організації – бази практики. 

Здобувачеві слід мати на увазі, що в Україні діють такі затверджені 

Міністерством фінансів найважливіші форми фінансової звітності підпри-

ємства: 

форма П(с)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»; 

форма П(с)БО 2 «Баланс»; 

форма П(с)БО 3 «Звіт про фінансові результати»; 

форма П(с)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»; 

форма П(с)БО 5 «Звіт про власний капітал». 

Найважливіше для здобувача впродовж практики ознайомитися із зві-

том про фінансові результати, розібратися зі змістом і порядком розрахун-

ків показників фінансових звітів, які розрізняються для суб’єктів великого і 

малого бізнесу. Приклад фінансового звіту для суб’єкту малого бізнесу 

приведено в табл. 4.7. 

Таблиця 4.7 

Звіт про фінансові результати 

за ____________ 20__ р. (Форма № 2-м) 

Стаття Код рядка За звітний 

період 

За аналогіч-

ний період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (това-

рів, робіт, послуг) 

2000     

Інші операційні доходи 2120     

Інші доходи 2240     

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280     

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

2050 (                  

) 

(                    ) 

Інші операційні витрати 2180 (                ) (                    ) 

Інші витрати 2270 (                ) (                    ) 

Разом витрати 

(2050 + 2180 + 2270) 

2285 (                ) (                    ) 

Фінансовий результат до оподаткування 

(2280 - 2285) 

2290     

Податок на прибуток 2300 (                ) (                    ) 
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Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350     

Керівник _________ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали, прізвище) 

Головний бухгалтер _______ 
(підпис) 

_________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

При ознайомленні з балансом підприємства здобувачеві слід розібра-

тися с методами аналізу обох сторін балансу – активу та пасиву, а також з 

методикою вертикального і горизонтального аналізу балансу по статтях ак-

тиву і пасиву. Для спрощення завдання з вивчення питань, пов’язаних із 

аналізом балансу підприємства, рекомендуються наступні спрощені прик-

лади такого аналізу, приведені в табл. 4.8-4.13 для певного підприємства.  

Перш за все, треба отримати чітке уявлення щодо змісту основних 

статей активу та пасиву балансу, бажано в динаміці, наприклад, за три роки, 

або, як найменше, у порівнянні на одну й ту же дату попереднього і звітно-

го років.  

Приклад представлення основних статей активу і пасиву балансу при-

ведемо в табл. 4.8 і 4.9. 

Таблиця 4.8 

Дані активу балансу підприємства за три роки  

Найменування статей активу 

балансу, грн. 

Період 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Основний капітал, у т.ч.: 383470 351320 368732 

  будівлі 230090 201357 214683 

  верстати й устаткування 153380 149963 154049 

Оборотний капітал, у т.ч.: 161270 258780 269516 

  виробничі запаси 17740 12180 21439 

  витрати майбутніх періодів 10485 8730 5346 

  кошти 119010 206218 110061 

  розрахунки з дебіторами 14035 31652 132670 

Баланс 544740 610100 638248 

 

Таблиця 4.9 

Дані пасиву балансу підприємства за три роки 

 
Найменування статей пасиву  

балансу, грн. 

Період 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Власний капітал 490560 561780 580870 
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Довгострокові зобов'язання - - - 

Поточна заборгованість 54180 48320 57378 

  кредиторська заборгованість 16250 19330 23656 

  заборгованість по оплаті праці - - - 

  податкові зобов'язання 37930 28990 33722 

Баланс 544740 610100 638248 

 

При ознайомленні із статтями активу і пасиву балансу підприємства 

необхідно ознайомитися із методами обліку, які застосовуються в системі 

бухгалтерського обліку, у якій формі складаються й зберігаються первісні 

документи щодо матеріальних активів, ознайомитися із методами аналізу 

балансу, зокрема, із суттю вертикального та горизонтального видів аналізу 

балансу, які проводять на підприємствах.  

Вертикальний фінансовий аналіз базується на структурному розкла-

данні окремих показників фінансової звітності підприємства, при якому ро-

зраховується питома вага окремих структурних складових агрегованих фі-

нансових показників. Приклад вертикального аналізу активу і пасиву бала-

нсу представлено в табл. 4.10 і 4.11. 

Таблиця 4.10 

Вертикальний аналіз активу балансу підприємства за три роки 

 

Найменування статей активу  

балансу 

У % до підсумку балансу Відхилення, % 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 

Основний капітал, у т. ч.: 70,4 57,58 57,77 -12,82 0,19 

  будівлі 42,24 33 33,64 -9,24 0,64 

  устаткування 28,16 24,58 24,14 -3,58 -0,44 

Оборотний капітал, у т. ч.: 29,6 42,42 42,23 12,82 -0,19 

  виробничі запаси 3,26 2 3,36 -1,26 1,36 

  витрати майбутніх періодів 1,92 1,43 0,84 -0,49 -0,59 

  кошти 21,85 33,8 17,24 11,95 -16,56 

  розрахунки з дебіторами 2,58 5,19 20,79 2,61 15,6 

Баланс 100 100 100 - - 

 

Таблиця 4.11 

Вертикальний аналіз пасиву балансу підприємства за три роки 
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Найменування статей активу  

балансу 

У % до підсумку балансу Відхилення, % 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 2019 р. 2020 р. 

Власний капітал 90,05 92,08 91,01 2,03 -1,07 

Довгострокові зобов'язання - - - - - 

Поточна заборгованість 9,95 7,92 8,99 -2,03 1,07 

  кредиторська заборгованість 2,98 3,17 3,71 0,19 0,54 

  заборгованість по оплаті праці - - - - - 

  податкові зобов'язання 6,96 4,75 5,28 -2,21 0,53 

Баланс 100 100 100 - - 

 

Проведення горизонтального аналізу статей балансу підприємства 

має за мету проаналізувати, як змінюються показники окремих статей бала-

нсу у часі. При використання такого аналізу розраховуються темпи росту 

(приросту) окремих показників фінансової звітності за ряд періодів і визна-

чаються загальні тенденції їхньої зміни. Зазвичай такий аналіз має за мету 

порівняти показники статей балансу на одну й ту ж дату поточного та попе-

реднього років, як це для прикладу приведено в таблицях, які наведено в 

табл. 4.12. 

Таблиця 4.12 

Горизонтальний аналіз активу балансу підприємства за  

2019-2020 рр., тис. грн. 

  

Активи 

на поча-

ток року   

на кінець 

року 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне  

відхилення 

1 2 3 4 5 

Основні засоби         

Основні засоби, первинна вар-

тість 624,4 1297,1 672,7 107,74% 

Основні засоби, кінцева вар-

тість 514,2 1074,0 559,8 108,87% 

Нематеріальні активи, первинна 

вартість 2,2 4,2 2 90,9% 

Нематеріальні активи, кінцева 

вартість 1,4 0,9 -0,5 -35,71% 

Незавершене будівництво 1,8 4,1 2,3 127,78% 

Необоротні активи, всього 666,2 1079,0 412,8 61,96% 

Оборотні засоби 
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Виробничі запаси 551,0 377,8 -173,2 -31,43% 

Векселі одержані 52,9 29,1 -23,8 -44,99% 

Готова продукція 121,1 115,6 -5,5 -4,5% 

Грошові кошти, в нац. валюті 80,9 66,5 -14,4 -17,79% 

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 893,2 1219,7 325,9 36,4% 

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками 271,7 269,0 -2,7 -0,97% 

Інша поточна дебіторська забо-

ргованість 902,8 29,9 -872,9 -96,69% 

Інші оборотні активи 117,2 105,3 -11,9 -10,15% 

Оборотні активи, всього 2879,1 2212,9 -666,2 -23,14% 

Активи, всього 3545,3 3291,9 -253,4 -7,15% 

 

Приклад проведення горизонтального аналізу пасиву балансу, який 

наведено в табл. 4.13, відображає темпи росту (приросту) окремих показни-

ків пасиву балансу за ряд періодів, а також визначає загальні тенденції їх-

ньої зміни протягом певного зазначеного часового періоду. 

 

Таблиця 4.13 

Горизонтальний аналіз пасиву балансу підприємства за 2019-2020 рр.,  

тис. грн. 

  

Пасиви 

на початок 

року   

на кінець 

року 

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

1 2 3 4 5 

Власний капітал         

Статутний капітал 177,2 177,2 0 0 

Інший додатковий капітал 459,4 459,4 0 0 

Нерозподілений прибуток 433,3 402,4 -30,9 -7,14% 

Власний капітал, всього 1069,6 1039,0 -30,6 -7,14% 

Довгострокова заборгованість         

Облігації до оплати - -     

Довгостроковий банківський 

кредит - -     

Довгострокова заборгованість, - -     
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всього 

Короткострокова заборгова-

ність         

Кредиторська заборгованість 1288,3 504,0 -784,3 -60,87% 

Поточні зобов’язання за розра-

хунками 236,9 757,8 520,9 219,88% 

Інші зобов’язання 0,5 46,1 45,6 912% 

Банківська позика 950,0 945,0 -5 -0,53% 

Заборгованість за податками         

Короткострокова заборгова-

ність, всього 2475,7 2252,9 -222,8 -9,07% 

Пасиви, всього 3545,3 3291,9 -253,4 -7,14% 

 

8. Окремим завданням здобувача в процесі проходження практики є 

ознайомлення з інформаційним забезпеченням здійснення економічної діяль-

ності організації (підприємства). У даному аспекті практиканта має зацікави-

ти, які використовуються масиви інформації, як відбувається комунікаційний 

процес, комунікації між рівнями управління і підрозділами, комунікації між  

підприємством (організацією) і зовнішнім середовищем. Слід уявляти загаль-

ну схему інформаційних потоків усередині організації; як побудований інфо-

рмаційний процес, котрий містить передачу, перетворення, зберігання, оцінку 

та безпосереднє використання інформації; засоби її передачі, документообіг 

підприємства; організацію діловодства й основні схеми документообігу в ме-

жах підприємства. 

 

4.3. Структура та обсяг звіту за результатами ознайомчої практики 

 

 

Підсумком проходження ознайомчої практики є звіт, який готується і 

захищається кожним здобувачем індивідуально. Зміст звіту має відповідати 

рекомендаціям, які наведено в п. 4.2, а оформлення має повністю відповіда-

ти вимогам до оформлення звітів з практики, розміщеним у розділі 7. 

Структура звіту з ознайомчої практики має такий вигляд. 
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Титульний лист (наведено в Додатку А). 

Реферат. Містить відомості щодо обсягу звіту, кількості рисунків, 

таблиць, перелік ключових слів. Текст реферату і перелік ключових слів 

мають характеризувати зміст звіту. Текст реферату складається з 12-15 ряд-

ків, надрукованих через рядок, обсяг тексту реферату – 1200-2000 знаків 

(наведено в Додатку Б).  

Зміст (приклад наведено у Додатку В). Містить перелік розділів звіту 

із зазначенням сторінок початку кожного розділу звіту. 

Вступ. У вступі розкривається загальне поняття економіки та її місця 

в забезпеченні життєдіяльності суспільства. 

Головним є визначення бази і завдань ознайомчої практики, дається 

загальна характеристика організації (підприємства, установи, закладу) – ба-

зи проходження практики. 

Перший розділ звіту «Загальна характеристика бази практики 

(наводиться організаційно-правова форма та назва організації)» має бу-

ти присвячено узагальненому опису та аналізу діяльності вибраного об'єкту 

практики, економічній діяльності об’єкта та його підрозділів. Зміст форму-

ється із використанням рекомендацій, наданих у пунктах 1-3 попереднього 

підрозділу 4.2 Методичних рекомендацій.  

Другий розділ «Аналіз фінансово-економічних показників госпо-

дарської (виробничо-комерційної) діяльності організації» слід присвяти-

ти аналізу системи фінансово-економічних показників поточної діяльності 

бази практики (та методам їх розрахунку). 

Конкретний зміст розділу формується самим здобувачем із викорис-

танням порад, наданих у пунктах 4-6 попереднього підрозділу 4.2 Методич-

них рекомендацій. 

Третій розділ «Аналіз звітності та загального економічного стану 

організації» необхідно присвяти розгляду форма звітності підприємства та 

методами аналізу його загального економічного стану на основі 

затверджених форм фінансової звітності та балансу підприємства. 
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Конкретний зміст розділу формується здобувачем із використанням порад, 

які надано в пунктах 7-8 попереднього підрозділу 4.2 пропонованих 

Методичних рекомендацій.  

Висновки. У Висновках до звіту дається узагальнений виклад 

сутності його розділів. Буде вкрай доцільним відобразити результати 

отриманих здобувачем практичних навичок за підсумками проходження 

ознайомчої практики у відповідності з необхідними аспектами (питаннями), 

які містяться в розділах звіту. 

Список використаних джерел, у якому в алфавітному порядку має 

бути вказано всі інформаційні джерела, використані здобувачем (у тому 

числі, наприкінці списку джерел – з інтернет-ресурсів ).  

Додатки. Їх необхідність і доцільність вирішує здобувач-практикант 

(з погодженням з керівниками практики від кафедри та від підприємства). У 

додатках наводяться документи, використані автором звіту, а також різного 

роду ілюстративні матеріали, які не увійшли до основного тексту звіту. 

Звіт з ознайомчої практики має приведену нижче структуру. 

Рекомендований обсяг звіту (без урахування Додатків) має складати 

орієнтовно 38-42 сторінки за наступними рекомендаціями. 

Титульний лист  –  1 сторінка. 

Реферат – 1 сторінка. 

Вступ – 1-2 сторінки. 

1 розділ – 9-11 сторінок 

2 розділ – 9-11 сторінок  

3 розділ – 9-10 сторінок  

Висновки – 2-3 сторінки 

Список використаних джерел – 2-3 сторінок 

Разом – 37-40 сторінки. 
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5. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ПРАКТИКА  

5.1. Призначення й завдання підприємницької практики  

 

Підприємницька практика проводиться у відповідності до стандарту 

спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми та навчаль-

ного плану випускової кафедри. 

При проходженні підприємницької практики здобувачі мають у реа-

льних економічних (виробничо-комерційних) умовах ознайомитися з діяль-

ністю організації (підприємства) – бази проходження практики, охарактери-

зувати її практичну діяльність, господарсько-правовий статус і галузеву 

приналежність, місце в зовнішньому середовищі, провести аналіз динаміки 

і виконання фінансово-економічних показників її діяльності, більш деталь-

но дослідити одну зі сфер економічної діяльності підприємства в цілому чи 

одного з його економічних відділів. Це має закріпити теоретичні знання, 

отримані при вивченні спеціальних економічних дисциплін, сформувати 

практичні навички здобувача щодо економічної роботи організації (підпри-

ємства). 

Відповідно до чинного Стандарту вищої освіти України першого (ба-

калаврського) рівня спеціальності «Економіка» та навчального плану кафе-

дри зміст підприємницької практики формується на підґрунті засвоєння та-

ких обов’язкових освітніх компонент (з урахуванням накопичувального 

ефекту щодо засвоєння компонент ознайомчої (навчальної) практики): 

«Підприємництво та бізнес-культура», «Зовнішньоекономічна діяльність 

підприємства», «Економіка територіальних громад». 

Виходячи з функціонального призначення підприємницької практики, 

її базою слід обирати організації, які безпосереднім чином провадять виро-

бничо-комерційну діяльність (у будь-якій галузі національної економіки). 

Ураховуючи діяльність Інституту економіки промисловості НАН Ук-

раїни щодо забезпечення функціонування провідних господарських струк-
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тур країни, базою проходження підприємницької практики здобувачами 

вищої освіти ЛНУ кафедри економіки, маркетингу та підприємництва може 

бути й Філія ІЕП, яку засновано на базі кафедри. 

Відповідно до навчального плану випускової кафедри підприємниць-

ка практика проводиться у сьомому семестрі, її тривалість складає три тиж-

ні. Форма підсумкової атестації за результатами проходження здобувачами 

підприємницької практики – диференційований залік.  

За підсумками проходження ознайомчої (навчальної) практики відпо-

відно до чинного стандарту спеціальності 051 «Економіка» у здобувачів 

вищої освіти має бути сформовано такі компетентності. 

Загальні: 

– ЗК 3; 

– ЗК 9; 

– ЗК 11. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

– СК 2; 

– СК 7; 

– СК 10; 

– СК 13. 

Таким чином, наведені загальні та спеціальні (фахові, предметні) ком-

петентності відповідно до чинного стандарту спеціальності 051 «Еко-

номіка» передбачають отримання такого нормативного змісту підго-

товки бакалавра, сформульованого у термінах результатів навчання (в 

доповнення до попередньо отриманих результатів навчання за підсум-

ками ознайомчої практики): 

– РН 5; 

 – РН 6; 

– РН 7; 

– РН 10. 

– РН 13 
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– РН18 

Результатом проходження практики має бути аналіз й узагальнення 

інформації щодо економічної діяльності організації (підприємства) як 

суб’єкту підприємницької діяльності, більш повне уявлення практичних ас-

пектів діяльності підприємства на ринку, ознайомлення із специфічними 

методами маркетингової діяльності, визначення місця підприємства в ото-

ченні своїх конкурентів, ознайомлення із заходами щодо просування про-

дукції підприємства на ринки збуту, окреслення ринку споживачів його 

продукції та послуг, запровадження заходів щодо підвищення лояльності до 

споживачів і покупців продукції, а також елементів системи відношення з 

клієнтами. 

При цьому, аналіз діяльності підприємства має здійснюватися у кон-

тексті реальної регуляторної політики держави в економічній сфері: її гро-

шово-кредитної, фіскальної, митної політики тощо, регулювання зовніш-

ньо-економічної діяльності суб’єктів господарювання.  

Для успішного виконання завдань і досягнення мети проходження 

підприємницької практики здобувачам необхідно орієнтуватися на вико-

нання переліку таких завдань. 

1. Ознайомлення з підприємством, опис його загальної характеристи-

ки, галузевої приналежності, видів діяльності, його продукції та послуг, ор-

ганізаційно-правового статуту, відомостей щодо власників, статутного фон-

ду, порядку сплати податків тощо.  

2. Ознайомлення й опис характеристики внутрішнього середовища 

підприємства, його організаційної структури управління, профілю спеціалі-

зації підрозділів і механізму їхньої взаємодії, повноважень відділів і служб, 

які здійснюють економічну діяльність підприємства та його функціонуван-

ня на ринку.  

3. Ознайомлення й опис зовнішнього середовища діяльності підпри-

ємства, груп споживачів його продукції, конкурентів, постачальників, наяв-

ної торгівельної мережі, форм і методів торгівлі, реклами й інших заходів 
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просування продукції на ринки. Бажано визначити місце продукції або пос-

луг підприємства – об’єкту практики на ринку у співставленні з іншими 

підприємствами-конкурентами, оцінити переваги або, навпаки, недоліки 

продукції підприємства у порівнянні з аналогічною продукцією інших ви-

робників, проаналізувати її місце за критеріями якості-ціни, проаналізувати 

наявні проблеми (та висунути певні пропозиції щодо покращення конкуре-

нтного положення підприємства на ринку). 

4. Проведення аналізу динаміки фінансово-економічних показників 

діяльності підприємства, бажано – за період не менше трьох років, вико-

нання планових показників і завдань діяльності підприємства; зокрема, сто-

совно обсягів продажу продукції і надання послуг, отримання прибутку, 

підтримки й покращення положення підприємства на споживчому ринку 

(локальному, регіональному тощо). 

5. Вивчення системи фінансової звітності підприємства, ретельне 

ознайомлення із формами фінансового звіту і балансу, із  порядком їх фор-

мування та використання в процесі здійснення підприємницької діяльності. 

Проведення вертикального й горизонтального аналізу статей активу і паси-

ву балансу, аналізу структури балансу з метою визначення показників фі-

нансового стану підприємства; зокрема, стану його активів, ліквідності, фі-

нансової стійкості, фондовіддачі та рентабельності власного капіталу, обо-

ротності оборотного капіталу. Бажано проаналізувати джерела фінансуван-

ня діяльності  підприємства (та запропонувати заходи щодо покращення йо-

го фінансово-економічного стану). 

6. Відповідно до спеціального завдання, узгодженого з керівником  

практики від кафедри, необхідно ознайомитись і проаналізувати певну сфе-

ру діяльності або певного відділу чи іншого підрозділу підприємства. У 

зв’язку з цим завданням здобувачеві слід протягом підприємницької прак-

тики проаналізувати діяльність визначеної сфери або певного відділу (еко-

номічного, бухгалтерії, закупівлі і збуту тощо) як об'єкту спеціального 

більш повного дослідження. При виконанні цього завдання наводяться ос-
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новні цілі у визначеній сфері діяльності, або в діяльності певного відділу, 

підрозділу, порядок їх виконання, визначаються методи, які використову-

ються в даній сфері діяльності, плани та їх виконання, характер інформації, 

яка використовується для прийняття рішень у даній сфері діяльності. 

Необхідно ознайомиться з нормативними документами, які регламен-

тують вибрану сферу діяльності, функції та структуру підрозділів і з поряд-

ком їх взаємодії між собою та з іншими структурними підрозділами підпри-

ємства. 

Також необхідно ознайомитися із завданнями й функціями керівниц-

тва, відповідального за роботу даної сфери діяльності чи підрозділу, основ-

ні напрями управлінської роботи, розпорядок дня, документи, які регламен-

тують управління, методи та технології управління (менеджерські практи-

ки). 

 

5.2. Зміст і порядок проходження підприємницької практики  

 

 

Задля виконання здобувачами наведених завдань підприємницької 

практики, слід додержуватися таких рекомендацій. 

1. При ознайомленні з підприємством бажано приділити увагу його 

загальній характеристиці, галузевій приналежності, видам діяльності, які 

воно здійснює, ознайомитися з його продукцією та послугами, організацій-

но-правовим статусом, відомостей про власників, статутного капіталу, по-

рядку сплати податків тощо. 

Основні відомості про підприємство можна подавати в табличній фо-

рмі (за аналогією із приведеною в табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Основні відомості про ТОВ «Виробнича компанія ГУД ФУД» 

Вид даних 

 

Характеристика 

 

1. Назва Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Ви-



45 

робнича компанія ГУД ФУД» 

2. Назва англійською мовою GOOD FOOD PRODUCTION COMPANI, LTD 

3. Статус Юридична особа  

4. Організаційно- правова 

форма  

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) 

5. Стан існування  Не перебуває в стані призупинення 

6. Код ЄДРПОУ 40897545 

7. Дата реєстрації 17.10.2016 

8. Юридична адреса м. Старобільськ, вул. Володарського, буд. 2/1, офіс 2. 

9. Розмір статутного капіталу 450100 грн. 

10. Форма власності Приватна  

11. Фінансовий стан 

 

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ 

та організацій 

12. Наявність у реєстрі плат-

ників ПДВ 

Підтверджено станом на 23.04.2020 

 

Бажано представити просування продукції підприємства, наприклад, 

по регіонах країни, як це представлено в табл. 5.3. 

Таблиця 5.3 

Динаміка постачань продукції підприємства «Виробнича компанія ГУД 

ФУД» до інших регіонів України (%) 

Регіон України 2017 2018 2019 

1. Луганська і Донецька області 

2. м. Київ 

3. Київська область 

4. Харківська та Сумська області 

5. Дніпропетровська область 

6. Запорізька область 

7. Львівська та Тернопільська області 

8. Закарпатська область 

9. Вінницька область 

10. Черкаська та Кіровоградська області 

11. м. Одеса. 

12. Одеська й Миколаївська області 

13. Херсонська область 

Разом 

15 

3 

3 

12 

9 

8 

9 

5 

5 

11 

10 

6 

4 

100 

12 

5 

6 

11 

10 

7 

12 

6 

6 

12 

6 

4 

3 

100 

10 

5 

8 

12 

10 

10 

9 

5 

6 

11 

6 

5 

4 

100 

 

2. При ознайомленні із внутрішнім середовищем підприємства увага 

має бути приділена таким аспектам, як виробнича структура підприємства, 

під якою розуміється склад виробничих підрозділів певної спеціалізації, ор-
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ганізаційна структура управління, яка об’єднує підрозділи апарату управ-

ління підприємством, профіль підприємства в цілому та спеціалізація його 

підрозділів і порядок їхньої взаємодії. Необхідно проаналізувати повнова-

ження та обов’язки відділів і служб, які здійснюють економічну діяльність 

підприємства за певними напрямами. 

При виконанні цього завдання можна скористатися методичними ре-

комендаціями, наданими для проходження ознайомчої практики, які міс-

тяться в п. 1 і 2 підрозділу 4.2. 

3. При ознайомленні із зовнішнім середовищем підприємства, слід 

ураховувати, що зовнішнє середовище складається з двох складових: пря-

мого середовища (мікросередовища) та непрямого середовища (макросере-

довище). Мікросередовище включає зацікавлені групи, які прямо вплива-

ють або перебувають під впливом основної діяльності підприємства. Це ак-

ціонери, постачальники, місцеві організації, конкуренти, покупці, кредито-

ри, профспілки, торговельні та інші організації.  

Макросередовище включає інституціональні чинники, які безпосеред-

ньо не стосуються короткострокової діяльності підприємства, але можуть 

впливати на його довгострокові рішення. Це такі основні чинники: уряд, 

економіка країни, НТП, природні фактори. 

Відповідно до об’єкту практики доцільно проілюструвати склад еле-

ментів прямого і непрямого впливу у вигляді наступних рис. 5.1 і 5.2 (при 

цьому в останньому випадку необхідно діалектично підходити до розуміння 

впливу підприємства на чинники макросередовища). 

  
 

Рис. 5.1. Середовище прямого впливу на підприємство 

 

Постачальники 
Споживачі 

Підприємство 

Профспілки Конкуренти 

Податкові  

органи 
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Рис. 5.2. Середовище непрямого впливу на підприємство 

 

Відповідно о даного завдання здобувачеві необхідно розуміти узага-

льнене положення підприємства-бази практики на ринку та сформувати ви-

сновок щодо ефективності його економічної діяльності. 

4. При проведенні аналізу фінансово-економічних показників діяль-

ності підприємства, бажано застосовувати два підходи до розгляду стану 

показників: у динаміці (хоча би за три останні роки) та у порівнянні факти-

чних результатів діяльності підприємства з плановими (встановленими са-

мім підприємством). При виконанні даного завдання можна користатися 

порадами, наданими при проведенні ознайомчої практики (вони містяться в 

пункті 4 підрозділу 4.2 Методичних рекомендацій). 

При цьому вивчається фінансова-економічна робота підрозділів, які 

безпосередньо є причетними до організації та реалізації підприємницької 

діяльності бази практики, до планування й контролю стану виконання фі-

нансово-економічних показників діяльності підприємства, а саме: планово-

економічного відділу, фінансового відділу, бухгалтерії, відділу організації й 

оплати праці, відділу (служби) реклами і збуту тощо. 

При проходженні підприємницької практики здобувач має зосередити 

свою першочергову увагу на таких аспектах фінансово-економічної діяль-

ності організації. 

1. При ознайомленні з фінансово-економічною роботою підприємства 

виявляти основні цілі, завдання й структуру означених фінансово-

економічних підрозділів (служб) підприємства; вивчення загальної логіки 

Міжнародні 

 події 

Стан 

економіки 

Підприємство 

Науково-

технічний 

 прогрес 

Проведення 

операцій 
 об’єднаних 

сил у регіоні  Законодавство та  

державні органи 
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та механізмів його фінансово-економічної діяльності (та напрямів її вдоско-

налення). 

2. Ознайомитися з роботою в сфері фінансово-економічного плану-

вання та прогнозування, яка пов’язана із розробкою фінансово-економічної 

політики підприємства, заснованої на аналізі фінансово-економічного стану 

з врахуванням стратегічних цілей підприємства; з пошуком шляхів її ефек-

тивної реалізації; аналізом показників обсягів продажів, оплати праці, мате-

ріальних витрат, споживання енергії, амортизації, погашення кредитів то-

що. 

3. Питаннях формування, розподілу та використання прибутку – про-

ведення аналізу джерел його отримання, визначення чинників, які вплива-

ють на розмір прибутку, виявлення напрямів його ефективного використан-

ня, розподілу на необхідні частки, у тому числі, і щодо обґрунтування диві-

дендної політики підприємства (для корпоративних підприємств – госпо-

дарських і акціонерних товариств). 

4. Формуванні доходів підприємства – з’ясуванні традиційних і спе-

цифічних для даного підприємства джерел доходів, виявлення резервів їх 

збільшення, розгляду варіантів диверсифікації діяльності підприємства, 

аналізу процесу ціноутворення на продукцію підприємства та визначенні 

впливу цін на формування доходу. 

5. Питанням формування й використання основних активів підприєм-

ства – розгляду джерел формування основних активів, їх складу та структу-

рі, рівню фізичного та морального зносу обладнання, проведення аналізу 

балансу основних активів, амортизаційної політики, показників ефективно-

сті використання різних складових активів. 

6. Питанням формування та використання оборотних активів, аналізу 

співвідношення основного та оборотного капіталу підприємства, визначен-

ню джерел фінансування оборотних активів і показників ефективності їх 

використання. 
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5. При вивченні системи фінансової звітності підприємства є необхід-

ним ретельне ознайомлення із формами фінансового звіту і балансу, із по-

рядком їхформування та використання в процесі здійснення підприємниць-

кої діяльності, методам проведення вертикального та горизонтального ана-

лізу статей активу і пасиву балансу. 

Для виконання даного задання можна користуватися рекомендаціями, 

наданими при проведенні ознайомчої практики (містяться в пункті 5 під-

розділу 4.2 Методичних рекомендацій). 

Обов’язковим при виконанні даного завдання є ознайомлення з мето-

дами аналізу структури балансу задля визначення показників фінансового 

стану підприємства. Зокрема, стану його активів, ліквідності, фінансової 

стійкості, рентабельності власного капіталу, оборотності оборотного капі-

талу. З цією метою може бути використана будь-яка система; зокрема, кот-

ра містить наступні показники і методи їх розрахунку. 

Операційний аналіз фінансового стану підприємства здійснюється за допомогою таких 

коефіцієнтів: 

 

1) коефіцієнт зростання валових продажів (Квп): 

Квп = Виручка за звітний рік – Виручка за попередній рік 
                              Виручка за попередній рік                   ;                                            (5.1) 
 

 

2) коефіцієнт валового доходу (Квд): 

 

                 Квд =   Валовий прибуток 
                           Виручка від реалізації ;                                                                        (5.2) 
 

 

3) коефіцієнт операційного прибутку (Коп): 

 

Коп = Прибуток до сплати процентів та оподаткування 
                             Виручка від реалізації                                 ;                                               (5.3) 
 

4) коефіцієнт чистого прибутку (Кчп): 

 

                      Кчп =    Чистий прибуток 
                                Виручка від реалізації .                                                                     (5.4) 
 

Аналіз операційних витрат передбачає розрахунок таких коефіцієнтів: 

1) коефіцієнт собівартості реалізованої продукції (Квс): 

 

       Квс = Собівартість реалізованої продукції 
                            Виручка від реалізації                ;                                                           (5.5)    
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2) коефіцієнт витрат на реалізацію та управління (Квру): 

 

     Квру = Витрати на реалізацію та управління 
                           Виручка від реалізації                    ;                                                        (5.6) 
 

3) коефіцієнт фінансових витрат та витрат від участі в капіталі (Кфв): 

 

   Кфв = Фінансові витрати, у т.ч. – на участь у капіталі 
                          Виручка від реалізації                             .                                                (5.7) 
 

Аналіз управління активами дає змогу оцінити ступінь ділової активності 

підприємства і передбачає розрахунок таких коефіцієнтів: 

 

1) коефіцієнт оборотності активів (Коа): 

 

Коа =   ___________2 х Виручка від реалізації_________ 
            Активи на початок року + Активи на кінець року ;                                                  (5.8) 

 

2) коефіцієнт оборотності іммобілізованих активів (Кіа): 

 

Кіа = ___________2 х Виручка від реалізації_________ 
          Сума необоротних активів на початок і кінець року ;                                                (5.9) 

 

 

3) коефіцієнт оборотності чистих активів (Кча): 

 

 

    Кіа =  __________2 х Виручка від реалізації_____ 
                  2 х Активи + Сума необоротних активів 
                               на початок і кінець року                     ;                                                      (5.10)                                                                     

 

 

4) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кдз): 

 

              Кдз = ____2 х Виручка від реалізації____ 
                  Сума дебіторської заборгованості 
                         на початок і кінець року             ;                                                            (5.11) 

 
5) коефіцієнт оборотності запасів по реалізації (Кзр): 

 
     Кзр = ______2 х Виручка від реалізації____ 

        Сума запасів товарів на початок і кінець року ;                                                    (5.12)           
 

 

6) коефіцієнт оборотності незавершеної продукції по собівартості (Кзс): 

 
             Кзс =   2 х Собівартість реалізованої продукції 

                   Сума запасів незавершеної продукції  
                              на початок і кінець року              ;                                                       (5.13)           
 

 

7) коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Ккз): 

 
             Ккз =   2 х Обсяг закупівель з відстрочкою платежу 
                              Сума кредиторської заборгованості   

                              на початок і кінець року                .                                                     (5.14)           
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Аналіз ліквідності підприємства вказує на його спроможність перетворити актив на 

грошові кошти швидко і без втрат ринкової вартості. При оцінці ліквідності використовують 

наступні коефіцієнти: 

 

1) коефіцієнт покриття (коефіцієнт поточної ліквідності) (Кп): 

 

      Кп =    ________Оборотні активи________ 
                 Поточні зобов’язання і забезпечення ;                                                            (5.15) 

 

2) коефіцієнт швидкої ліквідності (проміжної ліквідності, «коефіцієнт лакмусу», «кис-

лотний тест») (Кшл): 

 

Кшл =    ___Оборотні активи – Запаси_____ 
              Поточні зобов’язання і забезпечення ;                                                           (5.16) 
 

3) коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кал): 

 

Кал =    ______Гроші та їх еквіваленти_____ 
             Поточні зобов’язання і забезпечення   .                                                          (5.17) 
 

Аналіз фінансової стійкості (довгострокової платоспроможності) дає змогу оціни-

ти міру залежності підприємства від зовнішніх інвесторів і кредиторів з позиції забезпечен-

ня його платоспроможності на перспективу. При цьому аналізі використовують наступні 

коефіцієнти: 

1) коефіцієнт концентрації власного капіталу (коефіцієнт автономії) (Квк): 

 

                   Квк =    ___Власний капітал__ 
                                Активи підприємства   ;                                                                 (5.18) 

 

2) коефіцієнт концентрації залученого капіталу (Кзк): 

 

                   Кзк =   __Залучений капітал_ 
                               Активи підприємства   ;                                                                   (5.19) 
 

3) коефіцієнт співвідношення залученого і власного капіталу (Кзв): 

 

                           Кзв =  Залучений капітал 
                                      Власний капітал    ;                                                                    (5.20) 
 

4) коефіцієнт забезпечення по кредитах (коефіцієнт покриття процентів) (Ккр): 

 

 Ккр = Прибуток до оподаткування + Виплата процентів 
                                  Фінансові витрати                         .                                              (5.21) 
 

 

Аналіз прибутковості діяльності підприємства передбачає оцінювання показників: 

1) рентабельність продажів (Rп): 

 

        Rп = ________Чистий прибуток________  

                   Чистий дохід від реалізації продукції  ;                                                          (5.22) 

 

2) рентабельність активів (Rа): 
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Rа  = ________2 х Чистий прибуток________  

                 Сума активів на початок і кінець року  ;                                                         (5.23) 

 

 

3) рентабельність власного капіталу (Rвк): 

 

           Rвк  =    __2 х Чистий прибуток__      
                           Сума власного капіталу  
                           на початок і кінець року      .                                                                   (5.24) 

 

У разі наявності в діяльності підприємства короткострокового або 

довгострокового кредитування необхідно ознайомитися із принципами та 

особливостями кредитування підприємства, видів кредитів, їх цільового ха-

рактеру, форм надання і погашення, аналізом ефективності використання в 

обороті підприємства позикових фінансових ресурсів, визначенням рівня 

фінансового леверіджу та характеру його зміни, вивчення кредитної історії 

підприємства та оцінкою його кредитоспроможності. 

Слід ознайомитися із порядком нарахування податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, порядком їх сплати та джерел фінансування, розра-

хунком й аналізом коефіцієнтів податкового навантаження на окремі показ-

ники діяльності підприємства, що є базою оподаткування його діяльності. 

6. При виконанні спеціального завдання з проведення підприємниць-

кої практики здобувач узгоджує зі своїм керівником від кафедри вибір сфе-

ри діяльності підприємства (або його окремого відділу) для більш детально-

го вивчення. 

На основі аналізу діяльності підрозділу (виду діяльності) за останній 

звітний період виявляються основні поточні та перспективні проблеми цьо-

го підрозділу. Під проблемою слід розуміти невідповідність (протиріччя) 

між очікуваним (запланованим) цільовим значенням роботи підприємства 

(підрозділу, виду діяльності) та реально отриманим (фактичним) результа-

том. Необхідно визначити значимість проблеми, її актуальність для підроз-

ділу й підприємства чи організації в цілому, з'ясувати причини, що призве-

ли до її прояву, спрогнозувати розвиток проблеми в майбутньому, визначи-

ти керовані та некеровані фактори, які впливають на її прояв та розвиток, 
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оцінити вплив проблеми на різні сторони діяльності підприємства й можли-

ві наслідки. Бажано також визначити перелік можливих підходів і методів 

вирішення виявлених проблем. 

Вибір сфери діяльності або відділу чи підрозділу для спеціального 

ознайомлення та вивчення можна зробити з наступного приблизного пере-

ліку: 

1) організація економічної роботи на підприємстві чи в організації, 

порядок здійснення аналізу стану виконання фінансово-економічних планів 

і показників підприємства (організації); 

2) система планування об’єкту практики в цілому або його окремої 

сфери діяльності чи роботи певного підрозділу; 

3) основні активи підприємства, їх стан та структура, ефективність їх 

використання; 

4) оборотні активи підприємства, їх склад та швидкість обертання; 

5) організація праці та її оплати, системи оплати та мотивації ефекти-

вної роботи працівників; 

6) робота планово-економічного відділу, планування витрат, собівар-

тості й ціни продукції; 

7) робота відділу маркетингу, діяльність підприємств на ринку в сфері 

реклами та просування своєї продукції або послуг; 

8) робота бухгалтерії, порядок здійснення обліку та аудиту на підпри-

ємстві. 

Конкретний перелік завдань для виконання їх здобувачем визначаєть-

ся спільно з керівником практики від кафедри з урахуванням того, що най-

краще підходить для бази проведення практики (слід ураховувати особли-

вості економічної діяльності підприємств у конкретних умовах). 

При виконанні цього завдання ті матеріали, які отримані практикан-

том за попередніми пунктами 1-5 цього підрозділу виключаються з цих за-

вдань і відображаються як результати виконання даного пункту. При озна-

йомленні з певною сферою діяльності або з конкретним відділом чи іншим 
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підрозділом підприємства можна скористатися рекомендаціями, приведе-

ними в підрозділі 6.2 до виконання наступної практики з фаху, оскільки 

нею передбачено охоплення всіх сторін економічної діяльності бази прак-

тики за всіма основними дисциплінами підготовки фахівців. 

 

5.3. Структура звіту за результатами підприємницької практики 

 

Підсумком проходження підприємницької практики є звіт, який готу-

ється і захищається кожним здобувачем індивідуально. Рекомендується така 

структура звіту з підприємницької практики. 

Титульний лист (оформлюється за аналогією із Додатком А). 

Реферат (оформлюється за аналогією із Додатком Б). Містить відо-

мості щодо обсягу звіту, кількості рисунків, таблиць, перелік ключових 

слів. Текст реферату, перелік ключових слів має характеризувати зміст зві-

ту. Перелік ключових слів не має перевищувати 10-15 слів, надрукованих у 

рядок через кому. Обсяг тексту реферату – 1200-2000 знаків.  

Зміст (оформлюється за аналогією з Додатком В). Містить перелік 

розділів із зазначенням сторінок початку кожного розділу звіту. 

Вступ. У вступі розкривається сутність поняття підприємництва, та 

його місце в життєдіяльності суспільства, необхідність проходження здобу-

вачем вищої освіти підприємницької практики як способу закріплення 

знань і навичок, отриманих у навчальному процесі; місце і завдання підпри-

ємницької практики; дається коротка характеристика організації (підприєм-

ства) – бази проходження практики; її цілі та конкретні завдання. 

Визначається предмет проходження практики як сукупність теорети-

ко-методологічних і практичних питань підприємницької діяльності, та 

об’єкт як база проходження практики у чітко вказаній організації (на пев-

ному підприємстві). 

Перший розділ «Характеристика підприємства та аналіз його 

підприємницької діяльності» має бути присвячено опису й аналізу діяль-
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ності обраної бази практики – підприємства. У цьому розділі приводиться 

загальна характеристика, галузева приналежність бази практики, види його 

діяльності, організаційно-правовий статус, відомості щодо власників, стату-

тного капіталу, порядку сплати податків тощо. Подається характеристика 

видів діяльності, які здійснюється підприємством, його продукції та послуг. 

Дається загальний опис його внутрішнього середовища у розрізі його виро-

бничої структури та організаційної структури управління. Характеризується 

зовнішнє середовище діяльності об’єкту практики; зокрема, середовище 

прямого впливу з описом споживачів його продукції та послуг, конкурентів, 

наявної торгівельної мережі збуту продукції, використовуваних методів то-

ргівлі, реклами й інших заходів просування продукції на ринки.  

За підсумком, надається узагальнений висновок щодо організації та 

ефективності підприємницької діяльності досліджуваного підприємства. 

Конкретна назва розділу надається (пропонується) самим здобувачем, 

а зміст розділу формується із використанням порад, вказаних в пунктах 1-3 

попереднього підрозділу 5.2 даних Методичних рекомендацій. 

У другому розділі «Аналіз фінансово-економічних показників й 

економічного положення підприємства» розглядаються результати дослі-

дження фінансово-економічних показників поточної діяльності об’єкту 

практики та його фінансової звітності. Подаються результати аналізу фінан-

сового звіту і балансу підприємства; зокрема, у вигляді вертикального та 

горизонтального аналізу статей активу і пасиву, а також здійснюється ана-

ліз загального фінансового економічного стану на основі аналізу структури 

балансу із визначенням стану його активів, ліквідності, фінансової стійкос-

ті, капіталовіддачі та рентабельності власного капіталу, оборотності оборо-

тного капіталу тощо. 

Конкретна назва та зміст розділу визначається здобувачем із викорис-

танням рекомендацій, наданих у пунктах 4-5 попереднього підрозділу 5.2 

даного видання. 
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Третій розділ звіту має формулювання відповідно до обраного спеці-

ального об’єкту аналізу – певної сфери діяльності або роботи конкретного 

відділу чи іншого підрозділу підприємства. Наприклад, у разі вибору у яко-

сті спеціального об’єкту аналізу система планування на підприємстві, назва 

даного розділу може бути такою: «Характеристика та аналіз система 

планування діяльності підприємства». 

Зміст розділу формується самостійно здобувачем за узгодженням ке-

рівника практики від кафедри. Якщо матеріали звіту за даним розділом, за 

своєю тематикою співпадають з матеріалами попередніх розділів звіту, то 

вони виключаються з них і розміщуються саме в третьому розділі. 

Вибір спеціального об’єкту практики для його характеристики та ана-

лізу здійснюється згідно із рекомендаціями пункту 6 попереднього підроз-

ділу 5.2 даного методичного видання. 

Висновки, які коротко відображають результати отриманих 

здобувачем результатів ознайомлення й аналізу діяльності об’єкту практики 

у відповідності із питаннями, котрі надаються в розділах звіту. 

Список використаних джерел в алфавітному порядку містить 

повний перелік використаних здобувачем інформаційних джерел.  

Додатки, необхідність яких вирішує здобувач – автор звіту. У 

додатках (за погодженням з керівником практики від підприємства) 

наводиться перелік зразків документів, використаних автором, а також різні 

ілюстративні матеріали, які не увійшли до основного тексту звіту. 

Звіт з підприємницької практики має приведену нижче структуру. 

Орієнтовний обсяг звіту (без урахування Додатків) може складати 44-46 

сторінок за наступними рекомендаціями. 

Титульний лист  –  1 сторінка. 

Реферат – 1 сторінка. 

Вступ – 1-2 сторінки. 

1 розділ – 12-15 сторінок 

2 розділ – 12-15 сторінок  
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3 розділ – 10-11 сторінок  

Висновки – 2-3 сторінки 

Список використаних джерел – 3-4 сторінок 

Разом – 44-46 сторінок. 

 

6. КОМПЛЕКСНА ПРАКТИКА З ФАХУ  

 

6.1. Призначення й завдання комплексної практики з фаху 

 

Проходження здобувачами комплексної практики передбачається нав-

чальними планами підготовки бакалаврів спеціальності 051 «Економіка» 

випусковою кафедрою ЛНУ. Комплексна практика здобувачів вищої освіти 

проводиться наприкінці восьмого семестру протягом восьми тижнів: напе-

редодні комплексного державного іспиту з базової освіти; вона є важливим 

етапом практичної підготовки майбутніх спеціалістів за фаховим спряму-

ванням. 

Дані Методичні рекомендації є основним вихідним навчально-

методичним документом, згідно з яким планується і регламентується діяль-

ність керівників практики від закладу вищої освіти та від баз практики, а 

також здобувачів упродовж періоду проходження цього виду практики. Да-

ний розділ містить мету, завдання комплексної практики, вимоги та реко-

мендації до змісту звіту. 

Комплексна практика з фаху є логічним продовженням навчальних ку-

рсів, у яких розглядаються питання економічної діяльності організацій 

(підприємств, установ, закладів тощо). Вона є заключною по відношенню 

до інших попередніх видів практик чинного навчального плану кафеди: 

ознайомчої (навчальної) та підприємницької. 

Головною метою комплексної практики є не тільки поглиблення та за-

кріплення здобувачами теоретичних знань, а й набуття необхідних практи-

чних навичок і досвіду роботи фахівця-економіста безпосередньо на підп-



58 

риємствах (в установах, закладах, громадських організаціях, органах держа-

вної влади та місцевого самоврядування тощо) . 

Відповідно до чинного Стандарту вищої освіти України першого рів-

ня спеціальності «Економіка» та навчального плану кафедри зміст комплек-

сної практики з фаху (окрім обов’язкових компетентностей, які формуються 

під час проходження ознайомчої та підприємницької практик) спирається 

на засвоєння обов’язкової освітньої компоненти, яка вивчається у восьмому 

семестрі «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків». 

Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів з різними 

практичними аспектами економічної діяльності сучасних організацій (підп-

риємств; установ; закладів; організацій публічного сектору; некомерційних 

і громадських організацій тощо), подальше поглиблення й закріплення на 

практиці знань, отриманих за час теоретичного навчання, придбання нави-

чок практичної роботи, які забезпечують адаптацію здобувачів до реальних 

умов національної економіки (та її окремих галузей і сфер), а також збір не-

обхідного матеріалу для написання магістерської роботи. 

Виходячи з функціонального призначення та змісту комплексної 

практики з фаху, її базами найбільш доцільним є обрати сучасні організації 

(підприємства різних галузей і сфер національного господарства; установи; 

заклади; організації публічного сектору; некомерційні та громадські органі-

зації), які на системній основі провадять економічну діяльність на новітній 

організаційно-управлінській та ресурсній основі.  

За підсумками проходження комплексної практики з фаху відповідно 

до чинного стандарту спеціальності 051 «Економіка» у здобувачів вищої 

освіти має бути сформовано такі компетентності (й закріплено компетент-

ності попередніх видів практик). 

Загальні: 

– ЗК 1; 

– ЗК 2; 

– ЗК 12; 
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– ЗК 13. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

– СК 9; 

– СК 11; 

– СК 12; 

– СК 14. 

Таким чином, наведені загальні та спеціальні (фахові, предметні) ком-

петентності відповідно до чинного стандарту спеціальності 051 «Еко-

номіка» передбачають отримання такого нормативного змісту підго-

товки бакалавра, сформульованого у термінах результатів навчання (з 

урахуванням кумулятивного накопичувального ефекту попередіх ви-

дів практик): 

– РН 1; 

 – РН 9; 

– РН 11; 

– РН 12 

– РН 14 

– РН 15 

– РН 17 

– РН 18 

Здобувачі під час проходження комплексної практики з фаху мають 

навчитися самостійно вирішувати типові завдання з певних видів господа-

рювання підприємств відповідно до повноважень підрозділів (служб), що 

здійснюють економічну діяльність і до посад, на яких може працювати ви-

пускник закладу вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка».  

Одним із головних етапів у комплексній практиці є ознайомлення здо-

бувачів із повноваженнями економічних підрозділів; функціональними обо-

в'язками службових осіб за професійною діяльністю; їх функціями, правами 

та обов'язками за конкретними напрямами їхньої діяльності в межах своїх 

підрозділів та організації (підприємства) в цілому.  
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Відповідно до концепції наскрізної програми практики проходження 

комплексної практики з фаху здійснюється із залученням практиканта до 

діяльності функціональних підрозділів підприємства, які здійснюють еко-

номічну (виробничо-комерційну, планово-економічну, фінансову, торгіве-

льну тощо) діяльність. Це означає, що програмою практики передбачено як 

ознайомлення із підприємством чи організацією – базою практики в цілому, 

так і з його окремими економічними підрозділами та тими найголовнішими 

сферами діяльності, за які вони є відповідальними. 

Це зумовлює зміст таких завдань проходження комплексної практики з 

фаху. 

Завдання 1.  Першим завданням практики є ознайомлення з підприємс-

твом чи організацією – базою проходження практики в цілому, його найва-

жливішою характеристикою як суб’єкту діяльності на ринку у такому розрі-

зі, що надавало би змогу більш детального ознайомлення з його економіч-

ною діяльністю, зокрема, з наявністю, переліком, повноваженнями і роллю 

в економічній роботі його підрозділів, перш за все таких, як планово-

економічний відділ (ПЕВ),  відділ організації і оплати праці (ВООП), пла-

ново-фінансовий відділ (ПФВ), відділ маркетингу (ВМ). 

Завдання 2. Другим завданням практики є детальне ознайомлення з 

роботою планово-економічного відділу (ПЕВ), або іншої головної економі-

чної служби підприємства чи організації – бази практики. Необхідно мак-

симально повно ознайомитися із повноваженнями цього підрозділу, його 

роллю у здійсненні економічної роботи підприємства в цілому, із усіма ро-

ботами економічного характеру, які виконує даний підрозділ. При цьому 

особливо увагу необхідно приділити питанням планування та аналізу фі-

нансово-економічних показників діяльності підприємства.  

Завдання 3.Третім завданням практики є детальне ознайомлення з ро-

ботою відділу організації та оплати праці (ВООП), або іншою службою під-

приємства чи організації – бази практики, яка займається питаннями врегу-

лювання праці та її оплати. Необхідно максимально повно ознайомитися із 
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повноваженнями цього підрозділу, його роллю у здійсненні економічної 

роботи підприємства в цілому, із усіма роботами економічного характеру, 

які виконує даний підрозділ. При цьому особливо увагу слід приділити пи-

танням нормування трудових затрат на підприємстві, планування фонду за-

робітної плати, вивчення діючої системи матеріального стимулювання пра-

цівників. 

Завдання 4. Четвертим завданням практики є детальне ознайомлення з 

роботою фінансового відділу, з його повноваженнями й роллю в забезпе-

ченні діяльності підприємства фінансовими ресурсами. Необхідно макси-

мально повно ознайомитися із повноваженнями, завданнями й методами 

роботи цього підрозділу. При цьому особливо увагу слід приділити питан-

ням розробки фінансового плану або бюджетів підрозділів, управління 

грошовими протоками, оцінки фінансового стану підприємства в цілому. 

Завдання 5. П’ятим завданням практики є ознайомлення із роботою 

відділу маркетингу, або іншого підрозділу (служби) підприємства чи орга-

нізації, яке здійснює відповідну роль у діяльності підприємства на локаль-

ному ринку споживання його продукції та послуг. Особливу увагу слід при-

ділити методам, котрі використовуються відділом для контролю стану під-

приємства на локальному ринку, а також відповідно тієї маркетингової 

стратегії, яку проводить підприємство.  

При виконанні вказаних завдань комплексної практики з фаху пропо-

нується додержуватися таких рекомендацій. 

 

6.2. Зміст і порядок проходження здобувачами вищої освіти  

комплексної практики з фаху 

 

При виконані поставлених у підрозділі 6.1 завдань пропонується ко-

ристуватися такими рекомендаціями. 

Завдання 1. При ознайомленні з підприємством – базою проходження 

практики здобувачам необхідно уявити його загальну характеристику, галу-
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зеву приналежність, види виконуваної діяльності, його продукцію та послу-

ги. Приділяється увага визначенню внутрішнього середовища об’єкту прак-

тики, його виробничої структури, організаційної структури управління, 

профілю та спеціалізації підрозділів і порядку їхньої взаємодії. Особливої 

уваги потребує визначення функціонального призначення відділів та служб, 

котрі здійснюють економічну діяльність, зокрема таких, як планово-

економічний відділ (ПЕВ), відділ організації та оплати праці (ВООП), фі-

нансовий або планово-фінансовий відділ (ПФВ), відділ маркетингу (ВМ); 

з’ясування порядку і механізму їхньої взаємодії в процесі організації та уп-

равління економічної діяльності.  

При підготовці звітних матеріалів з даного завдання пропонується ко-

ристатися рекомендаціями, які надано до проходження попередньої – підп-

риємницької практики і розміщено в п. 1-3 підрозділу 5.2 видання. 

Завдання 2. При виконанні другого завдання з проходження комплек-

сної практики з фаху слід детально ознайомитися з роботою планово-

економічного відділу (ПЕВ) або іншої головної економічної служби підпри-

ємства чи організації – бази практики. Необхідно чітко уявити місце цього 

підрозділу в системі економічної діяльності підприємства, його повнова-

ження і відповідальность за кінцеві результати своєї роботи та підприємства 

у цілому, познайомитися із складом цього підрозділу, повноваженнями його 

працівників, з основним переліком виконуваних у ПЕВ робіт.  

Обов’язковими завданнями практиканта є розібратися і відобразити у 

звіті з практики особливості здійснення планово-економічним відділом та-

ких видів роботи: 

1) економічне планування діяльності підприємства; 

2) розробка і підтримка система економічних норм і нормативів;  

3) аналіз економічних показників виробничо-комерційної діяльності 

підприємства; 

● При ознайомленні з діючою системою планування на підприємстві 

необхідно обов’язково приділити увагу наступним аспектам. 
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Перш за все, треба уявити цілісну систему планування на підприємст-

ві, яка може містити такі плани. 

1. Стратегічний план розвитку підприємства. 

2. Довгостроковий план діяльності підприємства (на 3-5 років). 

3. Річний план підприємства з розбивкою по кварталах і окремих під-

розділах. 

4. Квартальні плани підприємства в цілому та його підрозділів з роз-

бивкою по місяцях. 

5. Місячні плани підприємства в цілому та його підрозділів 

6. Бізнес-плани з термінами виконання для вирішення конкретних за-

вдань розвитку підприємства, освоєння продукції або запровадження нової 

техніки і технологій. 

При цьому, є необхідним узгодження з керівниками практики від під-

приємства та від кафедри відображення у звіті особливостей підприємства, 

які зумовлюються його об’ємними параметрами, галузевою приналежністю, 

конкретною соціально-економічною ситуацією в країні та регіоні тощо. 

Найбільшу увагу слід приділити річному плану підприємства, його 

складу, який, виходячи з особливостей підприємства, може містити такі ок-

ремі складові плани: 

1. План продажів товарів (надання послуг). 

2. План закупівель та матеріального забезпечення діяльності підпри-

ємства. 

3. Планування потреби й використання додаткових приміщень, облад-

нання тощо. 

4. Норми і нормативи діяльності підприємства 

5. План з праці та заробітної плати працівників. 

6. Складання кошторису витрат підприємства, планових калькуляцій 

та цін на товари і послуги. 

7. Фінансовий план підприємства. 

8. Економічні показники плану та ін. 
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Необхідно ознайомитися із переліком основних економічних показни-

ків, які прийнято для планування й оцінювання результатів діяльності підп-

риємства в цілому (та його окремих виробничо-комерційних  підрозділів).  

Таку систему показників для будь-якого об’єкту – бази практики є до-

цільним відобразити за прикладом, наведеним у табл. 6.1. 

Таблиця 6.1 

Система планових показників виробничого підприємства (приклад) 
Показник Використовується (Х) для 

підприємства 

в цілому 

основних 

цехів 

допоміжних 

служб 

1. Річний обсяг реалізації продукції у 

грошовому вимірі  

Х Х – 

2. Річний обсяг товарної продукції у 

грошовому вимірі (з урахуванням запа-

сів готової та незавершеної продукції) 

Х – – 

3. Річний і квартальній обсяги валової 

продукції у грошовому вимірі   

Х – – 

4. Номенклатурний план у натуральному 

вимірі з розбивкою по підрозділах і ква-

рталах 

Х Х Х 

5. Обсяг виконання робіт у нормо-

годинах  

– – Х 

6. Річний, місячний обсяг з отримання 

прибутку 

Х – – 

 

Необхідно отримати уявлення стосовно форми розробки планів як, 

наприклад, це показано в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2 

Річний (з розбивкою по кварталах) план виробництва й реалізації  

продукції підприємства на ________ рік 
 

 

Показник 

 

На рік 

У тому числі по кварталах 

 I II III IV 

1. Товарна продукція у шт., у то-

му числі по виробах: 

● А за ціною 12,53 тис. грн. 

● Б за ціною 5,78, тис. грн. 

● В за ціною 55,015 тис. грн. 

● Г за ціною 56,0 тис. грн. 

 

 

383 

292 

10 

8 

 

 

91 

70 

2,35 

1,93 

 

 

97 

74 

2,55 

2,4 

 

 

91 

70 

2,35 

1,93 

 

 

104 

78 

2,75 

2,1 
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2. Товарна продукція у тис. грн. ра-

зом, у тому числі по виробах: 
● А 

● Б 

● В 

● Г 

4802,14 

1989,74 

1814,25 

550,15 
448,00 

1120,50 

464,27 

423,33 

128,37 
104,53 

1200,53 

497,43 

453,56 

137,54 
112,00 

1120,50 

464,27 

423,33 

128,37 
104,53 

1280,57 

530,60 

483,80 

146,71 
119,47 

3. Різниця вартості залишків нереа-

лізованої продукції на кінець і поча-

ток року, тис. грн.  

–88,58 –21,02 –22,52 –21,02 –24,02 

4. Реалізація продукції у грошовому 
вимірі, тис. грн. (р. 2 + р. 3) 

4712,05 1099,48 1178,01 1099,48 1256,55 

5. Вартість приросту (+) або змен-

шення (–) незавершеної продукції, 

тис. грн. –67,86 –15,83 –16,97 –15,83 –18,10 

6. Валова продукція у тис. грн. 

(р. 2 + р. 5) 
4712,05 1099,48 1178,01 1099,48 1256,55 

У торгівельних підприємствах додатково обов’язково планується по-

казник товарообігу як сумарної вартості проданих товарів за певний період. 

● Необхідно ознайомитися із системою економічних норм і нормати-

вів, які розробляються і використовуються на підприємстві, враховуючи 

найбільш поширений перелік нормативів, наведений в табл. 6.3.  

Таблиця 6.3 

Перелік економічних норм і нормативів підприємства 
 

Група норм і 

нормативів 

Перелік норм і нормативів 

 

1. Матеріальні норми і нормативи 

1.1. Матеріа-

льні норми (у 

натуральному 

та грошовому 

вимірі) 

 

Норма витрат даного виду основного матеріалу на виріб. 

Норма витрат енергетичного ресурсу даного виду на виріб. 

Норма витрат допоміжних матеріалів по їх видах на годину роботи об-

ладнання даного типу, моделі. 

Норма енергетичних витрат по їх видах на годину роботи обладнання 

даного типу, моделі тощо 

1.2. Матеріа-

льні норма-

тиви (у долях 

одиниці, %) 

Норматив використання матеріалу (співвідношення чистової та чорно-

вої маси використання матеріалу). 

Норматив виходу продукції (співвідношення маси заготівки, деталі, ви-

робу до маси використаних матеріалів) 

2. Трудові норми і нормативи 

2.1. Трудові 

норми (у ча-

сових одини-

цях)  

 

Одинична норма часу на операцію (у масовому виробництві). 

Одинична калькуляційна норма часу на операцію для партії виробів у 

одиничному та серійному виробництві. 

Сумарна норма часу по всіх операціях виробу. 

Норма часу на програму випуску на період та ін. 

2.2. Трудові 

нормативи 

(відносні) 

Норматив витрат часу допоміжних робітників різних професій (ванта-

жників, контролерів, прибиральників тощо) на одну годину роботи ос-

новного робітника.  

3. Нормативи витрат з обслуговування обладнання 



66 

Нормативи 

часових ви-

трат у гро-

шовому ви-

мірі 

Норматив амортизаційних витрат на календарну годину обладнання да-

ного типу, моделі тощо. 

Норматив енергетичних витрат даного виду на годину роботи облад-

нання даного типу, моделі тощо.  

Норматив витрат з поточного ремонту та технічного обслуговування на 

годину роботи обладнання даного типу, моделі тощо.  

Норматив сумарних експлуатаційних витрат на час роботи обладнання 

даного типу, моделі тощо  

4. Нормативи чисельності працівників  

Основних 

робітників 

 

Норматив чисельності основних робітників на одиницю виробу. 

Норматив чисельності основних робітників на бюджетну програму ви-

пуску продукції 

Допоміжних 

робітників 

Норматив чисельності допоміжних робітників на одного основного 

Фахівців і 

службовців 

Норматив чисельності фахівців і службовців у розрахунку на одного 

робітника (основного і допоміжного) 

5. Нормативи оплати праці 

Робітників 

 

 

Погодинні тарифні ставки по розрядах основних і допоміжних робітни-

ків за відрядною та погодинною формами оплати праці 

Фахівців і 

службовців 

Посадові оклади, нормативи премій і бонусів з фонду оплати праці та 

прибутків по показниках особистої праці, результатах діяльності під-

розділів і підприємства в цілому 

6. Нормативи запасів 

Основних 

матеріалів 

На день, по видах основних матеріалів, виробів, по підрозділах підпри-

ємства тощо 

Незавершеної 

продукції 

На день, період виробничого циклу, по видах виробів, по підрозділах 

підприємства тощо 

Готової про-

дукції та ін. 

На день, по періодах тривалості циклів продажу, по видах товарів тощо 

 

Слід з’ясувати, чи розробляють на підприємстві калькуляції собівартос-

ті продукції, як, наприклад, наведено в табл. 6.4.  

Таблиця 6.4 

Планові калькуляції продукції підприємства (приклад) 
 

Статті калькуляції 

Собівартість, тис. у. о. 

В
и

р
іб

 

А
 

В
и

р
іб

 

Б
 

В
и

р
іб

 

В
 

В
и

р
іб

 

Г
 

1. Сировина та основні матеріали 0,518 0,658 13,16 9,462 

2. Покупні вироби, у т. ч. інструменти та обладнання 2,182 2,719 25,00 20,000 

3. Усього прямих матеріальних витрат (ст. 1 + ст. 2) 2,700 3,377 38,16 29,46 

4. Основна та додаткова заробітна плата основних 

робітників  
0,434 0,566 4,634 

4,44 

 

5. Відрахування єдиного соціального внеску ЄСВ 0,160 0,210 1,714 1,64 

6. Витрати на утримування, ремонт й експлуатацію 

обладнання (РЕО) – за нормативним коефіцієнтом 

відповідно до формули (7.4) К1 = 0,89 

0,356 0,445 3,827 3,738 
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7. Загальні по всіх основних виробничих підрозділах 

витрати (ЗЦВ) – за нормативним коефіцієнтом від-

повідно до формули (7.5) К 2 = 1,13 

0,452 0,565 4,859 4,746 

8. Разом цехова собівартість виробів (сума ст. 

3,4,5,6,7) 
4,102 5,163 53,20 44,04 

9. Загальні заводські управлінські витрати (ЗВ) – за 

нормативним коефіцієнтом відповідно до формули 

(7.6) К 3 =  0,071 

0,291 0,367 3,777 3,127 

10. Разом виробнича собівартість (сума ст. 8 і 9) 4,393 5,53 56,97 47,16 

11. Кількість виробів відповідно до бюджету вироб-

ництва та реалізації продукції (табл. 7.3)  
383 292 10 8 

12. Разом витрат на річну програму по виробах 1683 1615 569 377 

13. Разом витрат на річну програму    4244,4     

 

● У процесі практики необхідно детально ознайомитися із проведен-

ням аналізу економічних показників поточної виробничо-комерційної дія-

льності підприємства, уяснити сутність двох підходів до аналізу показників, 

які зазвичай застосовують на підприємствах, а саме: аналіз у динаміці хоча 

би за три роки та у порівнянні фактичних результатів із плановими. При ви-

конанні даного завдання можна користуватися рекомендаціями, наданими 

при проходженні ознайомчої практики, які містяться в пункті 4 підрозділу 

4.2 даного видання. 

Додатково необхідно з’ясувати, чи проводиться на підприємстві ана-

ліз стану беззбиткового обсягу продукції, який визначає найменший обсяг 

вироблення й реалізації продукції, нижче якого діяльність підприємства 

стає збитковою. У разі відсутності такого аналізу в діяльності бази практи-

ки здобувачеві бажано самостійно оцінити беззбитковий обсяг продукції і 

послуг безпосередньо для підприємства, виходячи з того, що за умов про-

дажу одного виробу (або наданні одної одиниці послуги) підприємство, по-

перше, компенсує змінні витрати, які у складі одиниці продукції мають од-

накову величину.  

Тоді, вся різниця між ціною одиниці продукції та її часткою, що йде 

на компенсацію змінних витрат – так званий маржинальний дохід (Дм) – іде 

на покриття елементів постійних витрат у складі собівартості продукції та 

на створення прибутку, тобто: 

 



68 

Дм = Ц – Зм,                                               (6.1) 

де Ц – продажна ціна одиниці продукції; 

Зм – сума змінних витрат у складі собівартості одиниці продукції.  

У такому разі, якщо відома сума постійних витрат за місяць – Впост, 

то від їх ділення на одиничний маржинальний дохід дає ту граничну кіль-

кість продукції, при якій прибутку нема, але постійні витраті повністю ком-

пенсовані. Це і є так звана точка беззбитковості, визначення якої ілюструє 

схема на рис. 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.1. Схема визначення беззбиткового обсягу виробництва  

(точки беззбитковості) для підприємства 

 

Таким чином, критичний обсяг виробництва, який відповідає точці 

беззбитковості Кбез, можна отримати з використання розрахунку за форму-

лою: 

 

Кбез = Впост / Дм.                                        (6.2) 

 

Завдання 3. При виконанні даного завдання з проведення комплексної 

практики з фаху є необхідним детально ознайомитися з роботою відділу ор-

ганізації та оплати праці (ВООП), або іншого підрозділу, який вирішує дані 

питання. Слід чітко уявити місце цього підрозділу в системі економічної ді-

Кількість продукції 

Постійні витрати 

Маржинальний 
дохід 

Грн.  

Точка беззбитковості 
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яльності підприємства, його повноваження і відповідальність за кінцеві ре-

зультати своєї роботи, ознайомитися із складом цього підрозділу, повнова-

женнями його працівників, з основним переліком виконуваних у ВООП ро-

біт. Необхідно ознайомитися з планом із питань праці та заробітної плати, з 

його розділами, якими можуть бути: 

– план з підвищення продуктивності праці; 

– план з чисельності працюючих; 

– план з фонду заробітної плати; 

– план із забезпечення потреб у додаткових кадрах. 

● Вирішальне значення для планування праці та її оплати мають норми 

часу на виконання робіт і операції при виготовленні продукції або наданні 

послуг. В основі цих норм лежить норма штучного часу Тш, що виражає 

припустиму величину часу , (наприклад, у хвилинах) на виконання однієї 

операції виготовлення одного виробу: 

   Тш = Тосн + Тдоп + Тобс + Твід,                                 (6.3) 

або норму штучно-калькуляційного часу Тшк, яка виражає витрати ча-

су на операцію з урахуванням підготовчо-заключних витрат часу Тпз на 

партію виробів n: 

 Тшк = Тпз / n  + Тш,                                            (6.4) 

де: Тосн – основний час операції; 

Тдоп – допоміжний час на виконання операції, що не перекривається 

основним; 

Тобс – час обслуговування робочого місця; 

Твід – час оплачуваного відпочинку; 

n – величина партії предметів одного найменування.  

Слід з’ясувати, чи розраховуються на основі норм штучного часу нор-

мативи трудових витрат на продукцію підприємства, як це для прикладу 

представлено в табл. 6.5. 

 

Таблиця 6.5 
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Норми трудових витрат на виготовлення виробів виробничої програми 

підприємства на ______рік 
 

 

Показник 

Виріб 

А Б В Г 

1. Кількість на рік, шт. 

2. Ціна виробу, тис. у. о.  

383 

5,115 

202 

6,15 

10 

55,015 

8 

56,0 

4. Норми витрат трудо-

вого часу, нормо-годин, 

у тому числі по видах 

обладнання: 

● формувальні машини  

● токарні верстати 

● фрезерні верстати 

● свердлильні верстати  

 

 

 

 

110 

180 

200 

80 

 

 

 

 

170 

170 

280 

100 

 

 

 

 

650 

1700 

2200 

310 

 

 

 

 

560 

1800 

2600 

530 

 

● Необхідно ознайомитися із плануванням річного фонду заробітної 

плати (ФЗП) основних робітників, який розраховується на основі наявних 

нормативів трудових затрат і має вигляд, котрий представлено в табл. 6.6. 

Таблиця 6.6 

Планування річного фонду заробітної плати основних робітників 

виробничого цеху (в умовних одиницях)  

 
Показник 

 

За професіями  

Разом Токарі Фрезеру-

валь-

ники  

Свердлу-

валь-

ники  

1. Річна трудомісткість робіт, нормо-

годин 

151570 203200 67960 422730 

 

2. Середній розряд робіт  4,5 4,5 3,5 – 

3. Середня погодинна тарифна оплата, 

у. о.  

0,52 0,5 0,45 – 

4. Тарифний фонд заробітної плати, 

тис. у. о. (р.1 x р.3) 

78,82 101,6 30,58 211,00 

5. Доплати до погодинного фонду за-

робітної плати, тис. у. о.  

10,246 13,208 3,976 27,430 

6. Разом фонд погодинної заробітної 

плати, тис. у. о. (р. 4 + р.5) 

89,063 114,808 34,558 238,428 

7. Доплати до добового і річного фон-

дів заробітної плати, тис. у. о. 

3,074 3,962 1,193 8,229 

8. Разом річний фонд заробітної пла-

ти, тис. у. о.  (р. 6 + р.7) 

92,136 118,770 35,750 246,657 

9. Середній плановий річний фонд 

трудового часу робітника, годин  

1918,7 1935,2 1887,8 –– 

10. Чисельність основних робітників, 

осіб (р. 1 : р. 9) 

79 105 36 220 

11. Середня річна заробітна плата, тис. 

у. о. (р. 8 : р. 10) 

1,163 1,129 0,998 1,120 
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Буде доцільним з’ясувати, як планується на підприємстві загальна чи-

сельність працівників, котрі, залежно від виконуваних функцій, розподіля-

ються на категорії: робітники, інженерно-технічні працівники (ІТП), служ-

бовці та лічильно-конторський персонал (СП), молодший обслуговуючий 

персонал (МОП), охорона (вахтерська – В, пожежна – ПО), учні. Їхня чисе-

льність, як і заробітна плата, може складатися на основі відносних нормати-

вів до кількості основних робітників, наприклад, за нормативами, наведе-

ними в табл. 6.7. 

Таблиця 6.7 

Нормативи чисельності та заробітної плати керівників, 

 службовців і допоміжних робітників відносно до чисельності 

 та заробітної плати основних робітників  
 

Показник Цех 

Лива-

рний 

Меха-

нічний 

Складаль-

ний 

1. Кількість працівників (у % 

від кількості основних робіт-

ників): 

● керівників і фахівців  

● службовців  

● допоміжних робітників 

 

 

 

10,6 

0,5 

55 

 

 

 

16,5 

2,2 

40 

 

 

 

12 

1,6 

33 

2. Рівень заробітної плати (у % 

від основних робітників): 

● керівників і фахівців 

● службовців 

● допоміжних робітників 

 

 

132 

75 

93 

 

 

122 

70 

90 

 

 

132 

83 

88 

 

Є можливим також встановлення чисельності працівників підприємс-

тва без нормативних розрахунків, а у вигляді штатного розпису, приклад 

якого наведено у табл. 6.8. 

Таблиця 6.8 

Штатний розпис персоналу виробничо-комерційної фірми 
Підрозділ, посада і кількість 

працівників 

Кількість працівників підприємства 

керів-

ників 

спе-

ціа-

ліс-

тів 

службов-

ців 

робітників, у тому числі 

назва осіб 

основ-

них 

допоміж-

них  

зага-

лом 

Директор 1 1 – – – – – 

Помічник директора 1 – – 1 – – – 
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Диспетчер 1 1 – – – – – 

Комерційний директор 

(КД) 

1 1 – – – – – 

Супервайзери 6 – 6 – – – - 

Відділ кадрів (ВК) 2 1 1 – – – – 

Інженер з охорони 

праці 

1 – 1 – – – – 

Відділ договорів 3 1 2 – – – – 

Фінансово-еконо-

мічний відділ (ФЕВ) 

5 1 4 – – – – 

Відділ організації тор-

гівлі (ВОТ) 

5 1 4 – – – – 

Відділ з оплати праці 4 1 3 – – – – 

Бухгалтерія 6 1 3 2 – – – 

Торговий зал 15 1 – 8 – 6 6 

Торговельні відділи -8 

відділів 

56 8 8 8  16  16 32 

Відділ постачання 9 1 4 4  – – - 

Виробничий цех 9 1 1 1 5 1 6 

Транспортний відділ 10 1 1 1  5 2  7 

Склад 9 1  5 – 3 3 

Господарський відділ 5 – 1 – – 4 4 

Енергетик 1 – 1 – – – – 

Електрик 2 – – – – 2 2 

Відділ розвитку 5 1 4 – – – – 

Загалом 157 23 44 30 26 34 60 

 

● Важливим завданням практиканта є усвідомити, яким чином побу-

дована система оплати працівників підприємства; чи створює вона достатні 

стимули для матеріальної мотивації працівників; які з її складових, приве-

дених схематично на рис. 6.2, застосовуються на підприємстві, а які – ні.  
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..  

Рис. 6.2. Еталонна системи 

матеріального заохочення працівників підприємств 

Завдання 4. При виконанні даного завдання з проходження комплекс-

ної практики з фаху є необхідним детально ознайомитися з роботою фінан-

сового або планово-фінансового відділу (ПФВ) підприємства чи організації 

– бази практики. Слід чітко уявити місце і роль цього підрозділу в системі 

забезпечення економічної діяльності підприємства, його повноваження і 

відповідальність за кінцеві результати своєї роботи, ознайомитися зі скла-

дом цього підрозділу, повноваженнями його працівників, з основним пере-

ліком виконуваних у ПФВ робіт.  

● Слід ознайомитися з переліком основних завдань ПФВ та із поряд-

ком їх виконання, серед яких можуть бути такі:  

– збір, аналіз і планування фінансово-господарських показників дія-

льності підприємства; 

– організація фінансової діяльності підприємства, спрямованої на 

забезпечення його необхідними фінансовими ресурсами; 

– залучення необхідних власних і позикових фінансових ресурсів; 
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– визначення та моніторинг факторів впливу на показники фінан-

сово-економічної діяльності підприємства; 

– розробка заходів щодо формування стабільних показників фі-

нансово- економічної діяльності підприємства; 

– розробка фінансового плану підприємства, зокрема, такі його 

розділи як план формування та використання фінансових ресурсів; план ру-

ху грошових коштів; балансовий план й узгодження основних планових по-

казників із іншими підрозділами підприємства; 

– контроль за виконанням розроблених і затверджених фінансо-

вих планів; 

– проведення аналізу фінансово-майнового стану підприємства, 

його платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості, ділової акти-

вності, формування та використання окремих груп активів і пасивів підпри-

ємства; 

– розробка внутрішніх фінансових нормативів і цільових показ-

ників стану та рівня окремих видів активів та пасивів підприємства; 

– контроль і, у разі необхідності, доведення до відома відповідних 

відділів і керівництва підприємства даних з аналізу стану виконання фінан-

сових планів; 

– подання фінансової інформації до відповідного органу (район-

ного, міського, обласного) Державна служба статистики України у встанов-

лені терміни; 

– участь разом із іншими підрозділами підприємства у розроб-

ленні системи стратегічних цілей діяльності підприємства для досягнення 

кінцевої мети у межах загальної стратегії розвитку, підвищення конкурен-

тоспроможності підприємства, дослідження стану та тенденцій розвитку зо-

внішнього середовища; 

– нормування, аналіз і планування товарних запасів разом з від-

повідними відділами (закупівлі та продажу товарів, бухгалтерією тощо) а 

також регулювання і контроль створення товарних запасів; 
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– планування разом з іншими відділами закупівлі та постачання 

товарів і сировини; 

– здійснення аналізу рентабельності та прибутку підприємства, 

порядку його використання; 

– організація взаємовідносин підприємства з банківською систе-

мою з питань грошового обігу, касової та податкової дисципліни, коротко– 

та довгострокового кредитування, фінансового інвестування; 

– контроль разом з бухгалтерією за дотриманням термінів сплати та 

стягнення окремих видів податків і податкових платежів. 

● У процесі виконання завдання практиканту необхідно ознайомитися 

з особливостями фінансового планування на підприємстві, оскільки в су-

часних мовах немає єдиних вимог щодо змісту, форм та видів фінансових 

планів, які розробляють підприємства. 

Слід ураховувати, перш за все, у якій формі підприємство планує фі-

нансові результати діяльності, які мають збігатися зі структурою фінансо-

вого звіту, наприклад, як це наведено в табл. 6.9. 

Таблиця 6.9 

Приклад формування плану з фінансових результатів 

діяльності підприємства 
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 Необхідно визначити як плановий відділ розробляє баланс підприємс-

тва, який у найпростішій формі має мати вигляд як у табл. 6.10. 

Таблиця 6.10 

Плановий баланс підприємства (приклад) 

 

№ Статті балансу 

 

На кінець 

звітного 

періоду 

На кінець пла-

нового періоду 

 

1 Нематеріальні активи   

2 Основні засоби   

3 Довгострокові фінансові інвестиції   

4 Запаси   

5 Дебіторська заборгованість   

6 Грошові кошти   

7 Інші активи   

 АКТИВИ, усього   

1 Власний капітал   

2 Довгострокові зобов’язання    

3 Короткострокові кредити банку   

4 Кредиторська заборгованість   

5 Інші пасиви   

 ПАСИВИ, усього   

 

Особливу увагу слід приділити тому, як ПФВ розробляє Баланс дохо-

дів та витрат підприємства, який може бути представлено у формі наступної 

табл. 6.11 



77 

Таблиця 6.11 

Баланс доходів і витрат підприємства 

з/п Статті балансу Сума 

1 2 3 

 І. Доходи і надходження коштів  

1 Прибуток від реалізації продукції  

2 Прибуток від іншої реалізації  

3 Прибуток від позареалізаційних операцій  

4 Амортизаційні відрахування  

5 Цільове фінансування та надходження з бюджету  

6 
Цільове фінансування та надходження з позабюджет-

них фондів 
 

7 Довгострокові кредити  

8 Довгострокові фінансові позики  

9 Доходи від емісії акцій  

10 Короткострокові кредити банків  

11 Спонсорська допомога  

12 Інші надходження  

 Всього надходжень і прибутків  

II. Витрати і відрахування 

1 Податок на прибуток  

2 Податок на землю  

3 Податок на транспортні засоби  

4 Капітальні вкладення  

5 Довгострокові фінансові інвестиції  

6 Поповнення оборотних коштів  

7 Погашення довгострокових позик  

8 Погашення довгострокових кредитів  

9 Виплата дивідендів  

10 Відрахування до резервного фонду  

11 Відрахування у фонди стимулювання й розвитку  

12 Інші витрати  

 Всього витрат і відрахувань  

  

Також є необхідним з’ясувати, яким чином на підприємстві плануєть-

ся й виконується так званий касовий бюджет : тобто, баланс надходжень 

та витрат грошових коштів, без чого неможливі будь-які грошові операції, 

як щодо закупівель, так і виплати заробітної пати. Завдання ПФВ полягає в 
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тому, щоби забезпечити необхідну кількість коштів на певну дату і на певні 

витрати. 

● При вивченні системи фінансової звітності підприємства є необхід-

ним ретельно ознайомитися із формами фінансового звіту і балансу, із по-

рядком їх формування та використання в процесі здійснення підприємниць-

кої діяльності. Також важливим завданням є ознайомлення із тим, як на 

підприємстві здійснюється вертикальний і горизонтальний аналіз статей ак-

тиву і пасиву балансу, аналіз структури балансу з метою визначення показ-

ників фінансового стану підприємства: зокрема, стану його активів, ліквід-

ності, фінансової стійкості,  фондовіддачі та рентабельності власного капі-

талу, оборотності оборотного капіталу. При виконання цього завдання є до-

цільним скористатися рекомендаціями, наведеними в п 7 підрозділу 4.2 до 

проходження ознайомчої практики та п. 5 підрозділу 5.2 до проходження 

підприємницької практики, представленими в даному видані. 

Завдання 5. П’ятим завданням практики є ознайомлення із роботою 

відділу маркетингу (ВМ), або іншого підрозділу підприємства, що здійснює 

відповідну роль у діяльності підприємства на локальному (регіональному 

тощо) ринку споживання його продукції та послуг. Необхідно чітко уявити 

місце і роль цього підрозділу в загальній системі забезпечення виробничо-

комерційної діяльності підприємства, його повноваження і відповідальність 

за кінцеві результати своєї роботи (та підприємства в цілому), ознайомитися 

із складом цього підрозділу, повноваженнями й обов’язками його працівни-

ків.  

● Слід ознайомитися із переліком основних завдань ВМ та із поряд-

ком їх виконання, серед яких визначальними є такі:  

– розроблення маркетингової стратегії підприємства; 

– аналіз конкурентного становища підприємства на ринку; 

– аналіз функціонування та вдосконалення наявних мереж збуту проду-

кції; 
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– аналіз споживчих властивостей продукції та послуг, наданих підпри-

ємством, і вимог, які висувають до них покупці; 

– організація реклами та стимулювання збуту; 

– організація та проведення маркетингових досліджень (визначення 

проблем збуту продукції та послуг, визначення найбільш прибуткових 

ринків для підприємства, збір й узагальнення інформації про конкуре-

нтів тощо); 

– розроблення стратегії підприємства у відносинах з наявними та потен-

ційними конкурентами; 

– розроблення стратегії розвитку підприємства на основі проведених 

прогнозів розвитку ринку; 

– організація та вдосконалення збутової політики. 

– реалізація цінової політики; 

– дослідження платоспроможності споживачів та їхньої обов’язковості у 

розрахунках; 

– планування й організація участі підприємства у регіональних, загаль-

нодержавних, міжнародних виставках, ярмарках, виставках-продажах; 

– підготовка пропозицій щодо формування корпоративного іміджу під-

приємства; 

– рекламування продукції і послуг підприємства з метою їх більш ефек-

тивного просування на ринках збуту; 

– встановлення зв'язків з діловими партнерами та розширення зовнішніх 

зв'язків; 

– аналіз впливу рекламних заходів на зміну попиту на продукцію та по-

слуги підприємства; 

– формування бюджету рекламної діяльності; 

– запровадження систем управління відносинами з клієнтами, зокрема, 

на основі системи CRM (clients relations management). 

Невід’ємною складовою означеного завдання слід розглядати опра-

цювання й реалізацію системи заходів щодо формування позитивного імі-
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джу підприємства на ринку, встановлення «ефективних» відносин з «зовні-

шніми» цільовими групами тощо (систему PR-відносин). 

● Для орієнтації практиканту доцільно розглядати наведені наявні 

складові маркетингової діяльності підприємства в системі координат, пред-

ставленій в табл. 6.12.  

Таблиця 6.12   

Маркетингова стратегія підприємства 

Елемент 

маркетингової стратегії 

Характеристика 

маркетингової стратегії 

1. Продукція та  

послуги по ви-

дах 

  Характеристика сегментів ринку збуту 

  

  

2. Загальна характеристика 

маркетингової стратегії 

Недиференційована (масова), диференційована, конце-

нтрована 

3. Тип марке-

тингу стосов-

но продукції 

на різних ста-

діях життєвого 

циклу 

упрова-

дження 

Сукупність заходів забезпечення того, що б життєві 

цикли різних товарів перекривали один одного, не до-

пускаючи розриву між циклами появи нових товарів у 

часі 
зростання 

зрілість 

спад 

4. Тип маркетингу відповід-

но до характеру попиту на 

продукцію підприємства 

Конверсійний, стимулюючий, розвиваючий, ре-

маркетинг, синхро-маркетинг, підтримуючий, демарке-

тинг 

5. Маркетин-

гова політика 

Товарна Оновлення продукції, підвищення її якості, дизайну та 

ринкової атрибутики, сервісного обслуговування 

Асортимен-

тна 

Формування структури, ширини, насиченості й глиби-

ни асортименту 

 Цінова Запровадження методів ціноутворення й заходів забез-

печення дієвості продажних цін в умовах жорсткої 

конкуренції  

Збутова Розробка системи поширення товару 

Комуніка-

тивна 

Розробка заходів взаємодії з усіма суб'єктами маркети-

нгової системи 

6. Бюджет маркетингу Обґрунтування доцільності витрат на здійснення мар-

кетингової стратегії 

 

● Формування маркетингової стратегії підприємства спирається на 

вже вирішені питання аналізу ринку, уявлення місця продукції підприємст-

ва на ньому. У процесі практики здобувачеві необхідно вияснити, які захо-

ди запроваджуються (мають бути запроваджені) підприємством у цьому на-

прямі. Наприклад, чи ведеться на підприємстві аналіз властивостей його 

продукції у порівнянні з найкращими зразками таких виробів конкурентів; 

наприклад, у вигляді порівняння, котре представлене в табл. 6.13. Необхід-
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но визначити, чи здійснюється на підприємстві порівняння його продукції з 

продукцією конкурентів, як мінімум, за співвідношенням ціни та якості. 

 

Таблиця 6.13  

Порівняння продукції підприємства  

з продукцією конкурентів (прийнятою за 100%) 
 

Показники 
продукції підприємства 

% до 
зраз-

ка 

Заходи  
з покращення продукції   

1. Відповідність потребам споживачів 90  
2. Надійність у споживанні 120  
3. Простота експлуатації 80  
4. Ремонтні властивості   110  
5. Термін експлуатації 90  
6. Зовнішній дизайн 85  
7. Якість упаковки  80  
8. Легкість придбання та ін. 100  

 

Для порівняння продукції підприємства з конкурентами можна скори-

статися схемою, наведеною на рис. 6.3, на якому вироби або послуги  кон-

курентів розміщено у координатах ціни та якості у вигляді кіл. Чи точка ро-

зміщення продукції підприємства, показана зіркою, «розміщується» нижче 

тренду співвідношення ціна-якість, що є бажаним, чи ні.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рис. 6.3 Розміщення продукції підприємства (зірка) нижче тренду  

конкурентів (кола) за співвідношенням ціна-якість 

 

Особливу увагу необхідно приділити питанню, чи використовують на 

підприємстві методи контролю стану підприємства на локальному ринку; 

зокрема широко відомий метод Бостонської консалтингової групи (БКГ). 

У разі відсутності, практиканту бажано самому провести такий екс-

прес-аналіз стану продукції підприємства на ринку, якщо є можливим ви-

Ціна 

Якість 
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значити для товарних груп підприємства такі його ознаки: 1) частка даної 

товарної групи у загальному обсязі реалізації підприємства; 2) частка даної 

продукції у загальному попиті на локальному ринку; 3) попит на таку про-

дукцію є високим або низьким за прикладом, приведеним в табл. 6.14 для 

продукції фірми з продажу комп’ютерної техніки. 

Таблиця 6.14 

Характеристика стану товарних груп фірми на локальному ринку  
Перелік 

товарних груп/груп  

послуг 

Частка у 

загальній 

реалізації, 

% 

Зростання 

попиту на 

сегменті ри-

нку 

Частка групи у 

даному сегменті 

ринку 

А. Комп’ютерні блоки  

Б. Монітори 

В. Девайси і гаджети 

Г. Послуги з обслуговування 

Д. Запасні частини. 

Є. Послуги електронного зв’язку 

28 

22 

20 

15 

10 

5 

високе 

низьке 

низьке 

високе 

високе 

високе 

низька 

висока 

низька 

низька 

висока 

низька 

 

За методикою БКГ дані табл. 6.14 мають вид певної матриці, яку на-

ведено на рис. 6.4. 
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Рис. 6.4. Матриця БКГ становища продукції фірми на локальному ринку 

 

При аналізі даних рис. 6.4 враховують, що найкращі економічні ре-

зультати підприємству можуть забезпечити так звані «товари-зірки», попит 
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на які зростає. Оскільки зростання попиту колись призупиняється, то важ-

ливо, хоча б, зберегти провідну роль на ринку продажу товарів у якості 

«дійних корів». З іншого боку, слід намагатися (з використанням системи 

маркетингових заходів: елементів цінової політики, реклами тощо) перевес-

ти так звані «дійні корови» до категорії зірок. «Товари-собаки» у складі 

асортименту підприємства можуть складати обов’язковий мінімум, без яко-

го підприємство не може функціонувати. У той же час, є необхідним підт-

римувати виробництво нових товарів, позначених як ????, саме тому, що в 

разі, якщо частка їх на ринку зросте, вони перетворяться на товари «зірки». 

● Практиканту слід ознайомитися із торгівельною мережею продажу 

продукції підприємства, яка може мати прямі канали збуту, а також канали 

із використанням одного, двох або трьох посередників, як це демонструє 

схема можливих каналів реалізації в системі маркетингової політики збуту 

на рис. 6.5. 
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Рис. 6.5. Типові варіанти каналів реалізації маркетингової збутової політики 

 

6.3. Структура звіту за результатами комплексної практики з фаху 

 

Підсумком проходження комплексної практики з фаху є звіт, який го-

тується і захищається кожним здобувачем індивідуально. Звіт має таку 

структуру. 

Титульний лист (оформлюється за аналогією з Додатком А). 

Реферат (оформлюється за аналогією з Додатком Б). Містить відомо-

сті щодо обсягу звіту, кількості рисунків, таблиць, перелік ключових слів. 

Текст реферату й перелік ключових слів має характеризувати зміст звіту. 

Перелік ключових слів складається з 10-15 слів, надрукованих у рядок через 

кому. Обсяг тексту реферату – 1200-2000 знаків.  

Зміст (оформлюється за аналогією з Додатком В). Він містить перелік 

розділів звіту із зазначенням сторінок початку кожного розділу. 

Вступ (він не визначається за порядковим номером). У вступі коротко 

розкривається загальна роль економіки в забезпеченні життєдіяльності сус-

пільства; значення для здобувача комплексної практики з фаху як способу 

закріплення знань, отриманих у ході навчання і отримання практичних на-

вичок для  здійснення економічної діяльності підприємств. Дається коротка 

характеристика підприємства – бази проходження практики, її цілі і конкре-

тні завдання. Визначається предмет проведення практики як сукупність те-

оретико-методологічних і практичних питань економічної діяльності, та 

об’єкт як база проведення практики на певному підприємстві. 

Перший розділ «Характеристика підприємства та аналіз його 

економічної діяльності» має бути присвячено опису і аналізу діяльності 

вибраного об'єкту практики – підприємства. У цьому розділі приводиться 
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загальна характеристика, галузева приналежність бази проходження прак-

тики, види її діяльності, організаційно-правовий статус, відомості про влас-

ників, статутного фонду, порядку сплати податків тощо. Надається характе-

ристика видів діяльності, що здійснюється об’єктом практики, його продук-

ції та послуг. Дається загальний опис його внутрішнього середовища у роз-

різі його виробничої структури та організаційної структури управління, у 

тому числі відділів та служб, що здійснюють економічну діяльність, зокре-

ма таких, як планово-економічний відділ (ПЕВ), відділ організації та оплати 

праці (ВООП), фінансовий або планово-фінансовий відділ (ПФВ), відділ 

маркетингу (ВМ), уявлення порядку їхньої взаємодії в процесі управління 

та здійснення економічної діяльності. 

Конкретна назва розділу уточняється самим студентом з урахуванням 

точної назви бази практики (назви підприємства), а його зміст формується із 

використанням завдань і рекомендацій, наданих для виконання завдання 1 

у попередньому підрозділі 6.2 даних Методичних вказівок. 

Другий розділ звіту за орієнтовною назвою «Характеристика і 

аналіз діяльності планово-економічного відділу підприємства» має бути 

присвячено опису планово-економічного відділу (ПЕВ)  або іншого підроз-

ділу, який здійснює планово-економічну функцію в діяльності підприємст-

ва, аналізу його діяльності та представленню її результатів. Зміст розділу 

регламентується завданням 2 і рекомендаціями до його виконання, приве-

деними в підрозділі 6.2 даних Методичних вказівок. 

Третій розділ звіту за орієнтовною назвою «Характеристика і 

аналіз діяльності відділу організації і оплати праці підприємства» прис-

вячується опису відділу організації і оплати праці (ВООП), аналізу його ді-

яльності та представленню її результатів.  Зміст розділу регламентується 

завданням 3 і рекомендаціями до його виконання, приведеними в підрозділі 

6.2 даного видання. 

Четвертий розділ звіту за орієнтовною назвою «Характеристика і 

аналіз діяльності планово-фінансового відділу підприємства» має бути 
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присвячено опису планово-фінансового відділу (ПФВ), аналізу його діяль-

ності та представленню її результатів. Зміст розділу регламентується за-

вданням 4 і рекомендаціями до його виконання, наведеними в підрозділі 6.2 

даних Методичних рекомендацій. 

П’ятий розділ звіту за орієнтовною назвою «Характеристика і 

аналіз діяльності відділу маркетингу підприємства» присвячується опи-

су відділу маркетингу, аналізу його діяльності та представленню її резуль-

татів. Зміст розділу регламентується завданням 5 і рекомендаціями до його 

виконання, наведеними в підрозділі 6.2 пропонованого видання. 

Висновки, які коротко відображають результати отриманих 

здобувачем результатів проходження комплексної практики з фаху, 

ознайомлення і аналізу діяльності підприємства – бази практики, а також 

характеризують набуті практикантом практичні навички економічної 

діяльності. 

Список використаних джерел, який містить в алфавітному порядку 

повний перелік використаних здобувачем інформаційних джерел при 

написанні звіту.  

Додатки, необхідність яких вирішує здобувач – автор звіту. У 

додатку наводиться перелік зразків документів, використаних автором, а 

також різні ілюстративні матеріали, які не увійшли до основного тексту 

звіту. 

Звіт з комплексної практики з фаху має нижче структуру, яку 

наведено. Рекомендований обсяг звіту (без урахування Додатків) має 

складати 60-65 сторінок за наступними складовими. 

Титульний лист  –  1 сторінка. 

Реферат – 1 сторінка. 

Вступ – 1-2 сторінки. 

1 розділ – 8-12 сторінок 

2 розділ – 8-12 сторінок  

3 розділ – 8-12 сторінок 
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4 розділ – 8-12 сторінок 

5 розділ – 8-12 сторінок 

Висновки – 2-3 сторінки 

Список використаних джерел – 3-4 сторінок 

Разом – 60-65 сторінок. 
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7. ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ЗВІТІВ 

 

У звітах за результатами практик представляються результати вико-

нання робіт у відповідності з програмами практик й індивідуальними за-

вданням керівника практики від кафедри та підприємства, виконаними на 

робочому місці.  

Загальні принципи щодо оформлення звітів такі: 

– чіткість побудови, логічність і послідовність викладання матеріалу; 

– повнота і репрезентативність, тобто широта використання наукових 

інформаційних джерел; 

– конкретність викладання результатів роботи, лаконічність і точність 

формулювань; 

– загальна грамотність та відповідність стандартам і прийнятим прави-

лам на текст роботи; 

– акуратність зовнішнього оформлення роботи. 

Тексти звітів подається у стилістично правильному викладання, без 

граматичних й орфографічних помилок. Викладання матеріалів звітів, як 

правило, ведеться від третьої особи, або у безособовій формі. 

Порядок захисту звіту за результатами проходження практики. 

1. Голова комісії за тиждень до захисту призначає кількість засі-

дань, закріплює за кожним з них студентів, визначає час і місце їх прове-

дення. 

2. Нез'явлення здобувача на захист звіту по результатах прохо-

дження  практики у встановлені терміни розцінюється як порушення нав-

чальної дисципліни.  

Перенесення термінів захисту звіту здійснюється лише на підставі 

попередньої домовленості з головою комісії.  

3. На захист здобувач має представити комісії звіт за результатами 

проходження практики, оформлений відповідно до вимог (і допущений до 
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захисту керівником практики від кафедри), відгук керівника  практики від 

підприємства та залікову книжку. 

4. Узагальнююча оцінка за підсумками проходження практики ви-

значається комісією кафедри на підставі результатів захисту звіту за ре-

зультатами практики. При визначенні оцінки комісія бере до уваги: якість 

змісту і оформлення звіту та ілюстративного матеріалу, актуальність і 

опрацьованість індивідуального завдання, якість доповіді, якість відповідей 

здобувача на питання в ході захисту звіту, відгук керівника практики від 

підприємства. 

5. Порядок захист звіту за результатами проходження практики: 

здобувач вищої освіти орієнтовно продовж 8-10 хвилин докладає підсумки 

проходження практики, відповідає на питання, запропоновані спочатку 

членами комісії, а потім і всіма присутніми. Далі голова пропонує членам 

комісії та іншим присутнім коротко висловити свою думку щодо роботи і 

доповіді здобувача, зауваження та побажання. Після заслуховування всіх 

бажаючих висловитися комісія на закритому засіданні виносить ухвалу про 

оцінку практики та оголошує своє остаточне рішення. 

 

8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ПРАКТИКИ 

 

Звіт з практики оформляється в одному екземплярі, його тиражування 

заборонено. 

Звіт друкують за допомогою комп’ютера та принтера на одному боці 

аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм). Рекомендований обсяг 

40-50 сторінок. 

Шрифт – Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5.  

Параметри сторінки: верхнє та нижнє поля – 20 мм; ліве поле – 25 мм; 

праве – 10 мм. 

Шрифт друку має бути чітким, стрічка – чорного кольору середньої 

жирності. 
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Друкарські помилки, описки а графічні неточності, які виявилися в 

процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбу-

ванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці  виправленого тексту. 

Заголовки структурних частин звіту «РЕФЕРАТ», «ЗМІСТ»,  

«ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично за текс-

том. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовку не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень (що є не дуже прийнятним), 

їх розділюють крапкою. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текс-

том має дорівнювати 2-3 інтервалам.  

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки. 

Абзацний відступ має бути однаковим упродовж усього тексту та до-

рівнювати п’яти символам. 

Нумерація. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таб-

лиць, формул подають арабськими цифрами без знака № додержуючись на-

скрізної нумерації впродовж усього тексту звіту. 

Першою сторінкою звіту є титульна, яку включають до загальної ну-

мерації сторінок звіту.  

На титульній сторінці, завданні, індивідуальному плані, змісті номер 

не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верх-

ньому куті без крапки в кінці (починають нумерувати ВСТУП ... с.5.).  

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку 

не ставлять (РОЗДІЛ 1), потім з нового рядка друкують заголовок розділу 

симетрично за текстом. 

Якщо автором звіту передбачені підрозділи, то вони нумерують у ме-

жах кожного розділу, наприклад, «3.2» – другий підрозділ третього розділу. 

Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера під-
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розділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не 

ставиться.  

Ілюстрації. Креслення, схеми, графіки, карти і таблиці необхідно по-

давати в звіті і безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на 

наступній сторінці. На всі ілюстрації повинні бути посилання. 

Ілюстрації та таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок.  

Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в ме-

жах розділу, за виключенням ілюстрацій, які представлені у додатках. 

Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового но-

мера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: рисунок 1.2 (дру-

гий рисунок першого розділу).  

Номер ілюстрації, її назву та пояснювальний підпис розміщують пос-

лідовно під ілюстрацією.  

Таблиці. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, пода-

них у додатках) у межах розділу.  

У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці роз-

міщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці має 

складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ста-

виться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та 

друкують симетрично за текстом. Назву та слово «Таблиця» починають з 

великої літери. Назву таблиці не підкреслюють. 

Заголовки граф у таблиці мають починатися з великих літер, підзаго-

ловки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з 

великих, якщо вони є самостійними. Графу з порядковими номерами рядків 

до таблиці включати не треба. 

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таб-

лицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш (од-

нак, такі об’ємні таблиці є кращім розміщувати у розділі звіту «Додатки». 
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При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таб-

лиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, 

над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл. 1.2». 

Текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, 

його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому 

повторенні його замінюють словами «те ж», а далі лапками. Ставити лапки 

замість цифр, знаків, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші да-

ні в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

Формули. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба 

подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані 

у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнту треба по-

давати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» 

без двокрапки. 

Рівняння та формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище 

та нижче кожної формули потрібно залишити один вільний рядок. 

 

,45,008,01,02 КрКмКоКплДоR ++++=        (2.6) 

 

де До   – коефіцієнт забезпеченості власними коштами; 

    Кпл  – коефіцієнт поточної ліквідності; 

     Ко   – коефіцієнт оборотності активів; 

    Км   – комерційна маржа (рентабельність реалізації продукції); 

    Кр   – рентабельність власного капіталу, 

або 

                           (4.8) 

де  aij – матриця оцінок впливу i-ого чинника на j-ий сценарій; 

        sj – ймовірність розвитку ситуації за j-им сценарієм; 

        fi – вагові коефіцієнти, які визначають значущість i-того чинника, 

котрі впливають на підсумковий показник; 

        n – загальна кількість сценаріїв; 
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       m – загальна кількість чинників.

 Цитування та посилання на використані джерела. Для підтвер-

дження власних аргументів з посиланням на авторитетне джерело або для 

критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цита-

ти. Науковий етикет вимагає точного відтворювання цитованого тексту, бо 

найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, «закладе-

ний» автором (той, що передбачався автором). 

Загальними є такі вимоги до оформлення цитування: 

– текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій 

граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особ-

ливостей авторського написання; 

– цитування має бути повним, без довільного скорочення авторського 

тексту (того, що цитується); 

– кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело. 

Приклад оформлення цитати: 

 Цитата в тексті: «...сьогодні є важливим те, що макроекономічну ста-

більність та можливість інтеграції у світову економіку зможуть реалізувати 

тільки ті країни з перехідною економікою, які матимуть темпи зростання на 

рівні...» [6, с. 123]. 

При написанні звіту здобувач має надавати посилання на джерела, 

матеріали або окремі результати, котрі наводяться в роботі, або на ідеях, 

висновках яких розробляються проблеми, завдання, питання, вивченню 

яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи 

та перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають 

необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати зміст, мову текс-

ту, обсяг. 

Краще за усе зробити список використаної літератури, де всі джерела 

матимуть твердий порядковий номер.  

У тексті роботи можна використовувати внутрітекстові посилання.  
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У внутрітекстовому посиланні на літературне джерело, яке включено 

до списку використаної літератури, після згадування про нього (або цитати 

з нього) у квадратних дужках позначають номер, під яким воно значиться у 

списку, наприклад 13. Якщо посилання наводяться на кілька джерел, між 

ними ставиться крапка з комою. Наприклад 6; 12. 

Додатки. Додатки оформлюють як продовження звіту на наступних 

сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. 

Кожен додаток має починатись з нової сторінки. Додаток повинен ма-

ти заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симет-

рично відносно тексту сторінки. Симетрично заголовку друкується слово 

«Додаток ...» і велика літера, що позначає його. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки за винятком літер Г, Є, І, Ї, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А тощо.  

Ілюстрації, таблиці, розміщені в додатках, нумерують у межах кож-

ного додатка. Наприклад, рис. Д.2  – другий рисунок додатка Д. 
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