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Вступ 

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною навчального 

процесу, а також формою самостійної роботи студентів безпосередньо за умов 

підприємства, організації, установи.  

Організація практичної підготовки студентів регламентується: 

1. Робочим навчальним планом спеціальності 051 "Економіка" 

спеціалізації «Управління персоналом та економіка праці». 

2. Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти України №93 від 

08.04.1993р. 

3. Положенням про проведення практики студентів 

Центральноукраїнського національного технічного університету, 

затвердженого ректором навчального закладу 10.01.2008р.  

4. Наказами ректора університету щодо проходження виробничої 

практики студентами. 

5. Особливостями виробничої діяльності базових підприємств, 

організацій та установ. 

Тривалість і строки виробничої практики регламентуються робочим 

навчальним планом. Виробнича практика на четвертому курсі проводиться у 

кінці 7 семестру, її тривалість – три тижні.  

Виробнича практика має конкретну мету і завдання. У результаті 

проходження даної виробничої практики студент повинен отримати конкретні 

знання та вміння.  

1. Мета, завдання виробничої практики 

Загальною метою практик є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації праці  у галузі майбутньої професії, формування на базі 

отриманих теоретичних знать професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних ринкових і 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання 

та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. 
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Метою виробничої практики на четвертому курсі є закріплення, 

поглиблення та систематизація теоретичних знань,отриманих при вивченні 

загальноекономічних і фахових дисциплін обраного напрямку підготовки та 

набуття практичних навичок управління персоналом з врахуванням умов 

функціонування конкретного підприємства чи установи. 

Завданнями виробничої практики є: 

- ознайомлення з загальними напрямками виробничої діяльності 

підприємства; 

- вивчення організаційної структури підприємства; 

- аналіз взаємодії підприємства з ринком праці; 

- вивчення діючої системи нормування праці; 

- розкриття задач управління персоналом; 

- дослідження питань відповідно до індивідуального завдання; 

- підготовка практичних пропозицій з удосконалення окремих 

напрямків діяльності підприємства у відповідності з завданнями 

виробничої практики. 

В результаті проходження виробничої практики студенти повинні знати: 

- законодавчі та інструктивні документи у сфері ринку праці; 

- законодавчі та інструктивні документи щодо управління персоналом; 

- сучасні методи роботи установ і організацій, що забезпечують 

функціонування ринку праці; 

- стан внутрішньофірмового ринку праці; 

- сучасні методи регулювання обсягу сукупної пропозиції праці; 

- методи і фактори впливу на попит на ринку праці; 

- механізм регулювання зайнятості населення; 

- сучасні пріоритети соціального захисту в Україні; 

- стан географічної та професійної мобільності робочої сили; 

- основні методи збору неофіційної інформації для дослідження ринку 

праці; 

- підходи прогнозування стану ринку праці; 
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- особливості дослідження трудових процесів і витрат робочого 

часу; 

- особливості нормування праці за категоріями працюючих; 

- основні складові кадрової політики підприємства; 

- обов’язки кадрової служби персоналу; 

- основні напрямки та їх зміст роботи з персоналом. 

Після проходження виробничої практики студент повинен вміти: 

- визначати показники внутрішньофірмового ринку праці; 

- здійснювати збір і систематизацію даних стосовно ринку праці; 

- визначати показники функціонування ринку праці у регіоні та Україні; 

- володіти методиками прогнозування стану ринку праці; 

- досліджувати трудові процеси і витрати робочого часу на їх 

здійснення; 

- здійснювати нормування праці робітників основного виробництва, 

допоміжних працівників, службовців та тих, хто здійснює функції 

обслуговування; 

- здійснювати кадрове планування на підприємстві; 

- визначати основні положення кадрової політики; 

- реалізувати основні функції кадрової служби персоналу; 

- виконувати передбачені функції роботи з персоналом; 

- розробляти варіанти управлінських рішень щодо персоналу 

підприємства; 

- аналізувати стан та прогнозувати розвиток трудового капіталу 

підприємства; 

- підбирати, аналізувати, систематизувати нормативно-правові, 

інформаційні, звітові і статистичні матеріали. 

2. Організація виробничої практики 

Керівник вищого навчального закладу безпосередньо несе 

відповідальність за організацію, проведення і контроль за здійсненням 

практики студентів. Загальну організацію практики та контроль за її 
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проведенням в університеті здійснює керівник практики (завідувач 

сектором практики). Навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики забезпечує кафедра «Економіка, менеджмент та комерційна 

діяльність». 

Проходження виробничої практики здійснюється на базах практики - 

підприємствах, в установах та організаціях. З цими організаціями університет 

завчасно укладає договори про проходження студентами виробничої практики. 

З дозволу кафедри студенти можуть і самостійно для себе підбирати базу 

виробничої практики. При цьому вирішення питань про укладення угоди та 

забезпечення необхідних умов для успішного проходження виробничої 

практики, а також здійснення контролю покладається на студента та керівника 

практикою. Індивідуальні угоди щодо проходження виробничої практики 

обов’язково реєструються у секторі практики університету до початку терміну 

практики і служать підставою для формування наказу ректора університету про 

проведення виробничої практики. 

Організація виробничої практики передбачає призначення кожному 

студенту керівника практики від кафедри та від виробництва. У зв’язку з цим 

керівник практики від кафедри, студент, керівник практики від виробництва 

мають свої функціональні обов’язки. Керівник виробничої практики від 

кафедри на період її підготовки і проведення призначається наказом ректора 

університету.  

3. Обов’язки керівника виробничою практикою від 

університету (кафедри) 

Керівник виробничою практикою від університету(кафедри) зобов’язаний 

реалізувати ряд заходів на різних етапах її підготовки і проходження.  

До початку виробничої практики: 

- складається календарний графік проходження виробничої практики; 

- отримуються від студентів оформлені підприємствами договори про 

проходження виробничої практики; 
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- кожний студент забезпечується індивідуальним завданням на 

виробничу практику; 

- на підставі зібраних договорів не пізніше ніж за місяць до початку 

практики вносяться пропозиції щодо формування наказу про проведення 

виробничої практики; 

- складається графік консультування студентів з питань проходження 

виробничої практики; 

- проводиться організаційна нарада-інструктаж з питань проходження 

виробничої практики. 

Під час проведення наради-інструктажу: 

- інформуються студенти про строки проходження виробничої 

практики; 

- інформуються студенти з правил безпеки при проходженні виробничої 

практики; 

- ознайомлюються студенти з вимогами до структури та обсягу підбору 

матеріалів під час проходження виробничої практики; 

- ознайомлюються з правилами оформлення щоденників і звітів з 

виробничої практики; 

- видаються студентам індивідуальні завдання; 

- робиться повідомлення про термін здачі звітів на перевірку, їх захист, 

контроль виробничої практики та графік консультацій на кафедрі. 

Під час проходження виробничої практики: 

- систематично контролюється виконання програми практики згідно 

встановленого графіка та системи контролю успішності; 

- контролюється проведення обов’язкових інструктажів з охорони праці 

та техніки безпеки; 

- контролюється забезпечення нормальних умов праці студентів; 

- регулярно проводяться консультації студентів. 
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Після завершення виробничої практики: 

- перевіряється виконання студентами індивідуальних завдань; 

- організується захист студентами звітів з виробничої практики; 

- подається у сектор практики письмовий звіт з аналізом підсумків 

проведення практики; 

- доповідається на кафедрі про результати проходження виробничої 

практики кожним студентом; 

- формулюються висновки та вносяться пропозиції щодо вдосконалення 

умов проходження виробничої практики на конкретних підприємствах, в 

організаціях та установах. 

 

4. Обов’язки студента при проходженні виробничої практики 

До початку виробничої практики студент повинен з’ясувати наступні 

питання:  

- підприємство, на якому буде проходити виробничу практику; 

- термін виробничої практики; 

- календарний графік проходження виробничої практики; 

- індивідуальне завдання на виробничу практику; 

- особливості системи поточного та остаточного оцінювання результатів 

виробничої практики; 

- дату здачі звіту з виробничої практики; 

- з’явитись на місце практики у встановлений наказом ректора 

університету термін. 

 

Прибувши на підприємство – базу практики студент зобов’язаний: 

- у перший день з’явитись у відділ кадрів і пересвідчитись у наявності 

на підприємстві наказу про проходження виробничої практики та призначення 

керівника практики від підприємства; 

- уточнити місце проходження виробничої практики; 

- пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці; 
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- оформити перепустку до підприємства у разі потреби; 

- затвердити у керівників виробничої практики від 

університету(кафедри) та підприємства календарний графік виконання 

програми на весь період виробничої практики. 

 

При проходженні виробничої практики студент повинен:  

- суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, охорони 

праці, техніки безпеки і вимог трудового законодавства, передбачених для 

робітників підприємства, установи, організації; 

- безвідмовно виконувати вказівки безпосередніх керівників виробничої 

практики від підприємства та кафедри; 

- нести відповідальність за виконання роботи на рівні з штатними 

працівниками; 

- вчасно і якісно виконувати програму виробничої практики та 

індивідуальне завдання виробничої практики; 

- систематично вести щоденник з практики встановленої форми, у 

якому записувати виконану роботу; 

- постійно підтримувати зв'язок з керівником виробничої практики від 

університету (кафедри), інформувати його про виконання програми та 

індивідуального завдання; 

- не пізніше, ніж за день до закінчення терміну виробничої практики 

отримати ділову характеристику, підписану керівником практики від 

підприємства; 

- зібрати документи, передбачені програмою виробничої практики. 

Слід мати на увазі, що за порушення трудової дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку при проходженні виробничої практики студент-

практикант несе відповідальність перед адміністрацією бази практики-

підприємства, організації, установи. Керівники підприємств мають право 

накладати на студентів-практикантів стягнення, про що повідомляти 
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адміністрацію університету, яка вирішує питання про подальше 

перебування студента на виробничій практиці.  

 

Після закінчення виробничої практики студент зобов’язаний подати на 

кафедру: 

- належним чином оформлений і затверджений керівником виробничої 

практики від підприємства щоденник практики; 

- календарний графік виконання програми виробничої практики; 

- ділову характеристику з місця проходження практики, підписану 

керівником практики від підприємства; 

- оформлений належним чином звіт з виробничої практики. 

 

Звіт з виробничої практики студент захищає перед комісією у визначений 

кафедрою термін. 

 

5. Обов’язки керівника виробничою практикою від 

підприємства 

Керівництво студентами на базах практики покладається на одного з 

кваліфікованих фахівців. Керівник виробничою практикою від підприємства 

призначається наказом. Він зобов’язаний:  

- організувати проведення практики відповідно з навчальною 

програмою виробничої практики; 

- контролювати дотримання студентом-практикантом трудової 

дисципліни; 

- ознайомити студентів з управлінням виробничо-господарською 

діяльністю підприємства і перспективами його розвитку; 

- провести екскурсію з метою ознайомлення з структурними 

підрозділами підприємства, його відділами, службами та отримання докладної 

інформації про роботу кожного підрозділу; 



 12 

- забезпечити студентів необхідними документами для 

виконання програми та індивідуального завдання виробничої практики; 

- здійснювати методичне керівництво по виконанню студентами 

програми виробничої практики та індивідуальних завдань, надавати їм всебічну 

практичну допомогу; 

- надавати студентам-практикантам можливість користуватися звітною 

та іншою документацію, літературою, допомагати у підборі матеріалів для 

написання звіту з виробничої практики; 

- постійно контролювати проведену студентом роботу і хід виконання 

програми виробничої практики, надавати необхідні вказівки і пояснення; 

- контролювати ведення щоденника виробничої практики, підготовку 

звіту; 

- скласти характеристику на студента-практиканта про рівень 

проведеної виробничої практики, де обов’язково необхідно виділити виконання 

програми, індивідуального завдання та оволодіння навичками практичної 

роботи.  

 

6. Зміст виробничої практики 

Зміст виробничої практики визначається місцем її проходження. 

Практика здійснюється або на підприємстві, фірмі, організації, яка займається 

економічною діяльністю, або у службі зайнятості та зв’язаних з зайнятістю 

населення організаціях.  

Проходження виробничої практики на підприємствах. 

Виробничу практику на підприємстві студент починає з вивчення 

загальних напрямків його діяльності. Тут розглядається динаміка випуску 

продукції за 3…5 років до моменту практики та з наміченою перспективою. 

Обов’язково аналізуються показники соціально-економічної діяльності 

підприємства за такий же період, його місце у розвитку регіону, вказується 

форма власності, категорія підприємства, підпорядкованість, коротко історія 

розвитку, основні показники, які характеризують ефективність діяльності, 
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ринки збуту продукції. Потім студент повинен ознайомиться з 

організаційною структурою підприємства. Тут розглядається виробнича 

структура з характеристиками підрозділів, їх підпорядкованість, ступінь 

централізації,  система управління виробництвом, особливості технологій, які 

реалізуються.  

Після загального ознайомлення з підприємством студент вивчає 

взаємодію підприємства з ринком праці. 

Особливу увагу слід приділити нормуванню праці на підприємстві, 

розкривши основні аспекти даного поняття – категорії нормування праці, 

дослідження трудових процесів і витрат робочого часу, нормування праці, 

персоналу різних категорій та ін. 

Детально необхідно розкрити задачі  управління персоналом, охоплюючи 

питання формування колективу, кадрової політики, кадрової служби, кадрового 

планування, роботи з персоналом.  

Крім того, відповідно до тематичного плану практики, студент повинен 

глибоко вивчити та зібрати матеріал по обраному індивідуальному завданню. 

Для цього необхідно проаналізувати тему індивідуального завдання, вивчити 

літературні джерела, скласти зміст роботи, обґрунтувати необхідність 

використання і приведення певних документів, зробити необхідні розрахунки, 

проаналізувати результати і викласти матеріал.  

Обов’язково у ході виконання індивідуального завдання слід вказати на 

недоліки і порушення (на думку студента-практиканта),  сформулювати 

пропозиції щодо покращення роботи на даній ділянці. 

Проходженні виробничої практики у системі зайнятості населення  

У системі зайнятості населення виробничу практику студент також 

починає з вивчення загальних напрямків діяльності установи, розкриваючи їх 

суть відповідно зі специфікою роботи.  

Потім практикант знайомиться з організаційною структурою установи, 

характеризуючи схему управління, підрозділи, їх особливість, характеристики, 

функції, нормативні документи діяльності.  
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Після загального ознайомлення з установою студент-практикант 

вивчає специфічні питання ринку праці регіону: 

- інфраструктуру ринку праці; 

- пропонування та попит на робочу силу; 

- зайнятість населення та безробіття. 

Особливу увагу студент повинен приділити виконанню обраного 

індивідуального завдання. Для цього необхідно проаналізувати тему 

індивідуального завдання, проробити обрані літературні джерела, скласти зміст 

роботи, скласти перелік необхідних документів для розкриття теми, виконати 

необхідні розрахунки, зробити висновки і викласти матеріал. У ході виконання 

індивідуального завдання необхідно звернути увагу на можливі недоліки, 

недотримання нормативних вимог та ін. та внести пропозиції щодо покращення 

роботи. 

 

7. Тематика індивідуальних завдань на виробничу практику   

 

1. Особливості внутрішньофірмового ринку праці. 

2. Формування колективу підприємства. 

3. Соціальний розвиток колективу підприємства. 

4. Кадрова політика підприємства. 

5. Кадрова служба персоналу: організація та функції. 

6. Кадрове планування на підприємстві. 

7. Організація набору і вибору персоналу. 

8. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу. 

9. Оцінювання та атестація персоналу підприємства. 

10. Управління процесом розвитку та рухом персоналу підприємства. 

11. Управління процесом вивільнення персоналу. 

12. Соціальне партнерство на підприємстві. 

13. Ефективність системи управління персоналом підприємства. 

14. Облік персоналу на підприємстві. 
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15. Особливості категорій нормування праці на підприємстві. 

16. Особливості дослідження трудових процесів і витрат робочого часу. 

17. Особливості нормування праці робітників основного виробництва. 

18. Особливості нормування праці допоміжних працівників на підприємстві. 

19. Особливості нормування праці службовців на підприємстві. 

20. Особливості нормування праці за функціями обслуговування на 

виробництві. 

21. Організація нормування праці на підприємстві. 

22. Особливості реалізації загальної теорії діяльності менеджерів на 

виробництві. 

23. Особливості організаційно-управлінської діяльності менеджерів на 

виробництві. 

24. Особливості наукової організації управлінської праці на підприємстві. 

25. Особливості повсякденної організації праці менеджерів і реалізації функції 

самоменеджменту на підприємстві. 

26. Особливості інформаційної системи управління персоналом на підприємстві. 

27. Особливості інформаційно-комунікаційних процесів на підприємстві. 

28. Особливості інформаційної системи підтримки прийняття рішень на 

підприємстві. 

29. Особливості матеріальної, трудової та статусної мотивації персоналу на 

підприємстві. 

30. Особливості організації заробітної плати на підприємстві. 

31. Особливості тарифної системи оплати праці на підприємстві. 

32. Роль нормування праці у визначенні заробітної плати на підприємстві. 

33. Особливості системи заробітної плати персоналу на підприємстві. 

34. Особливості системи преміювання на підприємстві. 

35. Особливості доплат і надбавок до заробітної плати на підприємстві. 

36. Мотиваційна роль контрактної форми найму й оплати праці на підприємстві. 

37. Особливості нематеріальної мотивації трудової діяльності на підприємстві. 

38. Роль оцінки персоналу на мотивацію трудової діяльності на підприємстві. 
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39. Особливості реалізації кар’єрного зростання у діяльності 

менеджерів підприємства. 

40. Особливості організації ділового спілкування у колективі підприємства. 

41. Особливості підготовки робітників до різних видів трудової діяльності. 

42. Особливості ергономічних вимог до засобів праці та виробничих умов на 

підприємстві. 

43. Особливості ергономічних вимог у системі «людина-техніка-середовище» на 

підприємстві. 

44. Реалізація принципів і методів ергономіки та методів ергономічного аналізу 

трудової діяльності на підприємстві. 

45. Стандартизація ергономічних норм і вимог та ергономічна оцінка якості 

промислової продукції на підприємстві. 

46. Працездатність та заходи підвищення працездатності працівників на 

підприємстві. 

47. Критерії монотонності та шляхи підвищення змістовності праці на 

підприємстві. 

48. Трудові конфлікти та методи їх розв’язання на підприємстві. 

49. Особливості інфраструктури ринку праці у регіоні. 

50. Особливості індивідуального прогнозування на ринку праці регіону. 

51. Особливості сукупного пропонування на ринку праці регіону.  

52. Особливості індивідуального та сукупного попиту на робочу силу у регіоні. 

53. Особливості забезпечення зайнятості населення у регіоні.  

54. Безробіття, його форми і причини у регіоні.  

55. Особливості гнучкості ринку праці у регіоні. 

56. Стан ринку праці у регіоні, його аналіз і прогнозування. 

57. Етапи та особливості формування ринку праці у регіоні.  

58. Особливості ринку праці у системі управління трудовим потенціалом 

регіону.  

59. Макроекономічні аспекти регулювання зайнятості трудових ресурсів 

регіону. 
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60. Особливості регулювання демографічних і міграційних процесів у 

регіоні. 

61. Особливості трудового потенціалу населення у регіоні. 

62. Особливості управління трудовим потенціалом у регіоні. 

63. Забезпечення системи управління трудовим потенціалом у регіоні. 

64. Планування і прогнозування трудових ресурсів у регіоні. 

65. Особливості формування загальноосвітнього та кваліфікаційного рівня 

трудового потенціалу у регіоні. 

66. Особливості людського розвитку і людського капіталу у регіоні. 

67. Мотивація економічної активності населення у регіоні. 

68. Доходи населення і рівень його життя у регіоні. 

69. Особливості суспільної політики і організації праці у системі управління 

трудовим потенціалом регіону. 

70. Міжнародне співробітництво у системі управління трудовим потенціалом 

регіону. 

71. Ефективність використання трудового потенціалу у регіоні. 

72. Особливість соціальних інститутів і соціальних організацій у регіоні. 

73. Особливості методики і техніки соціологічних досліджень в організації та 

регіоні. 

8. Календарний графік проходження виробничої практики 

Загальна тривалість виробничої практики на підприємстві – 3тижні. 

Термін проходження виробничої практики за різними спрямуваннями і 

видами робіт визначається календарним графіком, який для підприємств може 

бути уніфікованим (табл. 1). У ньому вказується вид роботи і термін її 

виконання у днях. Кожний студент, який проходить виробничу практику на 

підприємстві виконує одні і ті ж види робіт, лише на своєму підприємстві. У 

разі кількох студентів на одному підприємстві графік коректується у робочому 

порядку. 
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При проходженні виробничої практики у службах зайнятості та 

зв’язаних з зайнятістю населення організаціях складаються індивідуальні 

графіки для кожного студента за зразком календарного графіка (табл. 1). 

Таблиця 1. 
Календарний графік проходження виробничої практики на підприємстві 

№ 

п/п 
Вид роботи 

Кількість 

робочих 

днів 

1 Вивчення загальних напрямів діяльності підприємства 1 

2 Організаційна структура підприємства 2 

3 Підприємство і ринок праці 5 

4 Нормування праці на підприємстві 5 

5 Управління персоналом на підприємстві 5 

6 Індивідуальне завдання  5 

7 Оформлення звіту з виробничої практики 5 

8 Отримання характеристики від підприємства - 

 Всього 28 

 

9. Орієнтовний список літературних джерел для виконання 

аналітичної частини виробничої практики 

Основна література 

1. Волкова О.В. Ринок праці: Навч. посібник / Волкова О.В. – К.: ЦУЛ, 2007.-

624 с. 

2. Шевченко Л.С. Ринок праці: сучасний економіко-теоретичний аналіз: 

Монографія / Шевченко Л.С. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. 

– 336 с. 

3. Лібанова Е.М.  Ринок праці: Навч. посібник / Лібанова Е.М. – К.: ЦУЛ, 2003. 

– 224 с.  

4. Петюх В.М. Ринок праці: Навч. посібник / Петюх В.М. – К.: КНЕУ, 1999. – 

288с.  
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5. Нормування праці: Навч.-практ. посібник / [Верхоглядова Н.І., 

Ядранський Д.М., Лисенко Ю.В., Слабко Я.Я.]. – К.: Видавничий дім 

«Професіонал», 2009. – 368с.  

6. Ведерніков М.Д. Нормування праці: Навч. посібник / М.Д. Ведерніков, 

О.О.Чернушкіна. – Львів: Вид. «Новий Світ-2000», 2011. – 372с. 

7. Балабанова Л.В. Управління персоналом. Підручник / Л.В. Балабанова, 

О.О.Сардюк. – К.: ЦУЛ, 2011. – 468 с.  

8. Управління персоналом/[Виноградський М.Д.,  Беляєва С.В., Виноградська 

А.М., Шканова О.М.]. – К.: ЦУЛ, 2006. – 504с. 

9. Колпаков В.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник / Колпаков В.М. 

– К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. – 432с.  

10. Інформаційні системи і технології в економіці/ [Пономаренко В.С., Бутова 

Р.К., Журавльова І.В. та ін..]; за ред.. В.С. Пономаренка. – К.: Видавничий 

центр «Академія», 2002. – 544с.  

11. Вовчак І.С. Інформаційні системи та комп’ютерні технології в менеджменті: 

Навч. посібник /Вовчак І.С.- Тернопіль: Вид-во «Карт-бланш», 2001. 354 с.  

12. Эргономика/ [Адамчук В.В., Варна Т.П., Воротникова В.В. и др.]; под ред.. 

В.В. Адамчука. – М.: ЮНИТИ, 1999.   – 254с. 

13. Зинченко В.П. Основы эргономики: Учебн. пособие / В.П. Зинченко, В.М. 

Мунипов. – М.:  Изд. МГУ, 1979. – 344с.  

14. Зинченко В.П. Эргономические основы организации труда/Зинченко В.П., 

Мунипов В.М., Смолян Г.Л. – М.: Экономика, 1974. – 240с.  

Додаткова література 

15. Колот А.М. Мотивація персоналу: Підручник / Колот А.М. – К.: КНЕУ, 

2002. – 337с.  

16. Колот А.М. Мотивація, стимулювання і оцінка персоналу: Навч. посібник / 

Колот А.М.. – К.: КНЕУ, 1998. – 224с.  

17. Дмитренко Г.А. Мотивация и оценка персонала: Навч. посібник /Дмитренко 

Г.А. , Шарапатова Е.А. , Максименко Т.М.  – К.: МАУП, 2002. – 248с.  
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18. Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом: Навч-практ. 

посібник / Іванов О.В., Єрмоленко О.А., Доровський О.Ф. – Харків: Вид. 

ХНЕУ, 2008. 388с. 

19. Юрій М.Ф. Соціологія: Підручник/ Юрій М.Ф. – К.: Кондор, 2007. – 288с.  

20. Соціологія: Підручник/ [Городяненко В.Г., Гілюн О.В., Демічева А.В. та 

ін..]; за ред.. В.Г. Городяненка. – К.: Вид.центр «Академія», 2002. – 560 с. 

21. Крушельницька Я.В. Фізіологія і психологія праці: Навч. посібник / 

Крушельницька Я.В. – К.: КНЕУ, 2000. – 232с. 

22. Мельник Л.П. Психологія управління:Курс лекцій/Мельник Л.П. – К.: 

МАУП, 1999. – 176 с. 

 

10. Складання плану розробки індивідуального завдання на 

виробничу практику 

До початку виробничої практики студент самостійно або за 

рекомендацією керівника від університету( кафедри) добирає літературні 

джерела і  відповідні нормативні документи згідно тематиці календарного 

плану (1…5 питання) та отриманого індивідуального завдання. За темою 

індивідуального завдання, проробивши літературні джерела  (підручники, 

навчальні посібники, монографії, статті в періодичних виданнях, газетах), 

студент складає проект плану, який обговорює з керівником. Питання плану 

повинні розкривати  зміст теми індивідуального завдання. Крім того, студент 

повинен за літературними джерелами (в основному підручниками і 

навчальними посібниками) уточнити зміст питань 1…5 календарного графіка. 

За цим змістом необхідно коротко дати інформацію про підприємство і його 

показники. 

Структура звіту з виробничої практики . 

Звіт з виробничої практики повинен містити такі обов’язкові складові: 

Титульний аркуш - 1 сторінка; 

Зміст - 1 сторінка; 
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Вступ - 3-4 сторінки; 

Основна частина - 25-30 сторінок; 

Висновки - 3-5 сторінок; 

Список використаних джерел; 

Додатки. 

Титульний аркуш звіту з виробничої практики (Додаток А) повинен 

містити: назву міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад, 

назву навчального закладу,  де виконана робота; назву факультету та кафедри; 

тему роботи; прізвище, ім'я та по батькові студента; шифр групи, в якій він 

навчається; прізвище, ім’я та по батькові,  науковий ступінь, вчене звання,  

посаду керівника від університету;  прізвище, ім’я та по батькові,  посаду 

керівника від підприємства; прізвище, ім’я та по батькові,  посади  членів 

комісії; місто і рік. 

Зміст подається на початку звіту (наступний лист за титульним). Він 

містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, 

підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема, вступу, 

висновків, списку використаних джерел, додатків.  

Вступ розкриває сутність, підстави та вихідні дані для розробки  

відповідної теми дослідження та виконання практики. Також подається 

інформація щодо обґрунтованості, актуальності та доцільності виробничої 

практики, формулюються мета і завдання, які необхідно вирішити, 

визначаються предмет і об'єкт дослідження.  

Основна частина звіту має декілька розділів. Кожен розділ повинен 

містити певну кількість підрозділів та пунктів, що обумовлено обраною 

тематикою дослідження. В кінці кожного розділу формулюють висновки із 

стислим викладенням наведених у розділах теоретичних досліджень і 

практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від 

другорядних подробиць. 

У висновках викладають найбільш важливі результати дослідження. 

Спочатку в стислій формі оцінюють стан об'єкту дослідження, потім коротко 
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описують основі практичні результаті, одержані в ході вирішення 

поставлених завдань, наводять рекомендації стосовно виправлення існуючих 

на підприємстві недоліків, надають пропозиції щодо підвищення 

ефективності роботи підприємства. 

11. Збирання і обробка фактичного матеріалу 

Звіт з виробничої практики виконується з залученням фактичного 

матеріалу, який відображає реальну діяльність підприємства-бази виробничої 

практики. Джерелом інформації виступають планові і фактичні показники 

господарської діяльності підприємства за місцем виробничої практики, його 

статистична і бухгалтерська звітність, накази, розпорядження, результати 

спостережень, опитувань, обстежень та інших методів отримання первинної 

інформації, що використовує студент у процесі проходження практики. У 

залежності від питань, що розкриваються студентом на підприємстві, 

використовується відповідний склад документації.  

12. Оформлення звіту з виробничої практики 

Звіт з виробничої практики студент подає у вигляді друкованого тексту на 

одній сторінці аркуша білого паперу формату А4 розміром 210х297мм. Шрифт 

друку повинен бути Times New Roman розміром 14 пт. Текст виконується через 

півтора міжрядкових інтервали. На сторінці розміщується до 35 рядків з 

наступним берегами: лівий,верхній і нижній – по 20 мм, правий 10 мм. Обсяг 

звіту повинен складати 30…35 сторінок і мати структуру, відмічену у п.10. При 

необхідності вказані підрозділи можливо поділяти на пункти та підпункти з 

відповідними назвами.  

 Заголовок структурних частин звіту слід друкувати великими літерами 

симетрично до тексту, тобто, «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», 

«СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». 

Крапку в кінці заголовку не ставлять. Заголовки підрозділів починають з 

абзацного відступу, пишуть крім першої маленькими літерами. Заголовки 

розділяють крапками, якщо вони складаються з кількох речень. Заголовки 
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підпунктів оформляють аналогічно, але їх подають у розрядці в підбір 

до тексту. Відстань між заголовком та текстом повинна складати близько 15 

мм.  

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів 

виконується арабськими цифрами, знак № проставляти не потрібно. Рисунки, 

таблиці, формули нумерують також арабськими цифрами у межах розділів, 

знак № також не ставиться. Титульний аркуш є першою сторінкою звіту, його 

включають до загальної нумерації, але цифру не проставляють. На наступних 

сторінках цифри проставляють у правому верхньому куті аркушу, після цифри 

крапку не проставляють. Структурні частини звіту «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК 

УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ» не нумерують. Розділ 

розпочинається з вирівняного по тексту слова «РОЗДІЛ», після нього 

проставляють номер і крапку не ставлять, з нового рядка друкують назву 

розділу. 

Нумерацію підрозділів здійснюють у межах відповідних розділів. 

Наприклад, «1.1.», «1.2.» означають відповідно перший і другий підрозділ 

першого розділу. Після крапки у тому ж рядку розміщують заголовок 

підрозділу. У межах кожного підрозділу нумерують пункти – «1.2.1.» означає 

перший пункт другого підрозділу першого розділу. Заголовок пункту 

розташовують у тому ж рядку. За такими ж правилами нумерують підпункти у 

межах конкретних пунктів.  

Схеми, графіки, рисунки, таблиці у звіті подають після посилання на них 

у тексті безпосередньо або на наступній сторінці. Якщо таблиці або ілюстрації 

розміщені на окремих сторінках, то їх включають до загальної нумерації 

сторінок. Якщо вони більші формату А4, їх враховують як одну сторінку. 

Рисунки позначають словом «Рис». Номер рисунка складається з номера 

розділу і порядкового номера рисунка. Наприклад, «Рис. 2.3.» означає третій 

рисунок другого розділу. Після терміну «Рис 2.3.» ставиться крапка і 

розміщується з великої букви назва рисунка. Якщо під рисунком є 

пояснювальні підписи, то після назви ставиться двокрапка, а з нової строчки 
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даються пояснювальні підписи. У випадку відсутності пояснювальних 

підписів після назви рисунка крапка не ставиться.  

У випадку таблиць у правому верхньому куті над відповідним заголовком 

таблиці розміщуються напис «Таблиця» з зазначенням її номера. Наприклад, - 

«Таблиця 2.1.» означає – перша таблиця другого розділу. Заголовок таблиці 

наводять нижче симетрично її розміру малими літерами, починаючи назву з 

великої літери. Якщо таблиця переноситься на іншу сторінку, то перед нею 

вказують «Продовж.табл.2.1.».  У тексті при посиланні на таблицю пишуть 

скорочено (Табл.2.1.). 

Дані про літературні джерела, що включені до списку, необхідно давати 

згідно вимог державного стандарту. У орієнтованому списку літературних 

джерел, що входить до даного видання, включені підручники, навчальні 

посібники, монографії наведені відповідно вимог державного стандарту. 

Додатки оформляють у вигляді окремої частини звіту, розміщуючи їх у 

порядку згадувань у тексті. Кожний додаток починається з нової сторінки. 

Кожен додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині 

аркуша малими літерами, з першої великої і розміщені симетрично відносно 

тексту сторінки. Посередині сторінки над заголовком малими літерами з першої 

великої слід надрукувати слово «ДОДАТОК». Після слова «Додаток» ставиться 

велика літера, наприклад, «Додаток А», що означає його адресу. Додатки 

позначають послідовно великими літерами української абетки, за винятком 

літер Г,Є, І, Ї, Й, О,Ч,Ь.  

Тексти додатків при необхідності можливо ділити на розділи та 

підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. Наприклад, позначення 

«А3», означає – третій розділ додатка А; позначення «Б3.2.» - другий підрозділ 

третього розділу додатка Б.  

Рисунки, таблиці, формули, які поміщені у додатках, нумерують у межах 

кожного додатка. Наприклад, позначення «Рис В2.3.» означає – третій рисунок 

другого розділу додатка В. Це ж стосується нумерації таблиць і формул.  
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13. Захист звіту з виробничої практики 

Після закінчення практики звіт з оформленим щоденником і 

характеристикою від підприємства студент-практикант подає на кафедру, де з 

поданими матеріалами ознайомлюється керівник від університету (кафедри) і 

готує коротку рецензію про результати практики. Тут обов’язково дається 

загальна оцінка виконаної студентом роботи під час проходження виробничої 

практики.  

При захисті звіту студент має показати глибокі знання у межах програми 

виробничої практики.  

При оцінюванні даного етапу виробничої практики враховується 

характеристика, надана керівником практики від підприємства, зміст і якість 

виконання звіту, показаний рівень знань, висновки керівника практики від 

університету (кафедри). 

Студент, що не виконав програму виробничої практики у повному обсязі і 

отримав незадовільну оцінку на захисті, проходить її повторно за новим 

завданням і за рахунок особистого часу. 

14. Модульно-рейтингова система з виробничої практики 

4-й курс, 7-й семестр 

Виробнича практика включає три модулі (0-100 балів) 

Модуль 1. Структура і персонал підприємства  

 (0-20 балів) – 5 днів 

Тема 1. Вивчення загальних напрямів діяльності підприємства.  

Тема 2. Організаційна структура підприємства. 

Тема 3. Підприємство і ринок праці. 

Тема 4. Нормування праці на підприємстві. 

Тема 5. Управління персоналом на підприємстві. 
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Завдання: 

Відповідно складеному і узгодженому з керівником виробничої практики 

від університету (кафедри) плану необхідно підібрати фактичний матеріал на 

підприємстві за даними темами і володіти ним.  

Критерії оцінювання: 

Оцінюється зібраний фактичний матеріал за кожною темою. 

Фактичний зібраний і систематизований матеріал за окремою темою 

оцінюється наступним чином: 

- студентом матеріал за темою не зібраний – 0 балів; 

- студент зібрав і систематизував 25% - 1 бал; 

- студент зібрав і систематизував 50% - 2 бали; 

- студент зібрав і систематизував 75% - 3 бали; 

- студент зібрав і систематизував 100% - 4 бали; 

Оцінювання результатів виробничої практики на даному етапі здійснюється 

відповідно табл.2.  

Таблиця 2. 
Оцінювання результатів виробничої практики відповідно модулю 1.  

Оцінка в балах 
 

Показники 
Зібрано 100% 

матеріалу 

Зібрано 75% 

матеріалу 

Зібрано 50% 

матеріалу 

Зібрано 25% 

матеріалу 

Тема 1 3,1 – 4,0 2,1 – 3,0 1,1 – 2,0 0 – 1 

Тема 2 3,1 – 4,0 2,1 – 3,0 1,1 – 2,0 0 – 1 

Тема 3 3,1 – 4,0 2,1 – 3,0 1,1 – 2,0 0 – 1 

Тема 4 3,1 – 4,0 2,1 – 3,0 1,1 – 2,0 0 – 1 

Тема 5 3,1 – 4,0 2,1 – 3,0 1,1 – 2,0 0 – 1 

Загальна 

сума балів 
15,5 – 20,0 10,5 – 15,0 5,5 – 10,0 0 – 5 
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Модуль 2. Індивідуальне завдання на виробничу практику та 

оформлення звіту з виробничої практики 

(0-28 балів) – 7 днів 

1. Збір матеріалу на індивідуальне завдання  

2. Оформлення звіту з виробничої практики  

3. Отримання характеристики від підприємства 

Завдання: 

1. Відповідно складеному і узгодженому з керівником виробничої практики від 

університету(кафедри) плану необхідно підібрати фактичний матеріал на 

підприємстві за темою індивідуального завдання і володіти ним. 

2. Відповідно з’ясованому з керівником виробничої практики від університету 

(кафедри) плану оформити звіт. 

3. Отримати характеристику від підприємства про якість проходження 

виробничої практики. 

Критерії оцінювання: 

Оцінюється фактичний зібраний матеріал за темою індивідуального 

завдання. Для виконання теми індивідуального завдання на виробничу 

практику необхідно зібрати фактично весь обсяг необхідного матеріалу, 

відрізнятись може лиш повнота даних і глибина висвітлення теми. Якщо 

матеріал відповідає середньому рівню якості, то він може бути оціненим 6 

балами, вище середнього – 8 балами, найвищому рівню – 10 балами. Нижче 6 

балів оцінка відповідає не зібраному матеріалу, за яким не можливо розкрити 

тему. Тому такий бал не проставляється. 

Звіт за практику є обов’язковим документом, у якому повинні бути 

передбачені необхідні розділи. У зв’язку з цим може оцінюватись при 

належному оформленні і повноті якість розкриття тем. При середньому 

якісному рівні виставляється оцінка – 10, вище середнього – 12, найвищому – 

15. Можуть бути і проміжні оцінки – 11, 13, 14, у залежності від глибини 

розкриття окремих питань. 
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За отриману позитивну характеристику від підприємства 

виставляється оцінка у 3 бали. Якщо характеристика з підприємства не 

отримана, виставляється 0 балів.  

Сума усіх балів за цими трьома напрямами складає оцінювання 

виробничої практики за модулем №2.  

 

Модуль 3. Характеристики студента-практиканта і захист звіту  з 

виробничої практики 

(0 – 34 бали) – безпосередньо після виробничої практики. 

Тут розглядають характеристику на студента від підприємства, звіт  з 

виробничої практики, проводять співбесіду із студентом-практикантом і 

складають коротку рецензію за результатами практики. 

Критерії оцінювання: 

1. Характеристика на студента з виробництва: 

- не отримана характеристика або студент-практикант негативно 

характеризується – 0 балів; 

- отримана позитивна характеристика – 3 бали; 

- отримана характеристика, де студент добре характеризується – 6 балів; 

- отримана характеристика, де студент характеризується на найвищому 

рівні – 9 балів.  

2. Рецензія керівника виробничої практики від університету (кафедри):  

Складаються бали відповідно пункту 1. 

3. Зміст звіту і повнота орієнтації студента-практиканта у його 

матеріалах. 

Тут розглядають матеріали першого і другого розділів звіту, вони 

оцінюються у діапазоні 0-34 бали.  

Матеріал першого розділу містять 5 тем, кожна з яких оцінюється у 

межах 0 – 3,2 бали, а весь розділ – у діапазоні 0-16 балів. 

Матеріал другого розділу містить 3 підрозділи, кожний з яких оцінюється 

у межах 0 – 6 балів, а весь розділ – у діапазоні 0-18 балів.  
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Розкриття тем у першому та другому розділах звіту оцінюється, 

крім того, і по глибині викладення.  

У першому розділі у межах 0 – 3,2 бали може бути виставлена оцінка за 

кожною темою наступним чином – 0; 1,0; 2,1;3,2. 

У другому розділі 0-6 балів, може бути встановлена оцінка за кожний 

підрозділ – 0; 2; 4; 6.  

Дані оцінки зведені до табл.3.  

Таблиця 3. 
Оцінювання результатів виробничої практики у частині розкриття змісту у звіті 

ОЦІНКА В БАЛАХ 

ПОКАЗНИКИ Розкрито на 

високому рівні 

Розкрито на 

рівні вище 

середнього 

Розкрито на 

середньому 

рівні 

Зміст не 

розкрито 

3,2 2,1 1,0 0 

3,2 2,1 1,0 0 

3,2 2,1 1,0 0 

3,2 2,1 1,0 0 

Розділ 1 

3,2 2,1 1,0 0 

6,0 4,0 2,0 0 

6,0 4,0 2,0 0 

Розділ 2 

6,0 4,0 2,0 0 

Загальна сума 

балів 
34 22,5 11 0 

 

З врахуванням характеристики проходження студентом виробничої 

практики оцінювання її результатів можливо подати за допомогою табл. 4. 

Таблиця 4. 
Оцінювання результатів виробничої практики відповідно модулю №3 

ОЦІНКА В БАЛАХ 
ПОКАЗНИКИ 

Функції Функції Функції Функції не 
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реалізовано на 

вищому рівні 

виконано на 

рівні вище 

середнього 

виконано на 

середньому 

рівні 

реалізовано 

Оцінка звіту 34 22,5 11 0 

Характеристика 

з підприємства 
9 6 3 0 

Характеристика 

університету 
9 6 3 0 

Загальна сума 

балів 
52 34,5 17 0 

 

15. Підведення підсумків виробничої практики 

Результуюча оцінка за всю виробничу практику складає суму оцінок за 

окремими модулями або їх складовими. У табл. 5 приведені оцінки, які студент 

практикант може набрати у цілому за окремими модулями або їх складовими у 

процесі проходження виробничої практики.  

Таблиця 5. 
Складові і результуючі оцінки, які студенти набувають у процесі проходження 

виробничої практики. 

ОЦІНКА В БАЛАХ 

Модуль 
1 

Індивідуальне 
завдання(збір 

матеріалів) 

Оформлення 
звіту з 

виробничої 
практики 

Отримання 
характеристики 

від 
підприємства 

Модуль 
3 

ЗАГАЛЬНА 
СУМА 
БАЛІВ 

5,5 - 10 6 10 – 11 0; 3 17 38,5 – 47 

10,5 – 

15 
8 12 - 13 0; 3 34,5 65 – 73,5 

15,5 - 20 10 14 - 15 0; 3 52 91,5 - 100 

 

Як видно з табл. 5, набраний бал за проходження виробничої практики(за 

умов, що студент в основному характеризувався позитивно) буде складати 38.5 
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– 100. Кожний студент отримає свій конкретний бал у цьому діапазоні 

оцінок. Дані оцінки можливо перевести у інші за шкалою оцінювання. 

Шкала оцінювання 
Оцінка за шкалою 

Кількість балів 
Національною ECTS 

90-100 відмінно A 
82-89 B 
75-81 

добре 
C 

65-74 D 
60-64 

задовільно 
E 

Менше 60 не задовільно FX 
 

Як видно з таблиць, студенти, які на певних етапах практики оцінювалися 

позитивно, можуть не набрати мінімально-необхідну кількість балів, яку 

встановлену на рівні 60. Отже, на це необхідно звернути увагу і на практиці 

прагнути отримувати вищі оцінки за окремі види робіт. Студент, який набрав 

бал  38,5 – 59,5, не може отримати оцінку «задовільно». Для підвищення оцінки 

він повинен захищати результати виробничої практики перед комісією. Кожний 

студент, який не буде згодним з оцінкою, що отримав за модульно-

рейтинговою системою, також повинен захищати свій звіт перед комісією. 

Результати проходження виробничої практики у виді конкретних оцінок 

заносять до відомості по виробничій практиці та у залікові книжки студентів.  
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Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра „Економіка, менеджмент  
та комерційна діяльність” 

 

 

Звіт  

з виробничої практики  

на тему:_____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Студента (ки) ___ курсу _____ групи 
напрямупідготовки_______________ 

спеціальності_________________ 
__________________________________ 

(прізвище та ініціали) 
Керівник практики від підприємства: 

____________________________________ 
                                                               (посада, прізвище та ініціали)    

Керівник практики від університету: 
____________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    
Національна шкала ________________     

Кількість балів: __________Оцінка:  ECTS 
_____  

                                                                     Члени комісії          ________________  
___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                       
(прізвище та ініціали) 

                                                                                                      ________________  
___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                       
(прізвище та ініціали) 

                                                                                                                                ________________  
___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                       
(прізвище та ініціали 

 
                                                                    

 

м. Кропивницький 201_ р.  

                                              Додаток Б 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і 

науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

 

Форма № Н-7.03 
   

______________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

студента ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет, відділення________________________________________ 

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________ 

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________ 

 

напрям підготовки ___________________________________________________ 

 

спеціальність_______________________________________________________ 

                                                                (назва) 

_________ курс,  група _______________ 
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Студент______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 

 

____________     ________________________________________________ 

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

 

_____________     ________________________________________________ 

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний графік проходження практики 

 Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки 
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№ з/п 1 2 3 4 5 про виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______ _____________ 

                                              (підпис)   (прізвище та ініціали) 

      від підприємства, організації, установи ______  _____________ 

                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали 

 

 

Робочі записи під час практики 
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Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
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_______________________________________________________ 

   (назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________  

 ______________ _____________________ 
    (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

Печатка 

    «______» __________________  20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального 

закладу про проходження практики 
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Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  

                                                                  (словами) 

кількість балів _________________________________ 

    (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________ ______________________ 

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

 Примітки: 

1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення 
поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів 
практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу 
студента на практиці.  

2. Формат бланка А5 (148×210 мм), брошура 8 сторінок разом з 
обкладинкою з карткового паперу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток В 
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Приклади оформлення бібліографічного опису  у 

списку використаних джерел 

Характеристика 

джерела 

Приклад оформлення 

Книги: 

Один автор 

Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: 
Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене / 
В.Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2002. – 624 с. 

Два автори Васильева Л.С. Финансовый анализ: учебник / 
Л.С. Васильева, М.В. Петровская. – М.: КНОРУС, 
2006. – 544 с. 

Три автори Калина А.В. Современный экономический анализ и 
прогнозирование (микро- и макроуровни): Учеб.-
метод. пособие, 3-е изд., перераб. и доп. /  
Калина А.В., Конева М.И., Ященко В.А. – К.: 
МАУП, 2003. –  416 с. –  Библиогр.: с. 412- 414. 

Чотири автори Організація виробництва: Навчальний 

посібник/ В.О. Онищенко, О.В. Редкін, 

А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. 

– 336 с. 

П’ять і більше 

авторів 

Економіка виробничого підприємництва: Навч. 
посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. / [Й.М. Петрович, 
І.О. Будіщева, І.Г. Устінова та ін.]; За ред. 
Й.М. Петровича. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2001. – 
405 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

Статті Муртузалиев Т.Ф. Новые аспекты 

организации производства / Т.Ф. Муртузалиев // 

Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №5. – С. 

288-291. 

Електронні 

ресурси 

1. Статистичний щорічник України за 2008 рік 

[Електронний ресурс]: Держ. ком. статистики 

України; ред. О.Г. Осауленко. –  К.: CD-вид-во 

„Інфодиск”, 2009.  

2. Іванов Т.М. Напрями вдосконалення 

управління виробництвом  [Електронний ресурс] / 

Т.М. Іванов. –  Режим доступу:  
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www.articles.management.com.ua. 

 

Додаток Г.1 
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 

 Коди 

 Дата (рік, місяць, число) 
1 

Підприємство ____________________________________________ за ЄДРПОУ  

Територія  _______________________________________________ за КОАТУУ  

Організаційно-правова 

форма господарювання ____________________________________ 
за КОПФГ 

 

Орган державного управління  ______________________________ за СПОДУ  

Галузь  __________________________________________________ за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності  ________________________________ за КВЕД  

Одиниця виміру: тис.грн.  _____________________________               Контрольна сума  

Адреса _____________________________________________________________________________ 

БАЛАНС 
за ___________________________ 20_____ р. 

 

Форма №1  Код за ДКУД 
18

01001

 

Актив 

Код 

рядк

а 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Необоротні активи    

Нематеріальні активи:    

     залишкова вартість 010   

     первісна вартість 011   

     накопичена амортизація 012 
(            

) 

(         

) 

Незавершені капітальні інвестиції 020   

Основні засоби:    

     залишкова вартість 030   

     первісна вартість 031   

     Знос 032 
(            

) 

(         

) 

Довгострокові біологічні активи    

     справедлива (первісна) вартість 035   

     первісна вартість 036   

     накопичена амортизація 037 
(            

) 

(         

) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

     які обліковуються методом участі в капіталі інших підприємств 040   
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     інші фінансові інвестиції 045   

Довгострокова дебіторська заборгованість 050   

Відстрочені податкові активи 060   

Інші необоротні активи 070   

Усього за розділом І 080   

ІІ. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100   

Поточні біологічні активи 110   

Незавершене будівництво 120   

Готова продукція 130   

Товари 140   

Векселі одержані 150   

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    

     чиста реалізаційна вартість 160   

     первісна вартість 161   

     резерв сумнівних боргів 162 
(            

) 

(         

) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

     з бюджетом 170   

     за виданими авансами 180   

     з нарахованих доходів 190   

     із внутрішніх розрахунків 200   

 

1 2 3 4 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210   

Поточні фінансові інвестиції 220   

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

     в національній валюті 230   

     в іноземній валюті 240   

Інші оборотні активи 250   

Усього за розділом ІІ 260   

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270   

Баланс 280   

 

Пасив 

Код 

рядк

а 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

І. Власний  капітал    

Статутний капітал 300   

Пайовий капітал 310   

Додатковий вкладений капітал 320   

Інший додотковий капітал 330   

Резервний капітал 340   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350   

Неоплачений капітал 360 (                  ) 
(          

) 
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Вилучений капітал 370 (                  ) 
(          

) 

Усього за розділом І 380   

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400   

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   

Усього за розділом ІІ 430   

ІІІ. Довгострокові зобов’язання    

Довгострокові кредити банків 440   

Довгострокові фінансові зобов’язання 450   

Відстрочені податкові зобов’язання 460   

Інші довгострокові зобов’язання 470   

Усього за розділом ІІІ 480   

ІV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500   

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530   

Поточні зобов’язання за розрахунками:    

     з одержаних авансів 540   

     з бюджетом 550   

     з позабюджетних платежів 560   

     зі страхування 570   

     з оплати праці 580   

     з учасниками 590   

     із внутрішніх розрахунків 600   

Інші поточні зобов’язання 610   

Усього за розділом ІV 620   

V. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640   

Керівник                    __________________________         Головний бухгалтер __________________________ 

Додаток Г.2 

   
Додаток до Положення (стандарту) бу

     

     

Підприємство   з

Територія   з

Орган державного управління   з

Організаційно-правова форма господарювання   з

Вид економічної діяльності   з

Одиниця виміру: тис. грн.   
К

сума 

     



 48 

 

Звіт про фінансові результати 

  за   20   р

     

   
Форма N 2 

 

К

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Стаття 
Код 

рядка 
За 

1 2 

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 

Податок на додану вартість 015 

Акцизний збір 020 

  025 

Інші вирахування з доходу 030 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 

Загальновиробничі витрати 045 

Валовий:   

Прибуток 050 

Збиток 055 

Інші операційні доходи 060 

Адміністративні витрати 070 

Витрати на збут 080 

Інші операційні витрати 090 

Фінансові результати від операційної діяльності:   

Прибуток 100 

Збиток 105 

Доход від участі в капіталі 110 

Інші фінансові доходи 120 

Інші доходи 130 

Фінансові витрати 140 

Втрати від участі в капіталі 150 

Інші витрати 160 

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:   

Прибуток 170 

Збиток 175 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 
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Фінансові результати від звичайної діяльності:   

Прибуток 190 

Збиток 195 

Надзвичайні:   

Доходи 200 

Витрати 205 

Податки з надзвичайного прибутку 210 

Чистий:   

Прибуток 220 

Збиток 225 

  

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ  

Найменування показника 
Код 

рядка 
За 

1 2 

Матеріальні затрати 230 

Витрати на оплату праці 240 

Відрахування на соціальні заходи 250 

Амортизація 260 

Інші операційні витрати 270 

Разом 280 

  

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦ

Назва статті 
Код 

рядка 
За 

1 2 

Середньорічна кількість простих акцій 300 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 330 

Дивіденди на одну просту акцію 340 

     

Керівник      

     

Головний бухгалтер      
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Додаток Г.3.1 

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації 

забезпечується статтею 21 Закону України “Про Державну 

статистику” 

 
Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за собою 

відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення  

 

Звіт з праці 

за січень –____________201    р. 

Подають: Термін 

подання 

№ 1-ПВ 
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юридичні особи, їхні відокремлені 

підрозділи, визначені за переліком 

органів державної статистики  

– органу державної статистики 

за місцем здійснення діяльності 

не пізніше 7-го 

числа після 

звітного 

періоду 

(місячна) 

ЗАТВЕРДЖЕ

НО 

Наказ 

Держкомстату 

___.___.2011 

№___  

 
 

Респондент: 

Найменування__________________________________________________

________________ 

Місцезнаходження (юридична 

адреса):____________________________________________ 

  

_______________________________________________________________

_______________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

_______________________________________________________________
________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності 
(фактична адреса): ______ 

_______________________________________________________________

________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_______________________________________________________________

_______________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 

Якщо відповідно до п.1.2. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом 

Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (зі змінами), звіт складається за структурний підрозділ, укажіть, будь ласка, 

нижче  інформацію, що стосується цього підрозділу 

Найменування __________________________________________________________________ 

 

Вид економічної діяльності _______________________________________________________ 
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Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності____________________ 

 

_______________________________________________________________

________________ 

(область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_______________________________________________________________

________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Номер структурного підрозділу                 

Якщо звіт складено за структурний підрозділ, його номер узгоджується з 
територіальним органом державної статистики, в іншому випадку – дорівнює 1.  

 
 

Поле не використовується в електронному звіті 

 Заповнюється в територіальному органі державної статистики стосовно ознак структурного 

підрозділу: 

Код виду економічної діяльності за КВЕД . . 
 

Код території за КОАТУУ  
  

Для інших приміток _____________________________________________________________ 

Увага!  В усіх розділах звіту показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих 

одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком. 

Розділ I. Кількість працівників і фонд оплати праці 

Назва показників 

Код 

р

ядка 

За звітний 

місяць 

За період 

з початку року 

А Б 1  2 

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної 

зайнятості, осіб 

1

010 
  

Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн. 1   
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з 

фонду оплати праці усіх працівників, тис.грн.  

1

030 

  

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1   
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата 

штатним працівникам (крім тимчасової непрацездатності), 

людино-годин  

1

050 

  

  з нього відпрацьовано, людино-годин  1   
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. (із ряд. 1   
 1   
 1   
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Розділ II. Заборгованість  перед працівниками  із  заробітної 

плати та виплатах із соціального страхування 

на 1______________20     р. 
(назва місяця наступного після звітного періоду) 

Назва показників 

К

од 

рядка 

Усього 

А Б 1 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.грн. 2  

   з неї утворена у попередні роки 2  

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб 2  

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою 

непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів, тис.грн. 

2

040 
 

Сума заборгованості з виплати заробітної  плати за рахунок бюджетних 

коштів, тис.грн. (із ряд. 2010) * 

2

050 
 

   з неї  місцевий бюджет 2  

Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис.грн. (із ряд. 2050) 

2

070 
 

 2  

* Заповнюють бюджетні установи. Інші  підприємства та  організації заповнюють ряд. 2050 лише за 

наявності заборгованості з виплат, зазначених у ряд. 2070, див. Інструкцію щодо заповнення форми.  

Пояснення 

У разі зміни (збільшення або зменшення) показника порівняно з попереднім 

періодом, укажіть, будь ласка, основну причину: 

1. Середньої заробітної плати штатного працівника (ряд. 1070 / ряд. 1040 

* 1000) + ; –  10% і більше  

____________________________________________________________________

______ 

2. Суми заборгованості з виплати заробітної плати (ряд. 2010) + ; – 25% і 

більше _____ 

____________________________________________________________________

_____________ 
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________________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,  

(ПІБ) 

відповідальної  за достовірність наданої інформації 

_____________________________________________                      

_______________________________________ 

                                                                                                                  (ПІБ) 

телефон:__________________ факс: ______________електронна 

пошта:_________________ 

Додаток Г.3.2 

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 

 

Державне статистичне спостереження 

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується 

статтею 21 Закону України “Про державну статистику” 

 

Порушення порядку подання  або використання даних державних статистичних  спостережень тягне за собою відповідальність, 

яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

Звіт з праці   

за січень -______________201    р. 

                    Подають: 

Терміни  подання 

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за переліком, 

установленим органами державної статистики 

– органу державної статистики за місцем здійснення 

діяльності 

не пізніше 7-го числа 

після звітного 

періоду 

№ 1-ПВ 

(квартальна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату України 

16.08.2012 № 355 

 

 

  

Респондент: 

Найменування________________________________________________________________________________________ 
 

Місцезнаходження (юридична адреса):____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

____________________________________________________________________________________                                  

________    

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
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Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):___________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_____________________________________________________________________________________________________ 

№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 

Якщо відповідно до п.1.2. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату      від 28.09.2005 

№ 286 (зі змінами), звіт складається за структурний підрозділ, укажіть, будь ласка, його 

найменування_____________________________________________________________ 

 

 Номер структурного підрозділу                 

Якщо звіт складено за структурний підрозділ, його номер узгоджується з територіальним органом державної статистики, 

в іншому випадку – дорівнює 1. 

 

Увага! У всіх розділах звіту показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні 

показники – з одним десятковим знаком.   

Розділ І. Кількість працівників 

За період з початку року, осіб 
Назва показників 

Код 

рядка усього з них жінки 

                                                       А  Б    1 2 

Середньооблікова кількість штатних працівників 3010 
  

Прийнято працівників 3020 
  

з них на новостворені робочі місця  3030   

Вибуло працівників 3040 
  

з них з причин:  

змін в організації виробництва і праці (реорганізація, 

скорочення  чисельності або  штату працівників)  

3050 

  

плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, 

порушення трудової дисципліни, ін.) 
3060 

  

Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного 

періоду 
3070 

  

 3080   

 3090   

 

 
 

Розділ II.  Використання робочого часу штатних працівників 
 
 

За період з початку року 

Назва   показників 
Код 

рядка 
людино- 

години 

кількість 

працівників, осіб 

А Б 1 2 

Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040) 4010       

Відпрацьований час 4020  

Невідпрацьований час (сума рядків з 4050 до 4110) 4040   
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з нього з причин: 

щорічних відпусток (основних та додаткових) 
4050 

  

тимчасової непрацездатності 4060   

відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін  4070   

інших відпусток без збереження заробітної плати (на період 

припинення виконання робіт) 
4080 

  

переведення з економічних причин на неповний  робочий день 

(тиждень) 
4090 

  

масових невиходів на роботу (страйків) 4100   

інших причин 4110   

 4120   

 4130   

 

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати 

 

Назва показників 
Код 

рядка 

За період з 

початку року, тис.грн. 

А Б 1 

Фонд оплати праці штатних працівників, усього  (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 

5060)  
5010 

 

Фонд основної заробітної плати 5020  

Фонд додаткової заробітної плати 5030  

   з нього: 

надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів 
5040 

 

премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, 

щоквартальні) 
5050 

 

Заохочувальні та компенсаційні виплати 5060  

з них: 

матеріальна допомога 
5070 

 

соціальні пільги, що мають індивідуальний характер 5080  

Оплата  за невідпрацьований час  (із ряд. 5030, 5060) 5090  

Виплати, що не входять до фонду оплати праці  

(рядки 5100 – 5110 заповнюються у звіті за січень – грудень) 

Нараховано працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням 

у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 
5100 

 

з них оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок 

коштів підприємства 
5110 

 

 5120  

 5130  
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Розділ ІV. Розподіл працівників за розмірами заробітної 

плати  

за________________ 20__р. 

(заповнюється за останній місяць кварталу – березень, червень, вересень, 

грудень) 

Назва показників 
К

од рядка 
Осіб 

А Б 1 

Кількість  штатних працівників, яким  оплачено 50% і більше робочого 

часу,  встановленого на місяць, усього (сума ряд. 6020 – 6120) 

 

6

010 

 

у тому числі у розмірі, грн.: 

     до      

6

020 

 

від                 до 1500,00   

6

030 

 

від  1500,01  до  2000,00 

6

040 

 

від  2000,01  до  2500,00 

6

050 

 

від  2500,01  до  3000,00 

6

060 

 

від  3000,01  до  3500,00 

6

070 

 

від  3500,01  до  4000,00 

6

080 

 

від  4000,01  до  5000,00 

6

090 

 

від  5000,01  до  10000,00 

6

100 

 

понад 10000,00 

6

110 

 

Кількість  штатних працівників, які повністю відпрацювали  норму 

робочого часу, встановлену на місяць  (із рядка 6010) 

6

130 

 

з них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах 6  
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мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством  140 

Довідково. Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким 

встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від 

прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної 

особи     

6

150 

 

 6

160 

 

 6

170 

 

 

 

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій 

працівників 
 

За період з початку року 

Назва показників 

К

од 

рядка 

середньо

-облікова 

кількість, осіб 

фонд 

оплати  праці, 

тис.грн. 

відпрац

ьовано, 

людино-годин 

А Б 1 2 3 

Із середньооблікової кількості штатних працівників: 

жінки  7
010 

   

працівники, оплата праці яких 
фінансується коштом державного 
та місцевого бюджету (заповнюють 
бюджетні установи (розпорядники 
бюджетних коштів) 

7

020 

   

Працівники, які  не перебувають в обліковому складі (позаштатні): 

зовнішні сумісники 7
030 

  

працюють за цивільно-правовими 
договорами  

7

040 

  

 

 7

050 

   

 

 

 

 

Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів * 
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станом на 31 грудня 20__р. 
            

* Цей розділ заповнюється в цілому по юридичній особі (відокремленому підрозділу), включаючи дані по структурних 

підрозділах, раз на рік у звіті за січень–грудень. 

 

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, що 

 не входять до складу фонду оплати праці * 
 

Назва показників 

К

од 

р

ядка 

Усього по 

підприємству,  

за січень–

грудень 

20____ р. 

А Б 1 

Сума витрат підприємства на утримання робочої сили крім тих, які 

враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн. 

9

010 

 

у тому числі: 

витрати на соціальне забезпечення працівників 

9

020 

 

витрати на культурно-побутове обслуговування працівників 9

030 

 

Назва показників 

К

од 

р

ядка 

Усього по 

підприємству 

А Б 1 

Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів, 

одиниць  

8

010 

 

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами, осіб 

8

020 

 

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений  

  у колективному договорі, грн.  

8

030 

 

  Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений  

  у галузевій угоді,  грн.  
8040  

 8050  

 8060  
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витрати на забезпечення працівників житлом 9

040 

 

витрати на професійне навчання 9

050 

 

інші витрати на робочу силу 9

060 

 

 Довідково. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства 

за січень-грудень попереднього року, осіб 

9

070  

 9

080 

 

 9

090 

 

* Цей розділ заповнюють юридичні особи та відокремлені підрозділи (крім бюджетних установ), уключаючи дані по структурних 

підрозділах тільки у звіті за січень–березень. 

 

____________________________________________                                

_______________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                     (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації 

 

____________________________________________                                

_______________________________________ 

                                                                                                                                                           (ПІБ) 

 

телефон: _________________  факс: _________________  електронна пошта: 

_________________________________  

 

До відома респондентів. Якщо останній день установленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або 

святковий) день, що настає за робочим днем, то останнім днем терміну її подання вважається останній робочий день, що передує вихідному 

(святковому) дню. Якщо останній день установленого терміну подання форми звітності припадає на вихідний (або святковий) день, що 

передує робочому, то останнім днем терміну її подання вважається перший робочий день, що настає за вихідним (або святковим) днем 

(пункт 3.3 розділу 3 Порядку перегляду звітно-статистичної документації, необхідної для проведення державних статистичних 

спостережень, затвердженого наказом Держкомстату від 25.12.2008 № 521). 

Додаток Г.4 

Ідентифікаційний код 

ЄДРПОУ 

       
 

Державне статистичне спостереження 
Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну 

статистику” 
 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка 

встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
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Звіт про кількість працівників, 

їхній якісний склад та професійне навчання 

за 201__рік 
 

Подають: Терміни 

подання 

юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за 

переліком, установленим органами державної статистики 

– органу державної статистики за місцем здійснення 

діяльності 

не пізніше 

9 лютого 

після звітного року 

№ 6-ПВ 

(річна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держстату 

України 

16.08.2012 № 355 
 

Респондент: 

Найменування: 

____________________________________________________________________________      

Місцезнаходження (юридична 

адреса):_____________________________________________________ _______  
_______________________________________________________________________

__________________ 
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

_______________________________________________________________________

__________________ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична 

адреса):____________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________________

________  
(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа  тощо, 

_______________________________________________________________________

__________________№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 

 

 

Номер структурного підрозділу                 

Якщо звіт складено за структурний підрозділ, його номер узгоджується з територіальним органом державної 
статистики, в іншому випадку – дорівнює 1.  

Розділ І. Кількість працівників за якісним складом на 31 грудня звітного року 

Назва показників 

Код 

 

рядка 

Усьо

го, 

осі

б 

з них 

жінки 

А Б 1 2 

1. Облікова кількість штатних працівників на кінець року, усього 1201

0 
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    з них:  

1.2. Кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого дня 

     (тижня)  

1202

0 

  

1.3. Кількість працюючих у віці (років): 

              –15–35 

1203

0 

  

              – жінки 51–55  

1205

0 Х 

 

              – чоловіки 55–59  

1206

0  Х 

1.4. Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями: 

            – неповна та базова вища освіта  

1207

0 

  

            – повна вища освіта  

1208

0 

  

1.5. Кількість працівників, які отримують пенсію, усього  

1209

0 

  

           у тому числі: 

            – за вислугу років 

1210

0 

  

            – за віком 

1211

0 

  

            – по інвалідності, усього 

1212

0 

  

                       з них III групи 

1213

0 

  

2. Із загальної кількості працівників (ряд. 12010): 

2.1. Знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, усього 1214

0 

Х  

2.2. Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до     

   досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, усього 

1215

0 

  

2.3.  Проживають на території інших регіонів (АР Крим, областей, м. Києва 
         м. Севастополя, поза межами України) 12160 

  

Назва показників 
Код 

 рядка 

Усього,

осіб 

з них 

жінки 

А Б 1 2 

  2.4. Мають науковий ступінь 12170  

2.5. Винахідники і раціоналізатори 12180  
 

2.6. Зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами 

атестації робочих місць за умовами праці) 
12190 

  

 12200   

 12210   

 

Розділ ІІ. Підготовка кадрів 

у тому числі: 

первинна 

професій-на підготовка 

перепідготовка 
Назва показників 

К

од 

р

ядка 

Навче

но у звітному 

році, усього, осіб ус

ього 

з 

них жінки 

у

сього 

з 

них жінки 
А Б 1 2 3 4 5 

3. Навчено новим професіям (первинна   

    професійна підготовка, перепідготовка),  

    усього  (ряд. 13020+ряд.13050) 

 

1

3010 
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3.1. Безпосередньо на виробництві, усього 

1

3020 

     

      у тому числі за формами навчання: 

     – індивідуальна  

1

3030 

     

     – курсова  

1

3040 

     

3.2. У навчальних закладах різних типів за  

     договорами, усього  

1

3050 

     

     у тому числі: 

     – професійно-технічних 

1

3060 

     

     – вищих (І-ІV рівнів акредитації)  

1

3070 

     

4.  Навчено новим професіям керівників, 
    професіоналів, фахівців (із ряд. 13010) 

1

3080 

 
Х Х 

  

5. Крім того, навчались за кордоном 

1

3090 

     

Розділ ІІІ. Підвищення кваліфікації 

у тому числі: 

кваліфіковані та 

інші робітники 

Назва показників 

К

од 

р

ядка 

Н

авчено у 

звітному 

році, усього, 

осіб 

ерів-

ники 

профе-        

сіонали, 

фахівці 

т

ех-нічні 

служ-

бовці 

у

сього 

з 

них підвищили 

кваліфіка-

ційний розряд 

з 

р.1 

інки 

А Б 1 3 4 5 6 

6. Підвищили кваліфікацію,   

усього (ряд. 14020 + ряд.14030) 

1

4010 

     

  у тому числі:   
6.1. Безпосередньо  на   
       виробництві 

1

4020 

     

6.2. У навчальних  закладах  

       різних типів за договорами 

1

4030 

     

7. Крім того, навчались за 

    кордоном 

1

4040 

     

 1

4050 

     

 

_____________________________________________________                      ____________________________________________ 

Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                         (ПІБ) 

відповідальної за достовірність наданої інформації  

_____________________________________________________                      ____________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                         (ПІБ) 

 

телефон:______________________ факс:__________________________електронна пошта: __________________________ 
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Додаток Д 

Роки Відхилення Показники 
базовий звітний абсолютне відносне 

1 3 4 6 7 
1. Обсяг випуску продукції, 
виконаних робіт, послуг, од. 

    

2. Чистий дохід від реалізації 
продукції (робіт, послуг), тис. грн 

    

3. Середньооблікова чисельність 
по основній діяльності, осіб 

    

4. Фонд оплати праці по основній 
діяльності, тис. грн 

    

5. Продуктивність праці на одного 
працівника основного 
контингенту, тис. грн/особу 

    

6. Середня заробітна плата 
персоналу, тис. грн /особу 

    

7. Середньорічна вартість 
основних засобів, тис. грн 

    

8. Фондовіддача, грн/грн ОЗ     
9. Середньорічні залишки 
обігових коштів, тис. грн 

    

10. Коефіцієнт оборотності 
обігових коштів 

    

11. Середньорічна вартість 
активів, тис. грн 

    

12. Власний капітал, тис. грн     

13. Собівартість реалізованої 
продукції (робіт, послуг), тис. грн 

    

14. Операційні витрати, тис. грн     

15. Операційні витрати на одну 
грн чистого доходу, грн 

    

16. Валовий прибуток (збиток), 
тис. грн 

    

18. Чистий прибуток (збиток), тис. 
грн 

    

19. Рентабельність, %     
20. Рентабельність капіталу, %     
21. Рентабельність активів, %     
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