
ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Мета і задачі практики. Ознайомлення студентів з організаційно-

економічним механізмом функціонування підприємства та його окремих 

підрозділів, оволодіння практикантами сучасними технологіями обробки 

економічної інформації та характеристика статистичної звітності 

підприємств різних організаційно-правових форм. 

Основними задачами проведення практики є : 

- ознайомлення з основними етапами розвитку підприємства; 

- ознайомлення з виробничою та з організаційною структурою 

управління підприємством; 

- опрацювання планової документації та статистичної звітності 

підприємств; 

- підбір матеріалів для виконання курсових робіт. 

 

 

 

Зміст практики 

Під час проходження практики студент повинен виконати наступні завдання. 

Завдання 1. Ознайомитись історією розвитку та документацією 

підприємства.  

Завдання 2. Описати номенклатуру та асортимент продукції, яку випускає 

підприємство.  

Завдання 3. Ознайомитись з документацією щодо обліку основних фондів. 

Завдання 4. Проаналізувати документацією щодо обліку наявності та руху 

робочої сили, планування заробітної плати. Ознайомитись з формами 

організації та оплати праці в підрозділах основного та допоміжного 

виробництва.  

Завдання 5. Вивчити документацією щодо нормування витрат сировини, 

матеріалів, енергетичних ресурсів, стосовно обліку витрат на виробництво.  

Завдання 6. Заповнити таблицю 1 

Завдання 7. Зібрати комплект статистичних і бухгалтерських форм звітності 

для виконання курсових робіт згідно таблиці 2. 

  



 

Таблиця 1 - Основні техніко-економічні показники виробничо-господарської діяльності 

підприємства 
 

Показники 

200_  

рік 

200_ 

рік  

Абсолютне 

відхилення 

Відносне 

відхилення 

1.Середньорічна виробнича потужність, 

(натур.од)      

2.Фактично вироблено продукції , (натур.од)     

3.Коефіцієнт використання виробничої 

потужності, частки     

4.Обсяг виробленої промислової продукції 

(без ПДВ, акцизу):     

- у діючих оптових цінах підприємства, тис. 

грн     

-у порівняльних цінах, тис. грн     

5. Обсяг реалізованої продукції в діючих 

цінах (без ПДВ та АЗ), тис.грн     

6.Середньорічна вартість основних фондів 

основного виду діяльності, тис грн     

7.Фондовіддача, грн/грн     

8.Середній залишок оборотних коштів, тис 

грн     

9.Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, 

частки     

10.Середньооблікова чисельність штатних 

працівників облікового складу, чол     

11.Середньорічний виробіток одного 

робітника, тис.грн     

12.Фонд оплати праці, тис.грн     

13.Середньомісячна заробітна плата одного 

робітника, грн     

14.Операційні витрати, тис.грн     

в тому числі:         

14.1.матеріальні витрати     

14.2.оплата праці  

14.3 відрахування на соц.заходи 

14.4 амортизаційні відрахування 

14.5 іншф     

15.Витрати на 1 гривню виробленої 

продукції, грн/грн     

16.Матеріалоємність, грн/грн     

17.Собівартість реалізованої продукції 

(товарів,послуг), тис.грн     

18.Прибуток від реалізації, тис.грн     

19. Рентабельність продаж,%     

20.Рентабельність виробництва,%     

 



Таблиця 2 - Перелік форм бухгалтерської та статистичної звітності, які 

потрібні для виконання курсових робіт та додаються у звіті про проходження 

практики за два останні роки 

Код форми Назва 

Форма №1 Баланс 

Форма №2 Звіт про фінансові результати 

за ___рік 

Форма №1-

підприємництво 

Звіт про основні показники діяльності підприємства 

за ___рік 

Форма № 1П-НПП Звіт підприємства про виробництво промислової 

продукції за ___рік 

Форма № 1- ПВ Звіт з праці за ___рік 

Форма № 3-ПВ Звіт про використання робочого часу  

за ___рік 

Форма № 5 Примітки до річної фінансової звітності за ___рік 

Форма № 11 - ОЗ Звіт про наявність та рух основних засобів, 

амортизацію за ___рік 

Форма № 6 Рентабельність виробництва окремих видів продукції 

 Калькуляції по окремих видах продукції 

 

 


