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ВСТУП 

 

Практична підготовка студентів є необхідною і важливою частиною 

навчального процесу. Згідно з Положенням про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України (від 08.04.1993 р., зі змінами та 

доповненнями) та навчальними планами ЦНТУ студенти, які навчаються за 

спеціальністю «Менеджмент», на четвертому курсі проходять на 

підприємствах,  в організаціях, установах різних форм власності виробничу 

бакалаврську практику.  

Виробнича практика являє собою заключний етап професійної 

підготовки менеджера освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за 

спеціальності 073  «Менеджмент». 

Основними результатами успішного проходження даної практики є 

поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраної 

спеціальності, набутих при вивченні професійно-орієнтованих дисциплін, 

вироблення умінь при вирішенні конкретних практичних завдань, які 

здійснюються на підприємстві.  

Ця практика є вирішальним етапом підготовки студента до 

комплексного державного екзамену. 

Керівництво практикою студентів здійснюється керівником практики від 

університету і призначеним керівником зі сторони підприємства. 

Для успішного виконання програми практики студент-практикант 

повинен мати міцні теоретичні знання з питань, що розглядаються у 

відповідних навчальних  дисциплінах. При  необхідності студент 

консультується із керівниками від вузу і підприємства з теоретичних  і 

практичних питань, які виникають під час виконання програми практики. 

У  даних Методичних вказівках  розглядаються    загальні    питання 

організації, проведення і підведення підсумків виробничої практики студентів 

четвертого курсу навчання за спеціальності 073  «Менеджмент». 
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1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Метою виробничої практики є формування у студентів професійних 

умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної 

діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення 

теоретичних знань; опанування студентами сучасних прийомів, методів та 

знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у студентів потреби 

постійно поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності.  

Завдання виробничої практики. Під час виробничої практики 

студент повинен опанувати систему умінь і набути знання щодо вирішення 

типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого 

навчального закладу - бакалавр з менеджменту, основним видом діяльності 

якого є управлінська діяльність в організаціях. 

Завданнями виробничої практики є: 

- вивчення комплексу питань, які охоплюють проблеми 

менеджменту, маркетингу, організації виробництва, техніко-технологічної 

бази та економіки підприємства; 

- ознайомлення з практикою роботи керівництва провідних служб 

підприємства (маркетингу, збуту, постачання, виробничої, економічної тощо); 
 

- проведення досліджень на підприємстві у відповідності з 

індивідуальним завданням; 

- збір необхідної техніко-економічної інформації для проведення 

аналізу; 

- критичний аналіз стану справ на підприємстві та 

обґрунтування пропозицій щодо їх покращення. 

Результатами виробничої практики є набуття студентами 

евристичних компетенцій щодо роботи менеджера та управління 

структурними підрозділами підприємств на первинному рівні, операційними 

системами та процесами в організаціях.  
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Виробнича практика проводиться на базах практики, які відповідають 

таким вимогам. 

Об'єктами практики можуть бути підприємства різних форм власності, 

видів господарської діяльності, організаційно-правового статусу, які 

функціонують на ринку не менше двох років та здійснюють виробничу, 

виробничо-торговельну, посередницьку, оптово-збутову та інші види 

діяльності.  

Підприємства повинні відповідати сучасним вимогам, тобто мають 

застосовуватися передові форми та методи управління й організації 

виробничої, планово-економічної роботи, логістичної і маркетингової 

діяльності, бухгалтерського обліку, впроваджуватися прогресивні технології 

виробництва, організації праці та управління. Крім того, штат підприємства 

має бути укомплектований висококваліфікованими фахівцями, здатними 

створити відповідні умови студентам у здобутті професійних навичок.  

Проходження практики здійснюється на підприємствах, установах, 

організаціях, з якими університет завчасно уклав договір. Студенти можуть 

самостійно, з дозволу кафедри підбирати для себе базу проходження 

практики. У випадку, коли між обраним студентом підприємством та 

університетом не укладено угоди, зобов’язання щодо врегулювання цього 

питання, а також контролю за створенням необхідних умов для успішного 

проходження виробничої практики покладається на студента та керівника 

практикою.  

Усі індивідуальні угоди про проходження виробничої практики 

підлягають обов’язковій реєстрації до початку терміну практики і слугують 

підставою для формування наказу ректора про проведення виробничої 

практики. 

На період підготовки і проведення виробничої практики наказом 

ректора університету призначається керівник практики від кафедри. 
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Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на керівника вищого навчального закладу. Навчально-

методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує кафедра 

«Економіка, менеджмент та комрційна діяльність». Загальну організацію 

практики та контроль за її проведенням в університеті здійснює керівник 

практики (завідуючий відділом практики). 

Базовими підрозділами підприємства, де проходить практика, є відділ 

менеджменту, маркетингу, виробничий, планово-економічний, фінансовий, 

комерційний. 

До початку проходження виробничої практики студент повинен 

представити на кафедру угоду з керівництвом підприємства про готовність 

прийняти його на практику, завірений гербовою печаткою.  

З питань сприяння проходженню студентами виробничої практики 

вони можуть звертатися на випускаючу кафедру або у відділ практики 

університету. 

Порядок направлення студентів на проходження практики 

встановлюється наказом ректора по університету за поданням завідувача 

кафедри і декана факультету. В наказі обов’язково вказується факультет, 

курс, група, прізвища, імена та по батькові студентів, які направляються на 

практику на відповідні підприємства, а також терміни проходження практики, 

керівники практики від університету. 

Загальна тривалість виробничої практики для студентів спеціальності 

«Менеджмент» денної форми навчання становить 3 тижні (21 календарний 

день). 

Тривалість практики на окремих робочих місцях визначається 

індивідуальним календарним планом її проходження, який складають 

керівники практики від підприємства та університету на основі тематичного 

плану (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Тематичний план практики 

 
№ 
п/п 

Зміст програми Тривалість 
практики 
(кількість 

днів) 

1 Оформлення    документів     про    прибуття     на практику 1 

2 Інструктаж з техніки безпеки і охорони праці 1 

3 Ознайомлення з організаційною і  виробничою структурою 
підприємства 

4 

4 Вивчення  обраного   об'єкту   дослідження.   Збір матеріалу для 
написання звіту. 

10 

5 Обробка матеріалів, написання та захист звіту 5 

ВСЬОГО 21 
 

 

3. КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

3.1. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД УНІВЕРСИТЕТУ 

 

При проходженні практики керівник від університету зобов'язаний: 

− попередньо ознайомитися з умовами базових підприємств практики;  

− підготувати і видати направлення та індивідуальні завдання для 

проходження практики; 

− на основі зібраних договорів не пізніше ніж за місяць до початку 

практики сформувати та затвердити наказ про проходження виробничої 

практики; 

− ознайомити студентів із метою, змістом та терміном проходження 

виробничої практики; 

− забезпечити проведення усіх організаційних заходів перед виходом 

студентів на практику (інструктаж про порядок проходження практики, з 

техніки безпеки, протипожежних правил, ведення щоденника тощо); 

− систематично     контролювати     виконання    студентами    графіку  

проходження    практики    і    дотримання    правил    внутрішнього 

розпорядку, додержання ними трудової дисципліни; 
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− надавати   допомогу    керівникам   практики   від   підприємства   в 

організації і  проведенні  заходів,   спрямованих  на  ознайомлення студентів 

із характером діяльності підприємства; 

− систематично перевіряти ведення студентами щоденників і робити в 

них відповідні відмітки; 

− консультувати  студентів  з  питань  практики,  техніки  складання 

документів, ведення щоденників, написання звіту. 

На заключному  етапі проходження практики керівник від 

університету зобов'язаний: 

− перевірити звіти про проходження практики і підписати щоденники; 

− у складі призначеної завідувачем кафедри комісії прийняти у 

студентів захист звітів про проходження практики; 

− подати у відділ практики письмовий звіт з аналізом підсумків 

проведення практики; 

− доповісти на кафедрі про результати проходження виробничої 

практики кожним студентом, надати свої висновки, а також пропозиції щодо 

вдосконалення умов проходження виробничої практики на конкретних 

підприємствах. 

 

3.2. ОБОВ'ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ПІДПРИЄМСТВА 

 

Керівник практики від підприємства зобов’язаний: 

− ознайомитись з програмою практики; 

− організувати проведення практики відповідно з навчальною 

програмою практики. Забезпечити студентів робочими місцями і 

необхідними для роботи матеріалами; 

− підібрати     досвідчених     спеціалістів     від     підприємства     для  

безпосереднього керівництва практикою та консультування; 

− забезпечити проходження інструктажу з техніки безпеки, охорони 

праці; 
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− ознайомити студентів з режимом роботи підприємства, характером 

діяльності, виробничою структурою, системою управління виробничо-

господарською діяльністю, технологією та організацією виробництва, 

перспективами його розвитку; 

− доручати практикантові роботу згідно з графіком; 

− давати відповідні пояснення; 

− перевіряти правильність і своєчасність виконання роботи, а також 

записи в щоденнику; 

− щоденно оцінювати якість виконаної роботи; 

− залучати студентів до науково-дослідної та громадської роботи; 

− контролювати дотримання трудової дисципліни; 

− здійснювати контроль за збором матеріалів для написання звіту; 

− надати відзив про практичну роботу студента на підприємстві та її 

оцінку. 

Керівник практики також має право клопотатися перед керівником 

підприємства про заохочення кращих студентів-практикантів, відлучати від 

практики студентів, що порушують трудову дисципліну і несумлінно 

виконують свої обов'язки. В цьому випадку керівник повідомляє відділ 

кадрів і деканат університету. 

Після закінчення терміну практики, керівник практики і керівник 

установи перевіряють звіти, виконані завдання і проводять підсумкову 

співбесіду зі студентами-практикантами з метою визначення рівня та 

якості засвоєння ними всього матеріалу практики. За результатами 

проведеної співбесіди, перевірки звітів і записів у щоденнику, зроблених 

безпосередньо керівниками, складається характеристика на кожного 

студента. У характеристиці необхідно виділити виконанні студентами 

завдання виробничої практики, оволодіння навичками практичної роботи. 
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4. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

  

Студент зобов'язаний:  

− перед початком практики одержати щоденник практики (Додаток 

Б), бланк угоди на проходження практики (Додаток В) та направлення на 

практику (Додаток Д), індивідуальне завдання на проходження практики 

(Додаток Е); 

− надати     адміністрації  підприємства   необхідну інформацію для 

формування наказу про проходження    практики    і    про    призначення    

керівника    практики    від підприємства;  

− в разі потреби, оформити перепустку на підприємство (у відділі 

кадрів або у бюро перепусток, після закінчення практики перепустка 

повертається у бюро перепусток); 

− безпосередньо перед початком практики на підприємстві пройти 

виробничий інструктаж,  інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії, 

суворо дотримуватися їх вимог під час проходження практики; 

− дотримуватись правил внутрішньою розпорядку підприємства; 

− разом     з     керівником     практики    від     підприємства     скласти 

індивідуальний календарний план роботи на період проходження практики і 

узгодити його з керівником практики під університету; 

− виконувати вказівки керівника практики від підприємства та 

підтримувати   постійний    зв'язок    з    керівником    практики    від 

університету,   інформувати  його   про   виконання   програми   або   порядок 

проходження практики, звертатися із проблемними питаннями; 

− систематично вести щоденник практики за встановленою формою; 

− засвоїти питання, передбачені програмою практики і викласти 

результати у формі письмового звіту. 

Студенти під час проходження практики повинні бути 

дисциплінованими, точними, принциповими, акуратними у виконанні своїх 

завдань та обов’язків. 
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Не пізніше, ніж за день до закінчення практики, студент повинен 

одержати ділову характеристику, підписану керівником практики від 

підприємства. 

Протягом всього терміну практики студент готує документи, 

передбачені програмою практики. 

Після закінчення практики студент зобов'язаний подати на кафедру: 

− щоденник з практики, оформлений належним чином, із печатками від 

підприємства та характеристикою керівника від підприємства; 

− індивідуальний календарний план-графік; 

− звіт з практики. 

Звіт з практики студент захищає перед комісією, призначеною 

завідувачем кафедри за участю керівника практики від університету в 

термін, визначений кафедрою. 

Про недоліки в організації проходження практики студент має право 

зробити заяву своєму безпосередньому керівнику. 

 

5. ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Тема 1. Загальне ознайомлення з підприємством - об'єктом практики  

Виробнича практика передбачає ознайомлення зі станом організації 

роботи підприємства - об'єкта практики, здійснення аналізу основних 

показників його господарсько-фінансової діяльності за останній рік та 

розробку обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення окремих аспектів 

його діяльності на майбутнє.  

На першому етапі проходження виробничої практики студент має 

ознайомитись зі специфікою господарсько-фінансової діяльності 

підприємства - об'єкта практики, його організаційною структурою, станом 

управління діяльністю підприємства загалом.  

Результатом такої роботи має стати віддзеркалення у звіті про 

проходження виробничої практики наступних питань:  
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• характеристика статуту підприємства (термін створення, форма 

власності, організаційно-правова форма господарювання, ступінь 

самостійності, місія підприємства, права та обов'язки підприємства, сфера 

діяльності, дотримання вимог щодо державної реєстрації та діяльності 

підприємства тощо);  

• характеристика господарської діяльності (спеціалізація підприємства, 

переважні види бізнес-операцій, інші види діяльності);  

• характер регулювання та контролю за діяльністю підприємства з боку 

держави (виконавчих органів, міністерств, відомств), стан дотримання 

державних вимог;  

• характер управління діяльністю підприємства з боку власників (права 

власників, органи управління та контролю: вищий орган управління 

підприємством, орган нагляду та контролю за діяльністю підприємства, 

періодичність їх зборів, характер питань, що розглядаються) ;  

• характер організації управління діяльністю підприємства 

(організаційна структура управління підприємством, характеристика окремих 

структурних підрозділів, їх функціонального призначення, прав, обов'язків, 

повноважень, характер регламентації діяльності окремих працівників 

підприємства (контракти, посадові інструкції тощо);  

• характеристика інструктивних, нормативних і методичних матеріалів, 

які  використовуються на підприємстві, їх якість та повнота.  

Тема 2. Аналіз стану та результатів окремих напрямів діяльності 

підприємства - об'єкта практики  

Основна мета цього етапу практики - оцінка якості управління та 

досягнутих результатів за окремими функціональними напрямами діяльності 

підприємства - об'єкта практики.  

Результати такої роботи узагальнюються у звіті про проходження 

виробничої практики.  

Тема 3. Планово-економічна діяльність підприємства  

Організація планово-економічної діяльності на підприємстві. Аналіз 
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основних функцій, що покладені на планово-економічну службу, її 

взаємозв'язок з іншими структурними підрозділами в процесі виконання 

функціональних завдань.  

Аналіз методичного забезпечення аналітичної та планової роботи. 

Методи, що використовуються в процесі аналізу економічних показників і 

обґрунтування їх планових значень. Рівень програмного забезпечення 

виконання зазначених робіт.  

Система аналізу та планування показників господарської діяльності, 

що застосовується на підприємстві, характеристика ефективності Їх 

функціонування. Аналіз ступеня використання комп'ютерної техніки, 

спеціалізованого програмного забезпечення.  

Аналіз результатів господарської діяльності підприємства на основі 

форм річної фінансової та статистичної звітності. Оцінка обсягів і динаміки 

найважливіших показників: обсяги та структура виробництва продукції 

(товарів, робіт, послуг); обсяги та склад основних засобів, обсяги і швидкість 

обороту товарно-матеріальних запасів, обсяги виручки від реалізації 

валового прибутку, джерела їх формування, обсяги тa склад операційних 

витрат, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та 

його складові, обсяги чистого прибутку і напрями його використання.  

Тема 4. Управління маркетинговою та логістичною діяльністю 

підприємства  

Організація маркетингової та комерційної діяльності на підприємстві. 

Функції й завдання, що виконують фахівці відповідних служб. Аналіз 

нормативних документів, які регламентують їх діяльність (положення про 

відповідні служби, посадові інструкції спеціалістів), кількісний та якісний 

склад фахівців.  

Аналіз джерел інформації та програмних продуктів, що 

використовуються певними спеціалістами для здійснення закупівельної, 

маркетингової діяльності, моніторингу ринку.  

Основні постачальники ресурсів та споживачі продукції  (робіт, 
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товарів, послуг)  підприємства. Процес їх пошуку, оцінки і вибору. Порядок 

та умови укладання угод. Оцінка якості роботи з формування матеріальних 

(товарних) ресурсів  (частота закупівлі, розміри разової закупівлі, 

обстеження наявності товарів у торговельній залі).  

Фактори, що впливають на зміну попиту на матеріальні (товарні) 

ресурси в окремі періоди  (місяць, тиждень, день), організація їх моніторингу 

та реагування.  

Комунікаційні заходи маркетингу (реклама, стимулювання збуту, 

використання цінових знижок), зв'язки з громадськістю. Аналіз бюджету 

маркетингу.  

Аналіз обґрунтованості планів маркетингу для забезпечення 

досягнення цілей підприємства. Періодичність розробки та узгодженість 

планів закупівлі, продажу, маркетингу.  

Тема 5. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства  

Оцінка стану організації зовнішньоекономічної діяльності за 

головними напрямами.  Аналіз експорту (імпорту) товарів та послуг на 

підприємстві.  

Основні конкуренти підприємства на світовому ринку. Аналіз основних 

економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства з 

урахуванням конвертованості національної валюти.  

Тема 6. Управління обліково-фінансовою діяльністю підприємства  

Характеристика основних елементів облікової системи підприємства з 

позицій створення базису для здійснення фінансового аналізу за такими 

напрямами, як:  

• організаційний (характеристика документообігу за періодичністю та 

за характером взаємозв'язку з іншими структурними підрозділами);  

• технічний (характеристика програмного забезпечення, переваги та 

недоліки його використання);  

• методологічний (глибина аналітичного обліку, оцінка собівартості 

реалізованої продукції (товарів), оцінка активів, методика нарахування 
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амортизації).  

Оцінка діяльності фінансової служби або іншої ланки, на яку 

покладено виконання її функцій: кількісний і якісний склад фахівців, перелік 

основних функцій та рівень їх реалізації. Оцінка якості вихідних продуктів 

роботи даної служби (аналітичні, планові, контрольні форми).  

Організація грошового обороту. Форми розрахунків, що 

використовуються. Оцінка стану платіжної та касової дисципліни.  

Аналіз обсягів та повноти формування статутного фонду.  

Аналіз організації роботи щодо моніторингу взаєморозрахунків з 

кредиторами, наявність заборгованості по розрахунках.  

Аналіз обсягів повноти та своєчасності сплати податкових та інших 

обов'язкових платежів.  

Оцінка фінансово-майнового стану підприємства. Аналіз показників 

платоспроможності, фінансової стійкості, ділової активності, прибутковості.  

Тема 7. Управління операційними  процесами на підприємстві  

Операційна система підприємства. Принципи організації процесу 

виробництва чи надання послуг. Характеристика операційної стратегії 

підприємства. 

Основне виробниче обладнання та ефективність його використання. 

Перспективи вдосконалення технологій та впровадження більш сучасного та 

ефективного обладнання. 

Система забезпечення якості продукції, методи та способи контролю 

якості.  

Тема 8. Розробка пропозицій щодо удосконалення діяльності 

підприємства  

Залежно від спеціалізації навчання, наукових інтересів та особистих 

бажань студент повинен розробити конкретні та обґрунтовані пропозиції 

щодо удосконалення окремого напряму (напрямів) роботи підприємства або 

впровадження певного нововведення (інновації)  

Пропозиції можуть бути спрямовані як на удосконалення існуючих 
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функціональних напрямів діяльності підприємства (планово-економічна, 

управління персоналом, маркетингово-комерційна, фінансово-облікова 

діяльність тощо), так і передбачати принципові нововведення (впровадження 

нових продуктів, диверсифікація, переспеціалізація діяльності, здійснення 

реального чи фінансового інвестування, вихід на зовнішні ринки і т.д.).  

Розробка пропозицій має ґрунтуватися на виявлених недоліках 

організації роботи підприємства, наявних резервах її удосконалення, 

вивченні вітчизняного й закордонного досвіду кращих підприємств 

аналогічного та споріднених профілів діяльності.  

У звіті про проходження виробничої практики бакалаврів результати 

проведеної роботи викладаються за такою структурою:  

• загальна характеристика суті пропозиції (нововведення, що 

пропонується здійснити);  

• обґрунтування доцільності застосування пропозиції (нововведення) та 

очікувані результати від її реалізації, в тому числі розрахунок економічного 

ефекту (за можливості);  

• стан готовності підприємства до введення пропозиції (нововведення);  

• план організаційно-економічних заходів, необхідних для 

впровадження даної пропозиції.  

 

6. ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

 

Під час проходження практики студент з метою одержання 

конкретних вмінь та навичок може виконувати індивідуальні 

виробничі, наукові або практичні завдання. Матеріали індивідуальних 

завдань повинні використовуватися в науково-практичних роботах, 

докладах та наукових статтях. 

Тему індивідуального завдання студент отримує на кафедрі за 

погодженням у керівника практикою безпосередньо перед вибуттям на 

практику. 
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Орієнтовна тематика індивідуальних завдань включає такі питання: 

1. Аналіз  існуючої  організаційної  структури  управління 

підприємством – базою практики з акцентом на підрозділах, що 

здійснюють певний вид діяльності. 

2. Оцінка стану менеджменту у певній сфері діяльності 

підприємства. 

3. Аналіз механізму реалізації рішень менеджменту на підприємстві. 

4. Визначення місії підприємства. 

5. Аналіз наявності сучасних інформаційних технологій у  

менеджменті підприємства. 

6. Оцінка творчого потенціалу організації – бази практики у певній 

сфері та напрямки його використання. 

7. Визначення можливостей підприємства конкурувати на 

міжнародному ринку. 

8. Удосконалення положення про відділ у визначеній сфері для 

конкретного підприємства. 

9. Аналіз  економічної  ситуації  (вплив  зовнішніх  чинників), в якій 

доводиться діяти підприємству – базі практики. 

10. SWOT-аналіз  визначеного напряму  діяльності  підприємства. 

11. Напрямки поліпшення організаційної культури у сфері 

менеджменту підприємства. 

12. Стан  регламентації  процесу  управління  якістю  продукції, його 

відповідність міжнародним вимогам. 

13. Оцінка сильних  й  слабких  сторін  продукції підприємства: 

дизайн, якість, доставка, гарантії. 

14. Основні вимоги і компетенції менеджера  у сфері певного напряму 

діяльності фірми. 

15. Бенчмаркінговий аналіз діяльності підприємства. 

16. Методи розробки і прийняття управлінських рішень на 

підприємстві. 
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17. Основні методи управління ризиками на підприємстві. 

18. Рівень конкурентоспроможності підприємства на вітчизняному чи 

міжнародному ринку. 

19. Особливості планування виробничої програми на підприємстві. 

20. Обґрунтування необхідності проведення реорганізації на 

підприємстві. 

21. Ступінь обґрунтованості розробки бізнес-плану на підприємстві. 

22. Рівень рентабельності основних видів продукції. 

23. Використання виробничих потужностей підприємства. 

24. Розробка системи управління собівартістю продукції (послуг) на 

підприємстві. 

25. Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків підприємств. 

26. Стилі керівництва та їх вплив на ефективність менеджменту 

організації. 

27. Організація маркетингу на підприємстві 

28. Менеджмент збутової діяльності підприємства 

29. Управління оптимізацією асортиментної політики підприємства 

30. Менеджмент  ціноутворення на підприємстві 

31. Управління просуванням товарів вітчизняного виробництва на 

зовнішній ринок 

32. Управління організацією маркетингових досліджень на 

підприємстві 

33. Менеджмент у сфері досліджень з розробки і впровадження 

нового товару 

34. Менеджмент маркетингових заходів щодо виводу нових товарів на 

ринок 

35. Розробка маркетингової стратегії підприємства 

36. Менеджмент підвищення ефективності рекламної діяльності 

37. Управління підвищенням ефективності каналів збуту продукції на 

ринку. 
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38. Логістика виробничих процесів. 

Перелік наведених індивідуальних завдань може уточнюватися і  

доповнюватися керівниками практики від університету і підприємства за 

погодженням із завідувачем кафедри економіки, менеджменту та 

комерційної діяльності ЦНТУ. 

 

7. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

7.1. СТРУКТУРА ЗВІТУ 

 

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

Титульний аркуш - 1 сторінка; 

Зміст - 1 сторінка; 

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.  
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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 

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. 

Список використаних джерел слід розміщувати в алфавітному 

порядку або в порядку згадування джерел у тексті, за їх наскрізною 

нумерацією. Сюди відносяться законодавчі та нормативні акти,  літературні 

джерела. 

В додатки включаються копії всіх первинних документів, форм 

звітності, які підлягали описанню в звіті. Не допускається представлення 

документів без заповнених реквізитів. 

До додатків може включатися також і інший допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття звіту, а саме: таблиці, схеми, діаграми, 

графіки, формули і розрахунки, інструкції і методики, опис алгоритмів і 

програм вирішення задач на електронно-обчислювальних машинах. 
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Додатки можуть мати свій перелік і розташовуватись в порядку їх 

згадування в тексті. На кожен додаток повинно бути посилання в роботі. 

Наявність додатків у звіті є обов'язковою. 

 

7.2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 

 

Звіт повинен бути представлений у вигляді друкованого тексту на 

одній стороні аркуша білого паперу формату A4 (210x297 мм) через півтора 

міжрядкових інтервали до тридцяти п’яти рядків на сторінці. 

Обсяг звіту 30-35 сторінок. 

Текст звіту необхідно розміщувати на сторінці, залишаючи береги 

таких розмірів:  лівий – 30 мм, правий – 10 мм,  верхній – 20 мм, нижній – 20 

мм. 

Шрифт друку повинен бути Times New Roman,  розмір – 14 пт. 

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи, пункти 

та підпункти. 

Заголовки структурних частин звіту "ЗМІСТ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", 

"ВИСНОВКИ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" 

друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів 

пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. 

Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або 

більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуть 

маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в 

підбір до тексту. 

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та 

текстом повинна дорівнювати 15-20 мм. 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, 

малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. 

Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до 

загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не 
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ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому 

куті сторінки без крапки в кінці. 

Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки не нумерують. 

Номер розділу ставлять після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не 

ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається із номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, 

наприклад; „2.3.” (третій підрозділ другого розділу), потім у тому ж рядку 

йде заголовок підрозділу. 

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту 

складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими 

ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: „1.3.2.” 

(другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку 

йде заголовок пункту. 

Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, 

як пункти. 

Ілюстрації (схеми, графіки, рисунки) і таблиці необхідно подавати в 

звіті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, 

включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, графік або рисунок, 

розміри якого більше формату A4, враховують як одну сторінку і 

розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках. 

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах 

розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий 

рисунок першого розділу). Номер ілюстрації й назва і пояснювальні підписи 

розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в звіті подано одну 

ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. 
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Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним 

заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. 

Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера 

таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: „Таблиця 1.2” (друга 

таблиця першого розділу). Якщо в роботі одна таблиця, її нумерують за 

загальними правилами. 

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово 

„Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною 

таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовж. табл.” і вказують 

номер таблиці, наприклад: „Продовж. табл. 1.2”. 

Відомості про джерела, які включені до списку, необхідно давати 

згідно вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць. 

Приклад оформлення списку використаних джерел наведено в 

Додатку Ж. 

Додатки оформлюють як продовження звіту у вигляді окремої частини, 

розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. 

До складу додатків включають якісно виконані ксерокопії: 

− Статуту чи іншого документу, у якому вказується мета, предмет та 

види діяльності підприємства; 

− форми №1 „Баланс”  (Додаток З.1); 

− форми №2 „Звіт про фінансові результати”  (Додаток З.2); 

− форми №1-ПВ (місячна, квартальна) „Звіт  з праці” (Додатки З.3.1-

З.3.2); 

− форми №6-ПВ «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та 

професійне навчання» (Додаток З.4); 

− документів залежно від теми дослідження. 

Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток 

повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої 

великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над 
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заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток __” 

і велика літера, що позначає додаток. 

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української 

абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад Додаток А, 

Додаток Б. 

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи 

й підрозділи, які нумерують у межах кожного додатка. У цьому разі перед 

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад, 

А2. – другий розділ додатка А; В.3.1.– перший розділ третього розділу 

додатка В. 

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках, нумерують у 

межах кожного додатка, наприклад: рис. Д.1.2 – другий рисунок першого 

розділу додатка Д, формула (А.1) – перша формула додатка А. 

 

8. ЗАХИСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення практики  звіт з належно оформленим щоденником і 

характеристикою від підприємства відразу подається на кафедру, де з ним 

докладно ознайомлюється керівник від університету. Він надає загальну 

оцінку роботи, виконаної студентом під час проходження практики. 

Під час захисту звітів студенти мають показати глибокі знання з 

предмету виробничої практики. 

Під час оцінки звіту враховуються характеристика, видана 

керівником практики від підприємства, зміст звіту, хід захисту, висновки 

керівника практики від університету. 

Захист звіту з практики проводиться в комісії в терміни, передбачені 

навчальним процесом. Склад комісії визначається завідувачем кафедрою. 

В процесі захисту комісія оцінює якість звіту з практики і щоденника 

проходження практики, характеристику на студента, повноту і рівень 
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засвоєння студентом матеріалів програми практики, отримані практичні 

вміння та навички.  

Оцінка результатів практики виставляється диференційовано по 

чотирьохбальній системі: "відмінно", "добре", "задовільно" і "незадовільно" 

та за шкалою ECTS із відповідною кількістю балів за 100-бальною 

системою. 

Результати здачі диференційованого заліку заносяться в 

екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі 

обліку успішності. 

Студент, який не виконав програму практики або отримав негативний 

відгук від підприємства, або отримав незадовільну оцінку при здачі заліку, за 

рішенням ректорату направляється на повторну практику або відраховується з 

університету. 

 

9. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

У цілому якісно виконаний звіт з виробничої практики оцінюється 

маскимально 100 балами. 

Кількість балів знімається за порушення вимог: 

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової 

частини роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає 

встановленим нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; 

неправильне оформлення графічного матеріалу тощо) – 5-15 балів 

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з 

виробничої практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів 

3. Вступ не відповідає стандарту (відсутнє обгрунтування актуальності 

теми, її значущості, неправильно визначена мета і завдання виробничої 

практики, предмет і об'єкт дослідження, не представлена характеристика 

структури роботи тощо) – 5- 10 балів 

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5-10 

балів 
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5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність 

глибини, всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань 

тощо) – 5-10 балів 

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та 

прив'язки до змісту тексту – 5- 20 балів. 

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх 

вирішення, відсутність власної точки зору та аргументації – 5-20 балів. 

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з 

результатами дослідження, підсумків з розглядуваних питань) – 5 балів. 

9. Неправильно оформлений список використаних джерел – 5 балів. 

Кількість балів за виконання звіту з виробничої практики визначається 

науковим керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з виробничо-

економічної практики студентом кількість балів може бути змінено. 

Враховуючи набрану кількість балів, у цілому звіт з виробничої 

практики оцінюється наступним чином (табл. 2). 

За шкалою ECTS “ відмінно” відповідає оцінці “А”, “добре” – оцінкам 

“В” та “С”, “ задовільно” - “Д” та “Е”. 

При незадовільній оцінці (до 59 балів) звіт з виробничої практики 

переробляється та подається на повторне оцінювання. 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання звіту з виробничої практики 

Оцінка за шкалою 
Кількість балів 

національною ECTS 

1 2 3 
90-100 5 (відмінно) A 
82-89 4 (добре) B 
74-81 4 (добре) С 
64-73 3 (задовільно) D 
60-63 3 (задовільно) Е 
35-59 2 (незадовільно) FX 
1-34 2 (незадовільно) F 
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Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними 

критеріями: 

Оцінка "відмінно" - студент при написанні звіту виконав основні 

завдання практики та індивідуальне завдання, зробив висновки з 

урахуванням причинно-наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при 

цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати матеріали та 

запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення діяльності підприємства, до 

розробки яких підійшов творчо. 

Оцінка "добре" - студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики  та індивідуальне завдання, зробив висновки з урахуванням 

причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ 

(процесів), при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та 

навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства. 

Оцінка "задовільно" – студент при написанні звіту виконав основні 

завдання практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без 

урахування причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу 

явищ (процесів), при цьому при захисті не достатньо проявив отримані 

вміння та навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо 

результатів роботи підприємства. 
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управління підприємством / Л.М. Христенко. – Економіка. Менеджмент. 

Підприємництво. – 2011. – №23(І). – С. 99-104. 

52. Шинкаренко В.Г. Управління маркетинговими можливостями 

підприємства [Текст] : монографія / В. Г. Шинкаренко, О. М. Криворучко, 

І.С. Пипенко ; Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. - Х. : ХНАДУ, 2011. - 180 с. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 
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Додаток А 

Міністерство освіти і науки України 

Центральноукраїнський національний технічний університет 

 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра „Економіка, менеджмент та комерційна діяльність” 

 

 

 

Звіт  
з виробничої практики  

на тему:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
 
 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи 
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.  
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Додаток Б 
 

 
   

______________________________________________________________________________ 
(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) 
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Календарний графік проходження практики 
 

Тижні проходження практики  № 
з/п 

Назви робіт 
1 2 3 4 5 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Додаток  В 

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
місто _______________________   “______” _________________20___ р. 
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(повне найменування навчального закладу) 

(далі - вищий  навчальний заклад), в особі ___________________________________ 
____________________________________________________________________________, 

(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі_____________________________________________________, 
(статут або доручення) 

і, з другої сторони,___________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі __________________________________________________ 
(посада, 

________________________________________________________________, що діє на  
прізвище та ініціали) 

підставі ______________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 
 
1. База практики зобов‘язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 
 

Строки практики № 
з/п 

Шифр і назва  
напряму підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид 
практики 

Кількість 
студентів початок закінчення 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка 
про прибуття на практику студента (ів). 
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 
керівництва практикою. 
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 
практики та майбутній спеціальності. 
1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 
Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У 
разі  потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити 



 44 

спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за 
нормами, встановленими для штатних працівників. 
1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
вищий навчальний заклад. 
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-
практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 
1.9. Додаткові умови _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження 
програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які 
направляються на практику. 
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України. 
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 
встановленому порядку. 
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно 
з календарним планом. 
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 
навчальному закладу. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 
Навчального закладу ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Бази практики ________________________________________________________ 

 
Підписи та печатки: 

 
Вищий навчальний заклад: 

                     ___________ ______________ 
                                       (підпис)              (прізвище та ініціали) 

 

 М.П.     “_____” _____________ 20___ року 

База практики: 

                _________ ________________ 
                          (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 
М.П.      “_____” _____________ 20___ року 

 
 Примітки: 

1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, установи та вищого 
навчального закладу про проведення практики студентів. 

2. Формат бланка А4 (210× 297 мм), 2 сторінки. 
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Додаток  Д 
     

                  Місце кутового штампа  
вищого навчального закладу          

 
               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 
      ________________________________ 

       ________________________________ 
         ________________________________ 
         ________________________________ 

 
 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
/є підставою для зарахування на практику/ 

 Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 Назва практики ___________________________________________________________________ 
 Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року 
               по „___” ________________________________________   20 ___ року 
 
Керівник практики від кафедри, циклової комісії___________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ____________________ _______________________. 
                                                                                                              (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

 
 Примітки: 

1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, 
установою, організацією. 

2. Формат бланка № А5 (148×210 мм), 2 сторінки. 
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Додаток Е 

Міністерство освіти і науки України  

Центальноукраїнський національний технічний університет 

 
 

Факультет економіки та менеджменту 
Спеціальність__________________________________________________ 

Курс ________________________ Група _________________________ 
 

 

Індивідуальне завдання 

на _______________________________ практику 
______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові студента) 
 
 

1. Тема завдання_______________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
2. Строк здачі студентом звіту з практики__________________________ 
______________________________________________________________ 
3. Вихідні дані до завдання______________________________________ 
______________________________________________________________ 
4. Зміст пояснювальної записки або реферату (перелік питань, які 

повинні бути вивчені)_________________________________________ 
______________________________________________________________ 
5. Перелік графічного, статистичного матеріалу_____________________ 
______________________________________________________________ 
6. Дата видачі завдання__________________________________________ 
 

Студент _________________________    
                       (прізвище, ініціали) 
 
Керівник від університету_________________ 

                                                            (підпис)                        

 

 

 

”____”____________ 201__ р. 
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Додаток Ж 

 

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:  www.articles.management.com.ua. 

 



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

 Коди 
 Дата (рік, місяць, число)   01 
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 1801001 

 

Актив 
Код 

рядка 
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   

     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   
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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 

рядка 
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 (                  ) (                   ) 

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 платижів 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 __________________________ 
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Додаток З.2 

          
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3  

                КОДИ 

              Дата (рік, місяць, 
число) 

     01 

Підприємство    за ЄДРПОУ    

Територія    за КОАТУУ    

Орган державного управління    за СПОДУ    

Організаційно-правова форма господарювання    за КОПФГ    

Вид економічної 
діяльності 

   за КВЕД    

Одиниця виміру: тис. грн.    Контрольна сума   

                     

 
Звіт про фінансові результати 

     за   20    р.       
                     
        Форма N 2   Код за ДКУД    1801003 

 
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За 
попередній 

період 
1 2 3 4 

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     
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збиток 175     
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180     
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 звітний період 

За 
попередній 

період 
1 2 3 4 

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 АКЦІЙ  

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За 
попередній 

період 
1 2 3 4 

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 З.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 

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 

№ 1-ПВ 
(місячна) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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 _______________________________________________________ 
 

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 _____________________________________________________________ 
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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 

рядка 
За звітний 

місяць 
За період з 

початку року 
А Б 1  2 

Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, 
осіб 

1010   

Фонд оплати праці усіх працівників, тис.грн. 1020   
Сума податку з доходів фізичних осіб, що відрахована з фонду 
оплати праці усіх працівників, тис.грн.  1030   

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб 1040   
Фонд робочого часу, за який нарахована заробітна плата  штатним 
працівникам (крім тимчасової непрацездатності), людино-годин  1050   

  з нього відпрацьовано, людино-годин  1060   
Фонд оплати праці штатних працівників, тис.грн. (із ряд. 1020) 1070   
 1080   
 1090   
 

 
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 
Код 

рядка 
Усього 

А Б 1 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис.грн. 2010  

   з неї утворена у попередні роки 2020  

Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб 2030  

Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю, уключаючи оплату перших п’яти днів, тис.грн. 2040  

Сума заборгованості з виплати заробітної  плати за рахунок бюджетних коштів, 
тис.грн. (із ряд. 2010) * 2050  

   з неї  місцевий бюджет 2060  

Сума заборгованості з компенсаційних виплат працівникам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, тис.грн. (із ряд. 2050) 2070  

 2080  

* 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 _____ 
_________________________________________________________________________________ 

________________________________________ 
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                               (ПІБ) 
відповідальної  за достовірність наданої інформації 
_____________________________________________                      
_______________________________________ 

                                                                                                                  (ПІБ) 
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телефон:__________________ факс: ______________електронна пошта:_________________ 
Додаток З.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) 
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   
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 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  
 

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 
Код 

рядка 
Осіб 

А Б 1 
Кількість  штатних працівників, яким  оплачено 50% і більше робочого 

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

6010 
 

у тому числі у розмірі, грн.: 
     до      6020  

від                 до 1500,00   6030  

від  1500,01  до  2000,00 6040  

від  2000,01  до  2500,00 6050  

від  2500,01  до  3000,00 6060  

від  3000,01  до  3500,00 6070  

від  3500,01  до  4000,00 6080  

від  4000,01  до  5000,00 6090  

від  5000,01  до  10000,00 6100  

понад 10000,00 6110  

Кількість  штатних працівників, які повністю відпрацювали  норму 
робочого часу, встановлену на місяць  (із рядка 6010) 

6130 
 

з них працівники, у яких нарахована заробітна плата була в межах 
мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством  6140  

Довідково. Облікова кількість штатних працівників на кінець місяця, яким 
встановлено тарифну ставку (оклад, посадовий оклад) нижчу від 
прожиткового мінімуму, встановленого законодавством для працездатної 
особи     

6150 

 

 6160  

 6170  
 

 

Розділ V. Кількість і фонд оплати праці окремих категорій працівників 
 

За період з початку року 

Назва показників 
Код 

рядка 
середньо-
облікова 

кількість, осіб 

фонд оплати  
праці, тис.грн. 

відпрацьовано, 
людино-годин 

А Б 1 2 3 
Із середньооблікової кількості штатних працівників: 

жінки  7010    
працівники, оплата праці яких 
фінансується коштом державного 
та місцевого бюджету (заповнюють 
бюджетні установи (розпорядники 
бюджетних коштів) 

7020 

   

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

зовнішні сумісники 7030   
працюють за цивільно-правовими 
договорами  

7040 
  

 

 7050    
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Розділ VІ. Інформація про укладання колективних договорів * 
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 
Код 

рядка 

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. 
9010  

у тому числі: 

витрати на соціальне забезпечення працівників 
9020 

 

витрати на культурно-побутове обслуговування працівників 9030  

витрати на забезпечення працівників житлом 9040  

витрати на професійне навчання 9050  

інші витрати на робочу силу 9060  

 Довідково. Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства  
за січень-грудень попереднього року, осіб 9070  

 9080  
 9090  

* 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 

Назва показників 
Код 

рядка 
Усього по 

підприємству 
А Б 1 

Кількість укладених і зареєстрованих колективних договорів, одиниць  8010  

Кількість працівників, які охоплені колективними договорами, осіб 8020  

Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений  
  у колективному договорі, грн.  

8030 
 

  Розмір мінімальної місячної тарифної ставки (окладу), встановлений   

  у галузевій угоді,  грн.  
8040  

 8050  

 8060  
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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 З.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 

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 
Усього, 

осіб 
з них жінки 

А Б 1 2 
1. Облікова кількість штатних працівників на кінець року, усього 12010   

    з них:  
1.2. Кількість працівників, які прийняті на умовах неповного робочого дня 
     (тижня)  12020 

  

1.3. Кількість працюючих у віці (років): 
              –15–35 12030 

  

              – жінки 51–55  12050 Х 
 

              – чоловіки 55–59  12060  Х 

1.4. Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями: 
            – неповна та базова вища освіта  12070 

  

            – повна вища освіта  12080   

1.5. Кількість працівників, які отримують пенсію, усього  12090 
  

           у тому числі: 
            – за вислугу років 12100 

  

            – за віком 12110   

            – по інвалідності, усього 12120   

                       з них III групи 12130 
  

2. Із загальної кількості працівників (ряд. 12010): 
2.1. Знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, усього 

12140 
Х  
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2.2. Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до     
   досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, усього 12150 

  

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 

Код 

рядка 

Навчено у 

звітному році, 

усього, осіб 
усього 

з них 

жінки 
усього з них жінки 

А Б 1 2 3 4 5 
3. Навчено новим професіям (первинна   
    професійна підготовка, перепідготовка),  
    усього  (ряд. 13020+ряд.13050) 

 
13010 

     

3.1. Безпосередньо на виробництві, усього 13020 
     

      у тому числі за формами навчання: 
     – індивідуальна  13030 

     

     – курсова  13040 
     

3.2. У навчальних закладах різних типів за  
     договорами, усього  13050 

     

     у тому числі: 
     – професійно-технічних 13060 

     

     – вищих (І-ІV рівнів акредитації)  13070 
     

4.  Навчено новим професіям керівників, 
    професіоналів, фахівців (із ряд. 13010) 13080 

 
Х Х 

  

5. Крім того, навчались за кордоном 13090 
     

Розділ ІІІ. Підвищення кваліфікації 
у тому числі: 

кваліфіковані та інші 

робітники 
Назва показників 

Код 
рядка 

Навчено у 
звітному 

році, усього, 
осіб 

керів-

ники 

профе-        
сіонали, 
фахівці 

тех-нічні 
служ-
бовці усього 

з них 
підвищили 
кваліфіка-

ційний розряд 

Із 

гр.1 

жінки 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 

6. Підвищили кваліфікацію,               усього 
(ряд. 14020 + ряд.14030) 14010 

       

  у тому числі:   
6.1. Безпосередньо  на   
       виробництві 14020 

       

6.2. У навчальних  закладах  
       різних типів за договорами 14030 

       

7. Крім того, навчались за 
    кордоном 14040 

       

 14050        
 
_____________________________________________________                      ____________________________________________ 
Місце підпису керівника (власника) та/або особи,                                                                                         (ПІБ) 
відповідальної за достовірність наданої інформації  
_____________________________________________________                      ____________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                         (ПІБ) 
 
телефон:______________________ факс:__________________________електронна пошта: __________________________ 

 
 
 


