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 ВСТУП 

 

Метою аналітичної практики для здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної 

програми «Економіка» (3 курс, 6 семестр) є закріплення та поглиблення 

теоретичних знань з дисциплін професійної підготовки та їх практичне 

застосування у аналітичній роботі майбутнього фахівця. 

Студенти при проходженні практики зобов’язані: 

- пройти загальний інструктаж та одержати всю необхідну документацію 

(звіти, методичні вказівки); 

- одержати від керівника практики консультації щодо оформлення 

таблиць, користування всіма необхідними документами; 

- регулярно відвідувати практику; 

- виконувати всі завдання, передбачені аналітичною практикою, у 

повному обсязі; 

- вчасно оформити, здати та захистити звіт з практики; 

- дотримуватись вимог техніки безпеки. 

Обсяг аналітичної практики навчального плану підготовки бакалаврів зі 

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка»  

галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» складає 3 кредити (3 курс, 6 

семестр). 

Місцем проведення практики можуть бути: університет та його 

підрозділи, підприємства (організації, установи) різних форм власності та 

галузей господарства, науки, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, 

сільського господарства, державного управління тощо. 

Метою даних вказівок є методична допомога здобувачам у систематизації 

теоретичних та практичних знань при проходженні аналітичної практики та 

рекомендації щодо підготовки звіту про проходження практики. 
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 1 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Аналітична практика є одним з етапів навчального процесу (обов’язкова 

компонента), що спрямований на практичне засвоєння та закріплення 

теоретичних знань, отриманих у процесі навчання. Економічний аналіз посідає 

важливе місце в процесі підготовки і прийняття управлінських рішень, є 

невід'ємною частиною планування господарської діяльності підприємств усіх 

форм власності та господарювання. Сьогодні, як ніколи, розвиток і 

поглиблення економічного аналізу є необхідною умовою стабільної роботи 

підприємств, дослідження таких сторін його діяльності, які особливо важливі в 

умовах невизначеності, конкуренції і загострення проблем «виживання», 

фінансової стійкості та надійності підприємства як партнера. 

У процесі проходження практики необхідно систематизувати та вивчити 

відповідну літературу з метою поглиблення знань і використання цих матеріалів 

для підготовки звіту. 

Загальне керівництво практикою здійснює ректор університету 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво аналітичною практикою 

навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальності 051 «Економіка» 

освітньо-професійної програми «Економіка» та організацію і проведення 

практики забезпечує кафедра економіки, яка здійснює такі заходи: 

- розробка наскрізної програми практики; 

- укладення договорів з підприємствами (організаціями, установами), які 

визначені як бази практики, на наступний або поточний  календарний рік; 

- оформлення наказів для проходження практики; 

- призначення керівників практики; 

- забезпечення проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, охорони 

праці та техніки безпеки; надання студентам-практикантам необхідних 

документів; 
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 - організація проведення зборів студентів з питань практики за участю 

керівників практики; 

- здійснення керівництва і контроль за проведенням практики; 

- інформування здобувачів про систему звітності з практики, яка 

затверджена кафедрою, а саме  -  ведення щоденника практики та звіту;  

- обговорення підсумків та аналіз виконання програм практики на 

засіданнях кафедри. 

 

2 МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ 
 

Метою проходження аналітичної практики є вивчення та опрацювання 

інформаційної бази економіко - виробничого напряму діяльності підприємства в 

рамках підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 

практичне опрацювання питань, що розглядалися під час теоретичної 

підготовки та самостійної роботи, формування у здобувачів аналітичного 

творчого мислення шляхом опанування теоретичних основ аналізу 

господарської діяльності і набуття навичок, необхідних у практичній роботі. 

Проходження аналітичної практики бакалавра зі спеціальності 

051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» пов’язане із 

формуванням загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

СК 4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК 7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 
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аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

СК 8 Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин. 

СК 10 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів. 

СК 13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

Проходження аналітичної практики бакалавра зі спеціальності 

051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка» забезпечує 

формування таких програмних результатів: 

ПРН 5 Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними 

економічними агентами. 

ПРН 6 Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, 

ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері 

економічної діяльності. 

ПРН 10 Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів 

господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати 

відповідні показники, які характеризують результативність їх 

діяльності. 

ПРН 11 Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання 

соціально-економічних і трудових відносин. 

ПРН 12 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПРН 13 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати 

необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні 
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показники. 

ПРН 16 Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 

оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних 

текстів з економіки. 

ПРН 19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення 

аналітичних звітів. 

 

У ході проходження аналітичної практики здобувач повинен розв’язувати 

наступні задачі: 

 навчитися виявляти проблемні аспекти в діяльності суб’єкта 

господарювання та обґрунтовувати зроблені висновки економічними 

розрахунками; 

 навчитися формувати виборчу сукупність і визначати її об’єм; 

 набути навичок збору та первинної обробки даних; 

 провести аналіз отриманих даних, використовуючи методи 

економічного аналізу; 

 описати отримані результати з використанням таблиць і графіків; 

 у процесі захисту звіту продемонструвати свої знання, здатність робити 

аргументовані й обґрунтовані висновки. 

 

3 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

3.1  Інформаційна база практики 

Під час аналітичної практики студент повинен вивчити інформацію: 

- установчі документи; 

- план виробничо-господарської діяльності підприємства, його 

виконання, динаміку виконання за періоди; 
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 - звіт про рух основних фондів підприємства та окремих підрозділів за 

період; 

- баланс підприємства; 

- звіт про фінансові результати; 

- звіт про виконання плану собівартості продукції та ін. 

3.2 Збір даних для складання техніко-економічної характеристики 

підприємства 

При проходженні аналітичної практики здобувачі розглядають наступний 

орієнтовний перелік питань (залежить від бази практики та узгоджується із 

керівником): 

- загальна характеристика підприємницької структури (паспорт, 

статут підприємства); 

- характеристика продукції, обсяги її випуску та реалізації за період; 

- рівень забезпечення підприємства ресурсами в розрізі 

постачальників, склад обігових фондів; 

- ринки збуту (відділ збуту); 

- характеристика основних фондів підприємства; 

- структура кадрів підприємства; 

- динаміка техніко-економічних показників; 

- собівартість продукції; 

- методика та практика економічного аналізу на підприємстві. 

Результати збору інформації потрібно надати у вигляді табл.1.1 

Таблиця 1.1 

Результати збору інформації на підприємстві 

Відхилення Показники Од. 
вимір. 

 

Минулий  
період 

Поточний 
період абс.,+/- відн.,% 

Обсяг товарної продукції      
Обсяг реалізованої 
продукції 

     

Загальна кількість      
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працюючих 
Фонд заробітної плати 
персоналу робітників 

     

Середня заробітна плата 
працюючого робітника 

     

Вартість основних фондів      
Собівартість продукції      
Продуктивність праці 
працівника 

     

Продуктивність праці       
Кредиторська 
заборгованість 

     

Дебіторська заборгованість      
Обсяг обігових коштів      
Валюта балансу      
Прибуток (збиток)      
Рівень рентабельності 
виробництва 

     

Рівень рентабельності 
продукції 

     

 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Аналітична  практика триває 2 тижні. Етапи практики наведені нижче: 

- загальний інструктаж, інструктаж з техніки безпеки – 1 день; 

- індивідуальний збір інформації, виконання аналітичних  завдань – 6 

днів; 

- оформлення звіту з практики – 2 дні; 

- захист звіту про проходження аналітичної практики – 1 день. 

Виконання календарного графіка фіксують у щоденнику практики. 

 

5 ПІДСУМКИ АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Конкретний зміст звіту про проходження аналітичної практики, його 

структура визначаються студентом разом з керівником. Як правило, робота має 

таку структуру: 
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 - щоденник практики (Додаток А); 

− титульний аркуш (Додаток Б); 

− зміст; 

− перелік умовних позначень (за необхідності); 

− вступ; 

− основну частину (три розділи); 

− висновки; 

− список використаних джерел; 

− додатки (за необхідності). 

Обсяг звіту про проходження аналітичної практики – 25-30 сторінок. 

Титульна сторінка є першою сторінкою роботи та слугує джерелом 

бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. 

Зміст подають на початку звіту про проходження практики. Він містить 

найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів 

(якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, загальних висновків, додатків, 

списку використаної літератури та ін. 

У вступі формулюються основна мета і завдання роботи, визначається 

коло питань, об’єкти, методи і інформаційна база дослідження. 

Вступ повинен включати конкретні завдання, які потрібно розвʼязати в 

результаті дослідження. Це звичайно робиться в формі перерахування 

(вивчити…, описати…, встановити…, виявити…, вивести… тощо). 

Формулювання цих завдань необхідно робити якомога точніше, оскільки опис їх 

розвʼязання складає зміст розділів звіту. 

Обов’язковим елементом вступу є формулювання об’єкта та предмета 

дослідження. Об’єкт – це процес чи явище, яке породжує проблемну ситуацію 

та обране для вивчення. В об’єкті вирізняється та його частина, що слугує 

предметом дослідження. Слід також указати методи дослідження, які слугують 

інструментом виконання роботи, та характеризувати матеріали та джерела 

отримання інформації (офіційні, наукові, літературні…). 
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 Наприкінці вступу бажано розкрити структуру роботи й обґрунтувати 

послідовність розміщення її структурних елементів. 

Основна частина звіту про проходження аналітичної практики складається 

з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової 

сторінки. 

Приблизна структура й обсяг звіту про проходження аналітичної 

практики 

 
Зміст 

Кількість 
рукописних 

сторінок 
Вступ 2−3 

Розділ 1 Техніко-економічна характеристика суб’єкта 

підприємницької діяльності й оцінювання результатів його 

діяльності 

10−15 

Розділ 2 Аналіз фінансового стану суб’єкта господарської 

діяльності 

10−15 

Висновки 2−3 

Список використаної літератури 1−2 

Додатки  

 

Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з 

коротким описом вибраного напряму й обґрунтуванням застосованих методів 

досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим 

викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає 

змогу вивільнити заґальні висновки від другорядних подробиць. 

Розділ 1 Техніко-економічна характеристика суб’єкта підприємництва 

й оцінювання фінансових результатів його діяльності.  

Орієнтовними елементами першого розділу можуть бути такі аналітичні 

дослідження: 

1. Загальна характеристика підприємницької діяльності. 
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 2. Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції, робіт або послуг. 

3. Аналіз основних фондів підприємства (динаміка, структура, показники 

стану, руху й ефективності використання). 

4. Аналіз оборотних активів суб’єктів підприємництва (динаміка, 

структура, показники ефективності використання). 

5. Ефективність використання трудових ресурсів. 

6. Склад і структура витрат суб’єкта підприємництва, собівартість 

продукції, робіт або послуг. 

7. Аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності суб’єкта 

підприємництва. 

Розділ 2 Аналіз фінансового стану суб’єкта господарської діяльності.  

Орієнтовними елементами другого розділу можуть бути такі аналітичні 

дослідження: 

1. Аналіз майна підприємства та джерел його утворення (вертикальний та 

горизонтальний аналіз балансу). 

2. Аналіз ліквідності та платоспроможності. 

3. Аналіз показників фінансової стійкості. 

Вихідними даними для аналізу є зібрана економічна та статистична 

інформація про діяльність суб’єкта підприємництва в конкретній сфері 

економіки. Необхідні розрахунки можуть проводитись як за допомогою 

загальновідомих, так і з використанням авторських методик з обовʼязковим 

посиланням на джерело й автора методики. Самостійно студентом проводиться 

узагальнення отриманих результатів і формулюються обґрунтовані висновки. 

Для отримання більш достовірних та обґрунтованих результатів і висновків 

аналіз повинен проводитися за даними декількох років (35 років). 

Висновки. У заключній частині звіту про проходження аналітичної 

практики робляться висновки, яких дійшов у результаті дослідження здобувач, 

що містять практичні підсумки проведеного дослідження, відображають 

коротку оцінку проаналізованих показників. Висновки повинні логічно 
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 випливати зі змісту викладеного матеріалу, бути самостійними та 

конструктивними. 

Основне призначення висновку  резюмувати зміст (підбити підсумок) 

роботи, вигідно підкреслити її переваги. У висновку роботи викладаються 

положення, що характеризують ступінь розкриття теми, визначається рівень 

досягання мети і розв’язання завдань роботи. Висновок має форму синтезу 

отриманих у роботі результатів за матеріалом, викладеним у розділах. 

Список використаних джерел. Список джерел (бібліографічний апарат) 

– це ключ до джерел, якими користувався автор під час її написання. Він 

свідчить про ступінь обізнаності студента з наявною літературою з теми роботи. 

Загальний перелік літератури повинен налічувати не менше ніж 2025 джерел. 

У списку наводяться джерела, на які зроблені посилання в звіті, а також ті, 

які були опрацьовані під час аналітичних розрахунків, при цьому слід 

дотримуватися вимог стосовно назви джерел і послідовності їх розміщення у 

списку. 

Додатки. Після списку використаних джерел розміщуються додатки. У 

додатки необхідно винести проміжні розрахункові матеріали, статистичну 

звітність, таблиці, що займають цілу сторінку, а також інші матеріали, 

використання яких в основній частині роботи порушує логічність викладення. 
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 6 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
 

Звіт про проходження аналітичної практики може бути надрукований на 
принтері з використанням середовища Windows на одному боці аркуша білого 
паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді поєднання тексту, ілюстрацій і 
таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром кг 14. 
Міжрядковий інтервал - полуторний. 

Допускається використання аркушів форматом A3 (297 х 420 мм), коли це 
необхідно. 

Текст звіту варто писати, дотримуючись наступних полів: верхнє і нижнє - 
не менш ніж 20 мм, праве - не менш ніж 10 мм, ліве - не менш ніж 30 мм. 

При  виконанні роботи  необхідно дотримуватись рівномірної  щільності, 
контрастності та чіткості зображення по всій роботі. 

У роботі повинні бути чіткі лінії, літери, цифри та інші знаки. Усі лінії, 
літери, цифри та знаки повинні бути однаково чорними по всій роботі. 

Окремі слова, формули, знаки, що вписуються у текст, повинні бути 
чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально 
наближена до щільності основного зображення. Помилки, описки та графічні 
неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою 
фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого 
зображення від руки.  

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “СПИСОК 
ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні 
найменування слугують заголовками структурних елементів.  

 
 
 

 
 
ВСТУП 5 

 
Тільки заробітна плата відображає в певному розумні 

різнобічні результати діяльності підприємств та організацій, які  

 
 
 

не менш ніж 30 
мм 

не менш ніж 10 
мм 

не менш ніж 20 
мм 
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 Найменування таких структурних елементів як розділи й підрозділи 
основної частини роботи повинні мати пронумеровані заголовки. 

Заголовки структурних елементів і заголовки розділів варто 
розташовувати по центру і писати великими буквами без крапки наприкінці, не 
підкреслюючи. 

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу й писати 
малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки 
наприкінці. 

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і 
дорівнювати 1,25 см (або 5 символам). 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють 
крапкою. Переноси слів у заголовку не допускаються. Відстань між заголовком і 
наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по 
всій роботі. 

Найменування наступного підрозділу та початок його тексту  
розташовують на тій же самій сторінці, що й попередній підрозділ. 

 
 
 
 
 
 

  
8 

 
РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. 

Шляхи її удосконалення 
 

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

 
 

Найменування 
першого розділу 

Найменування підрозділу 

Приблизно 20 мм 

Не менш ніж 20 мм 

Не менш ніж 30 мм Не менш ніж 10 мм 

Абзацний відступ – 1,25 см 
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громадян є основним джерелом прибутків і, отже, стимулом до 

поліпшення виробничих результатів. 

 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах 

переходу України до ринкових відносин 

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила  

 
Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній 

частині сторінки, якщо після нього розташована тільки один рядок тексту. 
 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу 

України до ринкових відносин 

 
В умовах становлення ринкових відносин поняття про  

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Теоретичні основи заробітної плати в умовах переходу 

України до ринкових відносин 

 

В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

заробітну плату принципово змінюється, оскільки робоча сила  

 
 
 

Текст підрозділу 1.1 

Приблизно 20 мм 

Неправильно 
Правильно 

Не менш ніж 20 мм 
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 Сторінки звіту варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 
наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому 
верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці. 

Ілюстрації й таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до 
загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється. 

Розділи та підрозділи робіт варто нумерувати арабськими цифрами. 
Розділи звіту повинні мати порядкову нумерацію в межах викладу 

основної частини роботи й позначатися арабськими цифрами без крапки, 
наприклад, 1, 2, 3 і т.д. 

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. 
Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера 
підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять, 
наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т.д. 

 
 
 
 

 8 
 

 

 

РОЗДІЛ 1 

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

 

1.1 Заробітна плата як економічна категорія. 

Шляхи її удосконалення 
 

Заробітна плата є однією з найбільш складних економічних 

категорій. В умовах становлення ринкових відносин поняття про 

 
ІЛЮСТРАЦІЇ 

Ілюстрації (рисунки, графіки, схеми) варто розташовувати в звіті 
безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній 
сторінці. 

Номер підрозділу 

Номер розділу Номер сторінки 
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 На всі ілюстрації повинні бути дані посилання в роботі. Якщо ілюстрації 
створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого 
запозичена ілюстрація. 

Назви схем, рисунків, графіків розташовують під ілюстрацією. За 
необхідності під ілюстрацією розташовують роз’яснювальні дані.  

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами порядковою 
нумерацією в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. 
Номер ілюстрації складається з номера розділу й порядкового номера 
ілюстрації, розділених крапкою. 

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок 
(але не більш ніж 20 мм), якщо ілюстрація вбудовується в структуру тексту, 
тобто розташована не на окремій сторінці. 

 
 
 

Динаміка витрат на виробництво продукції подана на рис. 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок, що 
підприємство  доволі  вдало  використовувало  свої  ресурси 
протягом 

 
 
 
 
 
 
 

17,3 

10 

20 

30 

40 

21,8 18,6 

31,7 

2015 2016 2017 2018 роки 

тис.грн. 

Рис. 3.1 Динаміка витрат на виробництво продукції за 

період з 2015 р. по 2018 р. 

не більш ніж 20 мм 

не більш ніж 20 мм 
абзацний відступ 

перший рисунок 
третього розділу 
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Динаміка витрат та випуску продукції подана на рис. 3.2 [14]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динаміка випуску продукції 

Динаміка витрат 

 

 
 
 
 

Виходячи з наведеного рисунка, можна зробити висновок,  що в 

галузі  доволі  вдало  використовувались  ресурси протягом тривалого 

 
 
 
 

Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з урахуванням того, що 
вони повинні бути достатньо простими для сприйняття, з одного боку, та нести 
максимум інформації, з другого. 

 
ТАБЛИЦІ 

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона 
згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця доволі 
завелика для її розташування в структуру тексту на тій же самій сторінці. 

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. 
Таблиці нумерують арабськими цифрами порядковою нумерацією в 

40 

30 

20 

10 

тис. 

2015 2016 2017 2018 роки 

39,9 

26,7 

18,3 23,4 

21,6 

15,5 

35,4 

18,1 

Рис.3.2 Динаміка витрат та випуску продукції за період 

з 2015 р. по 2018 р. 

не більш 
ніж 20 мм 

не більш ніж 10 мм 

роз’яснювальні дані  

посилання на 
джерело 

не більш 
20 мм 
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 межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці 
складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених 
крапкою.  

Назву таблиці пишуть малими літерами, крім першої великої та 
розташовують над таблицею. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст 
таблиці. 

Графи та рядки таблиці нумеруються арабським цифрами. 
У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю 

поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому 
в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, 
“Продовження табл. 3.1”). Над останньою частиною таблиці вказується про  
закінчення таблиці (наприклад, “Закінчення табл. 3.1”). 

“Шапка” таблиці заміняється на відповідні номери граф таблиці. Якщо 
таблиця не переноситься на наступну сторінку, графи таблиці не нумерують. 

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не 
менше двох рядків після «шапки» таблиці. 

Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи 
до таблиці – один рядок (але не більш ніж 20 мм).  

 
та динаміка витрат на виробництво продукції наведені в табл. 3.1. 

 
Таблиця 3.1  

Структура та динаміка елементів витрат у ПрАТ «Дніпро» 
 

2017 р. 2018 р. Елементи витрат 
на виробництво Абсолютне 

значення, 
тис.грн. 

Частка, 
% 

Абсолютне 
значення, 
тис.грн. 

Частка, 
% 

Зміна 
частки, 

% 

1 2 3 4 5 6 
1. Матеріальні 
витрати 

70291 67,7 217495 61,64 -6.06 

2. Витрати на 
оплату праці 

27280 26,3 87602 24,8 -1,5 

3. Відрахування 
на соціальні 
заходи 

1300 1,25 2230 0,64 +1,93 

 
 
 Не менш ніж 20 мм 

Не більш ніж 20 мм 

Не 
більш 
ніж 
10 мм 
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 Продовження табл. 3.1 
 

1 2 3 4 5 6 
4. Амортизація  894 0,86 9851 2,79 +6,2 
5. Інші витрати 4066 3,92 35704 10,13  
Разом витрат 103831 100,0 352882 100,0  

 
 З табл. 3.1 видно, що підприємство, в цілому, додержувалось чіткої 

 
Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, 

то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру. 
 
 
 

Основні показники діяльності підприємства наведені в табл. 1.2. 
 

Таблиця 1.2  

Основні показники діяльності ПрАТ «Дніпро» 
 

Показники Одиниця 
виміру 

2017 р. 2018 р. 

1 2 3 4 
1. Випуск продукції тис. грн. 67,7 71,3 
2. Чисельність персоналу осіб 63 65 
3. Рентабельність % 1,3 2,5 

 
Як видно з табл. 1.2, товариство намагається стабілізувати свою 

діяльність доволі вдало. 

 
У цілому таблиця повинна відображати необхідну в межах цієї таблиці 

інформацію, тобто вона не повинна бути перенасиченою. Якщо необхідно 
навести багато інформації, то краще навести її за допомогою декількох таблиць.  

ПЕРЕРАХУВАННЯ 
Перерахування, за необхідності, можуть бути наведені всередині розділів. 

Перед перерахуванням ставлять двокрапку. 
Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські 

цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою, або двокрапка, якщо є 
подальша деталізація. 

Перед кожною позицією подальшого перерахування варто ставити малу 

Не більш ніж 20 мм 
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 літеру українського алфавіту з дужкою, або, не нумеруючи, — з абзацного 
відступу без геометричних прикрас (другий рівень деталізації). Наприкінці 
ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться 
крапка. 

Перерахування пишуть малими літерами з абзацного відступу. 
 

 Елементи витрат включають: 

 1) матеріальні витрати; 

 2) витрати на оплату праці: 

а) витрати на оплату основної та додаткової 

заробітної плати; 

б) виплати за невідроблений на підприємстві час; 

в) витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та 

перепідготовкою кадрів; 

 3) відрахування на соціальні заходи; 

 4) амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів; 

 5) інші витрати. 

 
 
 

 Елементи витрат включають: 

1) матеріальні витрати; 

2) витрати на оплату праці: 

витрати на оплату основної та додаткової заробітної 

плати; 

виплати за невідроблений на підприємстві час; 

витрати, пов’язані з підготовкою (навчанням) та 

перепідготовкою кадрів; 

3) відрахування на соціальні заходи; 

4) амортизація основних засобів та нематеріальних 

активів; 

5) інші витрати. 

 

абзацний відступ 
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 ПРИМІТКИ 
 

За необхідності пояснення змісту тексту, таблиці чи ілюстрації, у 
дипломній роботі наводять примітки. Примітки розташовують безпосередньо 
після тексту, таблиці чи ілюстрації, до яких вони відносяться. Якщо примітка 
одна, її не нумерують. 

Слово "Примітка" пишуть з великої букви з абзацного відступу, не 
підкреслюючи. Після слова "Примітка" ставлять крапку, і з великої букви в тому 
самому рядку розміщують текст примітки. 

Якщо має місце кілька приміток, то їх нумерують послідовно арабськими 
цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку, і з нового 
рядка, з абзацу, після номера примітки з великої букви наводять текст  
примітки. 

 
 

  
Б А Л А Н С                   23 051 

 
 Примітка. …… 

 
 
 
 
 

 
Б А Л А Н С                   23 051 

 
 Примітки: 

 1. Статті балансу “Первісна вартість” та “Знос 

основних засобів” до валюти балансу не входять. 

 2. Стаття балансу “Чиста реалізаційна вартість” 

розраховується як різниця між первинною вартістю 

дебіторської заборгованності за товари, роботи, послуги 

та резервом сумнівних боргів. 

 
ФОРМУЛИ ТА РІВНЯННЯ 

У звіті формули та рівняння розташовують у центрі рядка безпосередньо 
після тексту, в якому вони згадуються.  

абзацний відступ 
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 Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у 
додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер 
формули чи рівняння складається з номера розділу й порядкового номера 
формули або рівняння,  розділених крапкою. 

Номер формули чи рівняння вказують на рівні формули або рівняння в 
дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і 
числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять 
безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі 
або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного 
відступу словом "де", без двокрапки. Пояснення значення кожного символу і 
числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи 
повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по 
першому символу. Що стосується переносу формул або рівнянь на наступний 
рядок, то перенос допускається тільки на знаках виконуваних операцій, 
причому, знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі 
формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак "". Якщо 
в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою 
нумерацією в межах розділу. Формули, що випливають одна з іншої і не 
розділені текстом, відокремлюють комою. 

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки 
формули до тексту – один  рядок ( приблизно в межах 10 мм). 

 
підрозділам і категоріям працівників. 

 

ΔФОП абс = ФОПф – ФОПпл,                       (3.6) 

 

де ΔФОП абс – абсолютне  відхилення Фонду оплати 

праці на підприємстві; 

ФОПф – фактичний Фонд оплати праці; 

ФОПпл – плановий Фонд оплати праці. 

 
 Згідно статистичних даних, у ПрАТ «Дніпро» на початок   

 

приблизно 10 мм 
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Dxx =  ² - 
 

n

2 
,                              (1.1) 

Dn =  ² - 
 

n

2
 ,                                 (1.2) 

Dxy =   - 
n

 
 .                          (1.3) 

 
 

ПОСИЛАННЯ 
 

У тексті звіту допускається робити посилання на джерела в квадратних 
дужках із вказівкою порядкового номера джерела в переліку джерел.  

У роботі можна посилатися на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, 
формули, рівняння, додатки, вказуючи  при цьому їхні номери. 

 
На думку деяких економістів зростання цін можливе 

також без інфляції при зниженні вартості благородних 

металів, підвищення цін монополіями, переважанні попиту 

над пропозицією, через зміни кон’юнктури ринку і при 

циклічних коливаннях виробництва [12, с. 154]. 

 
 
 
 
 
 

        Чприйн. 

Кпр =                                                  (3.1) [17, с. 14] 

           СОЧ  

 
 
 
 
 

Якщо посилання наводяться в тексті, варто писати: 
"...у розділі 2..."; 

абзацний відступ 

посилання 
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 "... дивися підрозділ 2.4..."; 
"...відповідно до підрозділу 2.3..."; 
"...на рис. 1.5..." ; 
"...у табл. 3.2..." ; 
“...згідно табл. 3.2...” або “...виходячи з табл. 3.2...” ; 
"...(див. табл. 3.2) ..." ; 
"...за формулою (3.5)..." ; 
"... у рівняннях (1.9) - (1.12)..." ; 
"...у додатку Б..." або “...(додаток Б).” 

 
 
 

Виходячи з табл. 3.2, можна зробити висновок, що 
 
 
 

Коефіцієнт плинності кадрів на підприємстві можна 
визначити за формулою (3.5). 

 
 

 
 

Розрахунково-платіжну відомість можна виконати за 
допомогою ПЕВМ (додаток Б). 

 
ДОДАТКИ 

 
Додатки варто оформляти як продовження звіту про проходження 

аналітичної практики на її останніх сторінках. 
Кожний додаток починається з нової сторінки. При цьому він повиннен 

мати заголовок, написаний угорі сторінки малими літерами з першої великої 
симетрично щодо тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими 
літерами з першої великої повинно бути написане слово  „Додаток” і велика 
буква, що позначає додаток. 

Додатки варто позначати послідовно великими буквами українського 
алфавіту. Наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”. 
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 7 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Проходження аналітичної практики є обов’язковою складовою практичної 

підготовки здобувачів, її оцінювання враховує, по-перше, своєчасність 

виконання індивідуального завдання та подання його на кафедру для перевірки 

та, по-друге, якість і правильність виконання завдання.  

Максимальна оцінка становить 100 балів; під час визначення оцінки за 

виконання завдання аналітичної практики викладач (керівник практики) 

ураховує критерії теоретичного обґрунтування, здійснення розрахунків, 

використання табличного та графічного методів, формулювання висновків і 

правильності оформлення та орієнтується на шкалу оцінювання (табл.) та якість 

підготовки студента (максимально – 30 балів). 

Залік з практики проводиться в останній день проходження практики 

комісією від кафедри, на яку студент подає повністю оформлені щоденник  і звіт. 

Критерії оцінювання 

№ 
пор. 

Критерій Шкала оцінювання Максима
льна 

кількість 
балів 

1 2 3 4 
1 Теоретичне 

обґрунтування 
0 – теоретичне обґрунтування відсутнє або 
не відповідає спрямованості завдання; 
5 – недостатньо розкриті наведені поняття, 
терміни та категорії, поверхнево описані 
прийоми та методи, відсутні формули 
визначення показників та не обґрунтовано 
їх вибір; 
10 – повно, усебічно обґрунтовані поняття, 
терміни та категорії, вичерпно описані 
прийоми та методи, наведені формули для 
визначення показників, обґрунтовано 
вибір методичних підходів щодо 
розрахунку показників і розв’язання 
завдання 

10 

2 Здійснення 
розрахунків  

0 – не здійснено необхідних обчислень, 
розрахунки проведено з грубими 
помилками; 
5 – результати розрахунків та обчислень є 

30 
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правильними, проте їх здійснення не 
деталізоване, або ж розрахунки й 
обчислення містять незначні помилки; 
10 – розрахунки проведені правильно, 
вибрано доцільний спосіб визначення 
показників, опис розрахунків та обчислень 
деталізований (розрахунки розписані 
покроково, з використанням умовних 
позначень років, регіонів тощо, інших 
символів, із зазначенням одиниць 
вимірювання) 

3 Використання 
табличного та 

графічного 
методів  

0 – у процесі розв’язання завдання 
табличний і графічний методи не 
використовувались; 
5 – не обґрунтовано вибір способів 
унаочнення, застосовані форми таблиці та 
види графіка не раціональні, структурні 
елементи таблиць і графіків за змістом 
виконані неправильно, порушено 
статистичні вимоги до оформлення 
табличного та графічного матеріалу; 
10 – обґрунтовано вибір графічних 
способів подання інформації, вибрано 
раціональні форми таблиці та види 
графіка, структурні елементи таблиць і 
графіків за змістом та їх оформлення 
відповідає статистичним вимогам. 

10 

4 Формулювання 
висновків 

0 – висновки відсутні; 
5 – висновки характеризуються 
поверхневістю та не відображають усіх 
результатів розрахунків; 
10 – висновки глибокі та логічні, 
базуються на результатах розрахунків, а 
також демонструють володіння студентом 
проблематикою. 

10 

5 Правильність 
оформлення 

5 – оформлення роботи та списку 
літературних джерел відповідає вимогам, 
структура роботи відповідає вимогам; 
0 – шрифт та інтервал не відповідають 
установленим вимогам, неправильне 
оформлення формул тощо. 

10 
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 Додаток А 
Зразок бланку 

Форма № Н-7.03у 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

___________________________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

студента ___________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет _________________________________________________________ 
Кафедра___________________________________________________________________ 
освітній ступінь _____________________________________________________________ 
напрям підготовки __________________________________________________________ 
                                                                                  (шифр, назва) 
спеціальність_______________________________________________________________ 
                                                                                  (шифр, назва) 
___________ курс,         група _________________________ 
 

 
 
Студент____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, організацію, установу 

М.П.            підприємства, організації, установи _________________________20___ року 

 

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

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

М.П.           Підприємства, організації, установи   _________________________ 20___ року 

 
________________           _____________________________________________________ 
                (підпис)                                                  (посада, ініціали та прізвище відповідальної особи) 
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 Продовження Додатку А 
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 закладу вищої освіти_________                   _______________ 
                                                                                              (підпис)                                             (ініціали та прізвище) 

 
      від підприємства, організації, установи _________         _______________ 
                                                                                                                            (підпис)                         (ініціали та прізвище) 
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 Продовження Додатку А 
 

Робочі записи під час практики 
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Продовження Додатку А 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
__________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації,  установи) 

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Керівник практики від підприємства, організації, установи  

 ______________                      _______________________________ 
              (підпис)                                                                           (ініціали та прізвище) 

                                  М.П. 
 

___________________________  20 __ року 
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 Закінчення Додатку А 
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Висновок керівника практики від навчального закладу про 
проходження практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата складання заліку  __________________________    20____року   
Оцінка:  
за національною шкалою__________________________________________ 

(словами) 

кількість балів 
________________________________________________________________ 

(цифрами і словами) 

за шкалою ЄКТС 
________________________________________________________________ 
Керівник практики від  закладу вищої освіти 
______________                              ____________________________________     

(підпис)                                                                                     (ініціали та прізвище) 
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 Додаток Б 
Зразок титульної сторінки звіту з аналітичної практики 

 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
Кафедра економіки 

 
 
 
 
 

ЗВІТ 
з аналітичної практики 

 
 

_____________________________________________________ 
 

 
Студента(ки) ___3__ курсу _________ 
Групи ____ЕК-___-1_______________ 
Спеціальність 051 Економіка________ 
ОПП Економіка___________________ 
________П.І.П ____________________ 
Керівник 
_________________________________ 

(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. Кременчук 20__ р 
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 Методичні рекомендації щодо проходження аналітичної практики для 

студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеня «бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка» 

перший (бакалаврський) рівень 

 

 

 

Укладачі   д.е.н., проф. О. І. Маслак 

к.е.н., доц. Н. Є. Гришко 

ст. викл. С.В. Іщенко 

 

Рецензент   д.е.н., проф. М. М. Одінцов 

 

 

Відповідальний за випуск д.е.н., проф. О.І. Маслак 

 

 

Підп. до друк.________ Формат 60 х 84   1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад ______ прим. Зам. № ________. Безкоштовно 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 


