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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Практика для студентів університету є невід'ємною складовою 

навчального процесу і здійснюється у відповідності з навчальними планами 

підготовки. Практика передбачає безперервність та послідовність її проведення 

при одержанні необхідного обсягу практичних знань й умінь відповідно до 

певного освітньо-кваліфікаційнаого рівня. 

Програма практики відповідає: 

- навчальному плану підготовки студентів зі спеціальності 

051 «Економіка» освітньо-професійна програма «Економіка» за першим 

(бакалаврським) рівнем; 

- програмі практики КрНУ імені Михайла Остроградського; 

- освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра з економіки; 

- особливостям бази проведення практики. 

Наскрізна програма практики є навчально-методичним документом, у 

якому визначається мета і завдання практик на кожному етапі її проведення, їх 

взаємозв’язок з науково-дослідницькою роботою студентів, а також загальні 

питання організації, керівництва та підведення підсумків практики. 

 

2 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 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 
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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, 

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. 
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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 

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. 

В процесі комплексної практики з фаху студенти отримують можливість 

набути певного досвіду із збирання, обробки та аналізу статистичних 

матеріалів, фінансових звітів для проведення студентської науково-дослідної 

роботи, а також виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів. 

Проходження комплексної практики з фаху 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 5 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 7 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

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

джерел. 

ЗК 9 Здатність до адаптації та дій в новій ситуації. 

ЗК 11 Здатність приймати обґрунтовані рішення. 
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СК 1 Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

міжнародному рівнях. 

СК 2 Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з 

чинними нормативними та правовими актами. 

СК 4 Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на 

основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

СК 6 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

СК 7 Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, 

аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів. 

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

соціально-трудових відносин. 

СК 9 Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та 

економетричних моделей соціально-економічні процеси. 

СК 10 Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових 

документів та аналітичних звітів. 

СК 11 Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням 

сучасного методичного інструментарію. 

СК 12 Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

СК 13 Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності. 

СК 14 Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або 

декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та 

можливих соціально-економічних наслідків. 
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Проходження комплексної практики з фаху 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 7 Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду 

фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних 

напрямів розвитку економічної науки. 

ПРН 8 Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач. 

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 

показники. 

ПРН 14 Визначати та планувати можливості особистого професійного 
розвитку. 

ПРН 16 Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично 
оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних 
текстів з економіки. 

ПРН 17 Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і 
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проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням 

ризиків та можливих соціально-економічних наслідків. 

ПРН 18 Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують 

професійну діяльність. 

ПРН 19 Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для 

вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та 

представлення аналітичних звітів. 

ПРН 20 Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації 

державною та іноземною мовами. 

ПРН 21 Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, 

а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

ПРН 22 Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із 

новими об’єктами, та у невизначених умовах. 

ПРН 23 Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення. 

 

Для забезпечення наскрізної практичної підготовки майбутніх фахівців з 

економіки з послідовним нарощуванням обсягу професійних знань, умінь та 

формування практичних навичок, навчальними планами передбачаються такі 

види практики та їх тривалість (див. таблиця 1). 

Таблиця 1 − Види практики, їх обсяг та тривалість 

№ 
пор.

Вид практики Семестр Обсяг/ 
кредитів 

Тривалість 
практики 
(тижнів) 

1 Аналітична 6 3 2 
2 Комплексна практика з фаху 8 4,5 3 
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3 ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Організація практики 

Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на 

ректора університету. Загальну організацію практики (підписання договорів, 

наказів, складання угод, організацію зустрічей-семінарів із представниками 

виробництв, організацій) і контроль за її проведенням здійснює проректор з 

науково-педагогічної та методичної роботи  та навчальний відділ. Організацію 

практики та контроль за її проведенням на факультеті здійснює декан ФЕУ. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики забезпечує кафедра економіка, відповідальність покладається на 

гаранта ОП та/або завідувача кафедри, відповідальність за якість проведення 

практики несуть безпосередньо викладачі кафедри, які закріплені за 

відповідними підприємствами та студентами. 

 Офіційною підставою проведення будь-якого виду практики студентів на 

підприємстві є договір між університетом і підприємством. Відповідальною за 

пошук баз практики, формування та підписання договору є кафедра в особі 

завідувача та керівника практики від кафедри. Договір укладається наприкінці 

календарного року або, як виняток, протягом поточного року на наступний або 

поточний календарний рік терміном до п’яти років за погодженням сторін. 

Студенти можуть самостійно (з дозволу кафедри) підбирати місце для 

проходження практики. Практика проводиться відповідно до робочої програми 

практики, обговореної з підприємством. Робоча програма практики має 

передбачати: 

- оформлення та отримання пропуску на підприємство, об’єкт; 

- вивчення правил охорони праці та пожежної безпеки; 

- проведення навчальних занять і виробничих екскурсій; 

- виконання індивідуальних завдань; 

- оформлення звіту; 

- подання звіту з практики; 
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- складання заліку з практики. 

Після закінчення практики студент складає диференційований залік 

(захищає звіт) комісії, яка призначається завідувачем кафедри. До складу 

комісії входять керівники практик від університету, викладачі кафедри та, за 

можливістю, керівники від підприємства. За відсутності керівника від 

підприємства враховується його оцінка знань студента відповідно до відгуку 

керівника у щоденнику практики. На залік студент подає: 

- звіт з практики, завірений печаткою; 

- щоденник практики (форма № Н-7.03у), підписаний керівниками практики 

від підприємства й керівником від університету. 

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук 

про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється на 

практику повторно, або розглядається питання щодо доцільності його 

подальшого перебування в університеті. 

 

3.2 Бази практики 
 

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. 

Бази практики (підприємства, організації, установи будь-якої форми 

власності) мають відповідати вимогам програми практики, зокрема: 

- мати високий рівень техніки й технології, організації та культури праці; 

- мати можливість забезпечення проведення практики з дотриманням умов 

послідовності їх робочих програм; 

- володіти достатньою інформаційно-статистичною базою для цього виду 

практики. 

Вибору баз практики повинна передувати робота кафедри з вивчення 

виробничих та економічних можливостей щодо їхньої придатності для 

проведення практики студентів за спеціальністю. 
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3.3 Обов'язки студентів під час проходження практики 

Студент зобов'язаний: 

 перед початком практики одержати на випусковій кафедрі 

направлення на практику та її програму; 

 безпосередньо перед початком практики на підприємстві пройти 

виробничий інструктаж з техніки безпеки і виробничої санітарії, суворо 

дотримуватися їх вимог під час проходження практики; 

 додержуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства (час 

початку і закінчення робочого дня, установлений для службовців, є 

обов'язковим для студентів). За порушення трудової дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку студент несе відповідальність перед керівництвом 

університету і підприємства; 

 засвоїти питання, передбачені програмою практики, і викласти 

результати у формі письмового звіту дотримуючись завдання проходження 

практики; 

 вести щоденник, у якому записувати виконану роботу, періодично 

здавати щоденник для контролю керівникам від університету і підприємства, у 

якому вони ставлять свій підпис. 

Для забезпечення навчально-методичного керівництва практикою 

кожному студенту кафедра призначає наукового керівника. 

 

3.4 Обов’язки керівника практики від кафедри 

До обов'язків керівника практики від кафедри входить: 

 надання індивідуального інструктажу про порядок проходження 

практики і виконання індивідуальних завдань з урахуванням функціональних 

особливостей певної бази практики, про порядок виконання, термін складання 

та захисту звітів; 

 видача студентам необхідних документів: робочої програми практики, 

направлення на підприємство, щоденника практиканта, календарного плану 

виконання завдань, індивідуального завдання та ін.; 
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 проведення консультацій студентів з питань виконання програми 

практики; 

 контролювання своєчасного прибуття студентів на бази практики й 

виконання ними програми практики й індивідуального завдання; 

 перевірка та приймання захисту звітів з практики. 

Для безпосереднього керівництва практикою студентів на базах практики 

призначаються наказом керівника підприємства кваліфіковані спеціалісти з 

вищою освітою. 

 

4 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

По закінченні практики студенти оформляють звіт, зміст якого 

визначається програмами практик. До звіту можуть входити визначені 

робочими програмами матеріали (характеристика підприємства, цифрові й 

табличні дані результатів проходження практики тощо). У звіті повинна бути 

коротко викладена фактично виконана робота студентів із зазначенням методів, 

завдяки яким отримано результати. 

У тексті звіту про виконання завдань практики надається повністю вся 

інформація згідно з робочою програмою практики. Текст набирається на 

аркушах паперу стандартного формату А-4 з використанням шрифтів 

текстового редактора Times New Roman, кеглем 14, через 1,5 інтервала. 

Обсяг звіту повинен складати не менше, ніж 25-30 сторінок. Заголовки 

розділів виконують великими літерами, симетрично до тексту, наприклад: 

ЗМІСТ, ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Список використаної літератури та інших 

документальних джерел, використаних під час роботи, розміщуються після 

висновків і оформляються відповідно до чинних стандартів. 

Основні розділи звіту з практики 

1. Титульна сторінка. 

2. Зміст, який містить назви всіх розділів і підрозділів. 
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3. Основна частина. 

4. Висновки. 

5. Список використаних джерел. 

6. Додатки. 

Заключне оформлення звіту з практики відбувається наприкінці 

практики, для чого виділяється 1 ̶ 2 дні. Студент вважається таким, що виконав 

навчальний план і переводиться на наступний курс, якщо він: 

- виконав робочу програму практики; 

- отримав позитивний відгук від керівника практики підприємства; 

- оформив звіт відповідно до вимог; 

- захистив звіт із практики протягом встановленого періоду. 

Результати захисту оцінюються за системою, яка запропонована 

кафедрою економіка, і заносяться до залікової книжки в день захисту. 

Студент, який не виконав програму практики без поважної причини чи 

отримав негативний відгук про роботу, чи незадовільну оцінку, повторно 

направляється на практику чи відраховується з університету як такий, що має 

академічну заборгованість. 

 

5 ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ПРАКТИК З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ РОБОТОЮ 

СТУДЕНТІВ 

 

Під час проходження практики студенти також набувають досвіду з 

науково-дослідної роботи. Вони повинні навчатися відбирати необхідну 

інформацію, аналізувати її, пов'язувати практичний матеріал з теоретичними 

положеннями, робити певні висновки та пропозиції. 

З цією метою студенти, починаючи з I курсу, закріплюються за 

викладачами кафедри економіки і під їх керівництвом проводять науково-

дослідну роботу в галузі економіки, також на кафедрі економіки діє Товариство 

молодих учених. 

Спрямованість на вивчення певних проблем та проведення науково-
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дослідної роботи під час проходження практики дозволяє студентам поетапно 

накопичувати необхідний обсяг практичного матеріалу і використовувати його 

у підготовці курсових робіт, доповідей на наукові конференції, рефератів, а 

потім і в написанні наукових конкурсних та кваліфікаційних бакалаврських 

робіт. 

У досягненні цієї мети важливу роль відіграють індивідуальні завдання з 

науково-дослідної роботи, які отримує кожен студент до початку проходження  

практики. У календарному графіку проходження практики повинні 

передбачатися терміни його виконання. 

 
6 ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ЗА ВИДАМИ 

 
6.1 Аналітична практика 

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. 

Конкретний зміст звіту про проходження аналітичної практики, його 

структура визначаються студентом разом з керівником. Як правило, робота 

має таку структуру: 

- щоденник практики (Додаток Б); 

− титульний аркуш (Додаток В); 

− зміст; 

− перелік умовних позначень (за необхідності); 

− вступ; 

− основну частину (розділи); 

− висновки; 

− список використаних джерел; 
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− додатки (за необхідності). 

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

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. 

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. 
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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 

випливати зі змісту викладеного матеріалу, бути самостійними та 

конструктивними. 

 

6.2 Комплексна практика з фаху 

Комплексна практика з фаху проводиться в 8-му семестрі 4-го курсу. 

Тривалість практики – 3 тижні. 

До початку практики здобувачі ступеня бакалавр повинні визначитися з 

темою кваліфікаційної роботи. Перед початком практики вони одержують 

комплект документів для проходження практики, що передує виконанню 

кваліфікаційної роботи бакалавра, у тому числі щоденник та індивідуальне 

завдання. Одночасно визначається керівник практики, який може бути 

керівником кваліфікаційної работи бакалавра. 

При затвердженні теми кваліфікаційної роботи та індивідуального 

завдання враховується профіль і специфіка діяльності підприємства – бази 

практики для студентів бакалаврської підготовки, можливість отримати 

матеріали для написання кваліфікаційної работи. 

Етапи практики, їх тривалість наведено нижче: 

- оформлення та отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки та 

охорони праці   – 1 день; 

- індивідуальний збір інформації – 5 днів; 

- виконання аналітичних завдань – 7 днів; 

- оформлення і здача звіту з практики   – 2 дні. 

За цими етапами кожний студент бакалаврської підготовки складає 

календарний графік проходження практики, що узгоджується з керівниками від 
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університету та від підприємства. Виконання календарного графіка фіксується 

у щоденнику практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують 

про виконання програми та індивідуального завдання. 

Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, 

підписаного й оціненого безпосередньо керівником бази практики. Письмовий 

звіт разом з іншими документами, встановленими університетом (щоденник 

тощо), подається на рецензування керівникові практики від університету. 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список 

використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, що визначені у 

програмі практики. 

Захист звіту про проходження практики проводиться публічно 

(комісійно), комісія призначається завідувачем кафедри за погодженням із 

гарантом освітньої програми; до складу якої входять: керівник практики від 

навчального закладу, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики. 

Комісія приймає диференційований залік у студентів в університеті в останній 

день її проходження. 

Під час проходження комплексної практики з фаху на об’єкті 

дослідження студент повинен зібрати повний обсяг інформації у 

відповідних підрозділах (погоджується із керівником), що буде використана 

ним під час написання кваліфікаційної роботи (залежить від особливостей 

об’єкта практики, індивідуального завдання кваліфікаційної роботи). 

Під час проходження практики необхідно вивчити номенклатуру 

продукції, що виготовляється на підприємстві, її стислу характеристику з 

огляду споживчих якостей, характеристику вікового складу продукції та 

перспектив оновлення номенклатури. Необхідно проаналізувати динаміку 

показників випуску та реалізації продукції, виявити причини їх зміни. 

У загальній характеристиці підприємства повинна міститися стисла 

характеристика виробничих потужностей, огляд етапів виготовлення продукції, 

аналіз технічного рівня виробництва і рівня механізації та автоматизації робіт. 
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Характеристика основних виробничих фондів підприємства повинна 

містити стислий аналіз і структури основних фондів у динаміці; характеристику 

вікового складу обладнання та його відновлення; аналіз показників 

використання основних фондів. 

Для відображення стану підприємства необхідно провести аналіз 

наявності та використання обігових коштів. У ході аналізу ресурсних баз 

необхідно виявити існуючі недоліки в ресурсному забезпеченні підприємства та 

причини, якими це пов’язано. Одним із найважливіших видів ресурсів є 

трудові, тому необхідно проаналізувати, чи достатньо підприємство 

забезпечене персоналом необхідного рівня кваліфікації, оцінити пропозицію 

робочої сили на ринку праці й виявити можливості задоволення перспективних 

потреб підприємства у кадрах. 

Аналіз результатів та результативності діяльності включає: аналіз 

прибутковості підприємства; аналіз рентабельності окремих видів продукції та 

виробництва в цілому. 

Фінансовий аналіз повинен містити: аналіз майна підприємства та джерел 

його утворення (вертикальний та горизонтальний аналіз балансу); аналіз 

ліквідності та платоспроможності, аналіз показників фінансової стійкості. 

Наступний етап - виконання аналітичних завдань відповідно до 

індивідуального завдання (залежить від особливостей об’єкта практики, 

завдання кваліфікаційної роботи) 

7 ПЛАН-ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Орієнтовний план-графік проходження практики наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 – Етапи проходження практики 

1 Оформлення та отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки та 
охорони праці 
2 Вивчення інформаційних джерел щодо організаційного та методичного 
забезпечення діяльності організації (бази практики) 
3 Індивідуальний збір інформації, виконання аналітичних завдань (відповідно 
до індивідуального завдання) 
4 Діагностика об’єкта дослідження (відповідно  до індивідуального завдання) 
5 Оформлення звіту про проходження практики 
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8 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Залік з практики проводиться в останній день проходження практики 

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

Максимальна оцінка становить 100 балів; під час визначення оцінки за 

виконання завдання 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). 

Таблиця 4 – 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 
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 

30 
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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 
 

Можливість повторного проходження практики через рік, але за власний 

рахунок, надається здобувачу вищої освіти, який на захисті звіту отримав 

негативну оцінку. Результат диференційованого заліку за практику вноситься 

до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки здобувача вищої 

освіти за підписом голови комісії та враховується стипендіальною комісією під 

час визначення розміру стипендії разом із його оцінками за результатами 

підсумкового контролю. 



 22 

 Додаток А 

Зразок складання списку використаної літератури 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. / З. С. 

Варналій, Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, Р. Р. Білик. Чернівці: Технодрук, 2019. 

264 с. 

2. Воронко О. С., Штепа Н. П. Економічний аналіз: навч. посіб. / О. С. 

Воронко, Н. П. Штепа. Львів : Новий Світ-2000, 2011. 279 с. 

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: навч. посіб. - 2-ге 

видання. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 488 с. 

4. Господарський Кодекс України N 21-22, ст.144 із змінами та 

доповненнями згідно № 2019-VIІ від 13.04.2017// rada.gov.ua 

5. Економіка підприємства: підручник / За ред. А.В. Шегди. Київ: Знання, 

2016. 614 с.  

6. Економіка підприємства: підручник/ за заг. ред. д.е.н., проф. 

Л.Г. Мельника. Суми: Університетська книга, 2019. 864 с. 

7. Єршова Н.Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія та практикум / 

Єршова Н.Ю., Портна О.В., Львів. Магнолія, 2019. 345 с. 

8. Загірняк М.В., Перерва П.Г., Маслак О.І., Бала В.В., Коноваленко О.Д., 

Маслак В.І. Економіка підприємства: магістерський курс: Підручник. Частина І, 

частина II / За ред. професорів М.В. Загірняка, П.Г. Перерви, О.І. Маслак. 

Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2015. 736 с. 

9. Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика. 2-ге вид.: навч. посіб. Київ: 

Центр учбової літератури, 2017. 456 с. 

10. Maslak O., Grishko N., K. Kryvonos, V. Talover, 

Yu. Shevchuk Development of exchange trade in Ukraine: from the creation to the 

active business. Вісник Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2017. Вип. 6/2017/ (107). 

Частина 2. С. 75–82. 
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 Додаток Б 

Зразок щоденника з аналітичної практики  
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
Аналітична практика 

 (вид і назва практики) 

студента 
____________________________________________________________________
____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет економіки і управління           Кафедра економіки 
Спеціальність 051 – «Економіка»              _____курс,        Група _____ 
Освітнього ступеня «бакалавр»   
Освітньо-професійна програма «Економіка» 
Студент_____________________________________________________________
____________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
 
прибув на підприємство (організацію) 
____________________________________________________________________
___________________________ 
 
Печатка 

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

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

 
 

Вибув з підприємства, організації, установи 
 
Печатка 

Підприємства, організації, установи „___” _______________ 20___ року 
 

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

 
   
 

Календарний графік проходження практики 
Тижні проходження практики  № 

пор Назви робіт 
1 2 3 4 5 

Відмітки 
про 

виконання 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
Керівники практики від вищого навчального закладу:       _______________ _________________ 

      Керівники практики від підприємства, організації, установи    ___________  _________________ 
                                                                                                                                                                        (підпис)           (прізвище та ініціали) 
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Продовження додатку Б 
Робочі записи під час практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці _________________________ 
                                                  (назва підприємства, організації,  установи) 

 
 
 
 
 
 
 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________________          
                                                                                        (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

          Печатка                                   «______» 
__________________  20 __ року 

 
  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____________________ ; кількість балів _________________________ 

                                                                   (словами)    (цифрами і словами) 
за шкалою ECTS __________________________  Керівник практики від  ВНЗ ____________________________ 
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Додаток В 

Зразок оформлення титульної сторінки звіту з практики 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
 

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ 
З АНАЛІТИЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
 
 
 
 
 
 

Студента (ки) __ курсу ________ групи  
ступінь вищої освіти ___бакалавр______ 
                                                                          (бакалавр, магістр) 

спеціальність 051 «Економіка» 
освітня програма  «Економіка» 
_________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Керівник _________________________ 
___________________________________ 

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    
 

Національна шкала ________________   
                                                           оцінка 
Кількість балів: __________ ECTS _____  
 
 Члени комісії          ________________  __________  
                                                (підпис)                        (прізвище та ініціали) 

 ________________  _____________________ 
                    (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
________________  ___________________________ 
                    (підпис)                         (прізвище та ініціали 
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Наскрізна програма практик для студентів денної та заочної форм 

навчання 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 

 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри економіки проф. О. І. Маслак 

 

 

 

 

 

Підп. до др. ______________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. __________. Наклад ______прим. Зам. №_______.  Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  
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