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1. Загальні положення  

Програма переддипломної практики студентів спеціальності 
«Облік і аудит» напряму підготовки «Спеціаліст з обліку і аудиту» 

підготовлена згідно з «Положенням про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України», «Методичними 

рекомендаціями по складанню програм практики студентів вищих 

навчальних закладів України» (лист Міністерства освіти України 

від 14.11.96 № 31-5/97). 

 В основі змісту програми переддипломної практики є освітньо-

кваліфікаційна характеристика спеціаліста 7.03050901 “Облік і 
аудит”. Напряму підготовки 05.01 “Економіка і підприємництво”, 

Київ, КНЕУ, 2004, ст. 53, та освітньо-професійна програма 
підготовки спеціаліста напряму 05.01 “Економіка і 
підприємництво”, Київ, КНЕУ., 2002, ст. 11. 

Програма практики є основним навчально-методичним 

документом для студентів і наукових керівників практики від 

навчального закладу та бази практики. 

2. Мета та завдання практики 

Виробнича переддипломна практика є невід'ємною складовою 

частиною навчального процесу. Вона вирішує завдання практичної 
підготовки студентів та значно впливає на їх становлення як 
висококваліфікованих фахівців з питань підприємницької 
діяльності. Переддипломна практика передує дипломному 

проектуванню і є завершальним етапом професійної підготовки 

студента. 
Метою переддипломної практики є закріплення, систематизація 

та поглиблення  теоретичних знань, здобутих під час навчання в 
університеті; придбання практичних навичок майбутньої професії - 
бухгалтера, оволодіння виробничим досвідом; формування у 

студентів професійних умінь і навичок прийняття самостійних 

рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах; 

завершення організаційної підготовки до дипломного 

проектування; набуття досвіду роботи в трудовому колективі; збір 

необхідної інформації по темі дипломного дослідження. 
Під час проходження переддипломної практики студент 
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повинен досконало оволодіти навичками застосування всіх дій, 

передбачених кваліфікаційною характеристикою посади та 
виконати наступні завдання: 

� вивчити специфіку діяльності підприємства-бази практики, 

зокрема економічних служб цього підприємства та прийняти 

безпосередню участь у їх роботі; 
� вивчити чинні законодавчі та галузеві інструктивні та       
нормативні матеріали; 

� ознайомитися й зафіксувати виявлені зміни в системі 
оподаткування,статистичної та бухгалтерської звітності; 

� набути практичних навичок обліково-аналітичної роботи; 

� зібрати необхідні матеріали, форми бухгалтерської, 
статистичної, податкової звітності для дипломного 

проектування. 

3. Організаційні питання підготовки та проходження 

переддипломної практики 

3.1. Об'єкти проходження практики 

Об'єктами проходження переддипломної виробничої практики є 
підприємства різних форм власності, що розташовані в межах 

України. Для студентів, що навчаються в університеті за 
направленням конкретних підприємств, базами практики є ці 
підприємства. 
Винятком можуть бути випадки, коли підприємство не може 

забезпечити студента місцем проходження практики і необхідною 

інформаційною базою для дипломного проектування. У такому 

разі, підприємство повинно офіційно обгрунтувати відмову у 

проходженні практики та дати згоду на проходження студентом 

переддипломної практики на іншому підприємстві. 
Всі місця проходження практики мають бути підтверджені 

укладеними договорами між університетом і підприємствами.  

Після підписання ректором університету наказу про 

проходження практики внесення будь-яких додаткових змін у 

затверджений розподіл місць практики не допускається. 

Всі перераховані в наказі підприємства на період проходження 
переддипломної практики стають об‘єктами досліджень 
практикантів та виконання ними програми практики. 
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3.2. Обов‘язки та права підприємства-бази практики 

Підприємства різних форм власності, які є базами практики, 

згідно “ Положення про виробничу практику студентів” повинні: 
� прийняти студентів на виробничу практику згідно 

календарного плану; 

� провести обов‘язковий інструктаж з охорони праці; 
� створити студентам необхідні умови для практики, надати 

відповідні місця в гуртожитку, можливість користуватися 
лабораторіями, кабінетами, майстернями, технічною та 
іншою документацією, необхідною для виконання програми 

практики; 

� забезпечити участь студентів у громадському житті 
колективу, ознайомити з історією підприємства, залучити їх 

до культурно-масового життя колективу; 

� після закінчення практики завірити звіти і видати їх 

студентам. 

Адміністрація організації-бази практики забезпечує та 
контролює дотримання практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку. У випадках порушення правил 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства, воно інформує 
про це керівництво університету. 

Організація-база практики має право зарахувати студентів, які 
проходять практику, на штатну посаду. 

Підприємство-база практики несе повну відповідальність за 
нещасні випадки, що трапились зі студентами-практикантами під 

час проходження ними практики. 

3.3. Обов‘язки студентів під час проходження практики 

Студент під час проходження виробничої практики повинен: 

� в день початку практики виїхати на підприємство-базу 

практики; 

� вивчити питання, передбачені робочою програмою 

практики; 

� дотримуватися діючих правил внутрішнього трудового 

розпорядку, правил охорони праці та протипожежної 
безпеки; 

� своєчасно оформити результати проходження 
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переддипломної практики і представити на кафедру обліку та 
аудиту письмовий звіт на протязі двох тижнів після 
закінчення терміну практики керівнику. 

Студент повинен пересвідчитися особисто у виході наказу про 

його зарахування на виробничу переддипломну практику. 

У випадку виникнення безпосередньо на місці практики 

організаційних непорозумінь, необхідно проінформувати про це 
керівника практики від університету. 

3.4. Обов‘язки керівника практики від підприємства. 

Керівник практики від підприємства призначається наказом по 

підприємству та безпосередньо організовує й контролює 
проходження студентами практики у відповідності з робочою 

програмою практики. 

Керівник практики від підприємства повинен: 

� забезпечувати вчасне та якісне проведення інструктажів 
з охорони праці та техніки безпеки; 

� організовувати виробничі екскурсії; 
� забезпечувати методичну допомогу та контроль за 
виконанням студентом тих видів робіт, які передбачені 
програмою практики: 

� надавати консультації. 

3.5. Обов'язки керівника практики від університету 

Надання додаткової методичної допомоги студентам у період 

проходження переддипломної практики покладається на керівника 
виробничої практики від кафедри обліку та аудиту згідно наказу. 

Керівник практики від університету повинен: 

� взяти участь перед від'їздом на практику студентів у 

підготовці зборів з організаційних питань по проходженню 

переддипломної практики; 

� провести інструктаж з техніки безпеки; 

� перевірити зміст звітів з практики та прийняти участь у 

прийомі заліків після закінчення практики. 

При виїзді на місце практики керівник практики від 
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університету зобов'язаний: 

� проконтролювати відповідність робочих місць практикантів 
до вимог програми практики; дотримання ними трудової 
дисципліни; виконання студентами завдань, передбачених 

робочою програмою практики; 

� перевірити стан житлово-побутових умов студентів; 
� здійснити кваліфіковане надання методичної допомоги 

студентам; 

�  перевірити повноту, своєчасність оформлення звітів по 

практиці. 
 

 

4. Зміст переддипломної практики 

4.1. Зміст програми проходження практики 

Під час проходження виробничої переддипломної практики 

студент засвоює та виконує посадові обов’язки, які пов’язані з його 

майбутньою професійною діяльністю, під керівництвом 

досвідченого фахівця. Студент-практикант знайомиться з 
характеристикою базового підприємства, змістом роботи кожного 

відділу. З цією метою організується екскурсія по підприємству, 

вивчається звіт роботи за минулий рік та план роботи на поточний 

рік. Напрямок діяльності студента на підприємстві – виконання 
посадових функцій згідно зі своєю спеціальністю. Програма 
практики спрямована на те, щоб підготувати студентів до 

відповідальної роботи на підприємствах різних форм власності з 
обраної професії. 
Під час проходження переддипломної практики студент 

повинен закріпити здобуті в університеті теоретичні знання та 
набути практичних навичок економічної роботи на підприємстві. 
Студенти виконують програму практики, яка затверджується 

кафедрою обліку та аудиту. 
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Програма практики 

№ модуля Найменування 

роботи 

Зміст роботи Примітки 

Модуль 1 Загальна 
характеристика 
підприємства, 

(установи, 

організації) 

Характеристика 
статутної діяльності 

суб’єкта 
господарювання та 

організації 
бухгалтерського обліку 

на підприємстві 

 

Модуль 2 Аналіз 
фінансового 

стану 

підприємства 
(організації, 
установи) 

Аналіз діяльності та 
фінансового стану за 
даними фінансової 
звітності за 2 роки. 

 

 

Основні зусилля студенту слід зосередити на вивченні питань 
програми практики та зборі матеріалу для дипломного 

проектування. 
Перед виїздом на практику студентові потрібно відкоригувати 

дану програму переддипломної практики з керівником практики 

від університету та узгодити завдання по збору матеріалу для 
дипломного проектування з керівником дипломної роботи. 

 

Орієнтовний зміст звіту з переддипломної практики: 

Вступ 

1. Загальна характеристика підприємства (організації, 
установи) 

2. Аналіз фінансового стану підприємства (організації, 
установи) 

3. Розробка заходів для покращення роботи підприємства 

(організації, установи). 

Висновки 

Список використаної літератури 

Додатки 

У вступі необхідно розкрити актуальність досліджень з аналізу 

фінансового стану базового місця переддипломної практики на 
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сучасному етапі. 
Загальна характеристика підприємства (організації, установи) 

висвітлюється в наступному розрізі: 
- повна назва 
- юридична адреса 
- основні види діяльності (за Статутом або Положенням) 

- організаційна структура 
- структура та характеристика персоналу фінансово-

економічних служб. 

За час проходження переддипломної практики на підприємстві 
студент повинен провести аналіз фінансового стану підприємства 
за два останні роки та розробити ряд заходів для покращення 
діяльності підприємства. 
У висновках студент повинен узагальнити зроблені висновки до 

аналітичних досліджень фінансового стану базового місця 
переддипломної практики. 

Додатки повинні містити основні форми річної фінансової, 
статистичної та податкової звітності, на підставі яких формувались 
аналітичні таблиці. 

4.2 Участь у громадському житті колективу  

підприємства-бази практики 

Програмою практики передбачається не тільки перевірка й 

закріплення здобутих в університеті теоретичних знань, що 

стосуються обліку, аналізу та аудиту. Для підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів є необхідним придбання знань, 
умінь та навичок самостійної організаторської та виховної роботи в 
трудовому колективі підприємства. 

 Тому студент безпосередньо на базі практики повинен 

ознайомитись з досвідом діяльності керівників колективу, зі 
змістом колективного плану соціального розвитку колективу, 

станом організації побуту та відпочинку працівників. 
Кожен практикант за період проходження практики повинен 

показати у трудовому колективі вміння застосувати теоретичні 
знання на практиці. 
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4.3 Зміст виробничих екскурсій і занять. 

З метою ознайомлення з підприємством, поглиблення та 
закріплення отриманих знань, формування банку даних для 
завершення розробки комплексу заходів для покращення діяльності 
підприємства-бази практики проводяться виробничі екскурсії. 
Навчальні заняття зі студентами-практикантами в формі лекцій 

або бесід проводять спеціалісти підприємства-бази практики. Під 

час таких занять можуть бути розглянуті матеріали аналізу 
діяльності підприємства, зміст нормативних та інструктивних 

галузевих документів і матеріалів, їх практичне застосування в 
господарсько-виробничій діяльності; питання, які обґрунтовують 
шлях досягнення підприємством високих фінансових показників. 

5. Оформлення та захист звіту 

Завершальним етапом переддипломної практики є своєчасне 
оформлення звітності за результатами проходження практики. 

Одним із основних критеріїв є письмовий звіт, в якому повинні 
бути відображені підсумки виконання робочої програми практики 

та проведеної науково-дослідної роботи. 

Студент має підготувати та здати на випускаючу кафедру - 

кафедру обліку та аудиту - письмовий звіт, затверджений 

керівником практики від підприємства і завірений печаткою 

підприємства-бази практики. 

Обсяг звіту - 20-25 сторінок. Після титульної сторінки до звіту 

підкріплюється "розпорядження на практику", яке видається 
студентам перед виїздом на місце практики. Далі підбиваються 
підсумки фактично виконаної роботи по розкриттю питань, що 

складають зміст програми практики. В кінці звіту приводяться 
висновки, зроблені студентом на основі самостійного аналізу 

економічних показників виробничо-господарської діяльності 
підприємства, розробляються пропозиції по усуненню виявлених 

недоліків. 
Необхідні форми фінансової, податкової та статистичної 

звітності оформляються в додатках до звіту. 

Передбачається написання звітів чорним, синім або фіолетовим 

чорнилом і розбірливим почерком або друкованим шрифтом Times 

New Roman 14 кегель, інтервал 1,5 на одній стороні аркуша білого 
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паперу форматом А4 (210x297 мм). 

Назви розділів повинні бути записані у вигляді заголовка 
прописними буквами. Кожний розділ звіту рекомендується 
починати з нової сторінки. Переноси слів у заголовках не 
допускаються. Крапки в кінці заголовку не ставлять. 
В тексті забороняється використовувати скорочення слів, які не 

передбачені існуючими стандартами. Всі формули й таблиці 
повинні бути пронумеровані. 
Зразок оформлення титульної сторінки звіту по практиці 

наведений в додатку робочої програми. В кінці звіту перед 

додатками наводиться список літератури, якою користувався 
студент. Список літератури включається до змісту звіту. 

 

6. Підведення підсумків проходження практики 

При поверненні студентів в університет після практики на 
протязі двох тижнів, керівник практики від ВУЗу приймає залік за 
підсумками проходження виробничої практики. Здача заліку стає 
можливою лише при наявності письмового звіту, оформленого з 
дотриманням наведених вище вимог. 
Зданий залік перездачі не підлягає, а звіт після захисту 

залишається для збереження на випускаючій кафедрі. 

Отримання практикантом незадовільної оцінки передбачає 
повторне проходження ним практики. 

На підсумкову оцінку результатів проходження виробничої 
практики має вплив: повнота в розкритті суті питань робочої 
програми практики; відповідь студента безпосередньо при захисті 
звіту. 

 

7. Критерії оцінки результатів практики 

 

В таблиці 1 подано розподіл  балів модульного контролю, що 

присвоюється студентам при виконанні та захисті звіту. 
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Таблиця 1 

Розподіл балів модульного контролю, що присвоюється студентам 

при виконанні та захисті звіту з виробничої переддипломної практики 

 

Модуль 1 Модуль 2 Підсумковий 

модуль 

 

Сума 

Загальна 
характеристика 
підприємства, 

(установи, 

організації) 

Аналіз фінансового 

стану підприємства 
(організації, 
установи) 

Захист звіту  

до 40 до 40 до 20 100 

 

Критерії  оцінювання звіту з переддипломної практики та його 

захисту з урахуванням КМСОНП та ЕСТS представлені в таблиці 2. 
Таблиця 2 

Критерії  оцінювання звіту з переддипломної практики 

та його захисту 

з урахуванням КМСОНП та ЕСТS 

 

 

Критерії оцінювання  

Кількість  

набраних 

балів 

Оцінка 

за 

ECTS 

 

за 

національ-

ною 

шкалою 

1 2 3 4 

Зміст та оформлення звіту  

відповідають стандартам.  Харак-

теристика студента є позитивною. 

Студент дав повні та точні відповіді 
на всі запитання членів комісії щодо 

програми практики і виконаної 
індивідуальної роботи. 

 

 

 

90...100 

 

 

 

A 

 

 

 

Відмінно 

(„5”) 

Наявні несуттєві зауваження щодо 

змісту та оформлення звіту. Харак-

теристика студента є позитивною. У 

відповідях на запитання членів 
комісії щодо програми практики 

студент припустився окремих 

неточностей, хоч загалом має тверді 
знання. 

 

 

82...89 

 

 

B 

 

 

Добре 
(„4”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                                               

13 

Продовження табл.2 

Наявні несуттєві зауваження щодо 

змісту та оформлення звіту . Харак-

теристика студента є позитивною, але 
має незначні зауваження. У від-

повідях на запитання членів комісії 
щодо програми практики студент 
припустився окремих неточностей, 

відповіді на питання правильні, але не 
повні.  

 

 

74...81 

 

 

C 

 

 

Добре 
(„4”) 

Недбале оформлення роботи. Розділи 

звіту розкриті в основному. 
Характеристика студента в цілому є 
позитивною, але містить серйозні 
зауваження. Не всі відповіді на 
запитання членів комісії є 
правильними. 

 

 

64...73 

 

 

D 

 

 

 

Задовільно 

(„3”) 

Недбале оформлення роботи  . 

Переважну більшість питань прог-
рами практики у звіті висвітлено, 

однак мають місце окремі розра-
хункові й логічні помилки. Харак-

теристика студента в цілому є пози-

тивною, але містить серйозні заува-
ження. Відповідаючи на запитання 
членів комісії студент почувався 
невпевнено, збивався, припускався 
помилок, виявив поверхові знання. 

 

 

 

60...63 

 

 

 

E 

 

 

 

Задовільно 

(„3”) 

У звіті висвітлено не всі питання. 
Характеристика студента у частині 
ставлення до практики і трудової 
дисципліни є негативною. На 
запитання членів комісії студент не 
міг дати задовільних відповідей. 

 

 

35...59 

 

 

FX 

 

 

Незадовіль
-но 

(„2”) 

У звіті зовсім не розкрита програма 
практики або роботу підготовлено не 
самостійно. Характеристика студента 
у частині ставлення до практики і 
трудової дисципліни є негативною. 

На запитання членів комісії студент 
відповідей не дає. 

 

 

1...34 

 

 

F 

 

 

Незадовіль
но 

(„2”) 
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ДОДАТОК №1 

 

Зміст другого розділу звіту переддипломної практики 

 на базі бюджетних установ 

2. Аналіз фінансового стану бюджетної установи 

2.1. Аналіз показників балансу бюджетної установи. 

2.2. Аналіз результатів фінансової діяльності бюджетної 
установи. 

2.3. Аналіз руху грошових коштів бюджетної установи. 

2.4. Параметричний аналіз показників фінансової звітності 
бюджетної установи. 

При аналізі фінансового стану доцільно формувати такі таблиці: 
Таблиця 3 

Аналіз структури і динаміки активу балансу бюджетної установи 

                                                                                           (тис. грн.) 
 

Показники 

На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01 

звітного 

року 

Відхилення 

С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

1. Необоротні активи, всьоґо     

У % до валюти балансу     

В т.ч.     

1.1. Нематеріальні активи  

(залишкова вартість) 
    

-  у % до необоротних активів     

-  у % до валюти балансу                  

1.2. Основні засоби  

(залишкова вартість) 
    

-  у % до необоротних активів     

-  у % до валюти балансу     

1.3. Інші необоротні матеріальні активи 

(залишкова вартість) 
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Продовження табл.3 

-  у % до необоротних активів     

-  у % до валюти балансу     

…….     

Валюта балансу     

 

Таблиця 4 

Аналіз структури і динаміки джерел коштів бюджетної установи 

         (тис.грн.) 

 

Показники               

На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01. 

звітного 

року 

Відхилення 

С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

І. Власний капітал  

- у % до валюти балансу  

            в т.ч. 

    

1.1. Фонд в необоротних активах      

-  у % до власного капіталу     

-  у% до валюти балансу     

1.2. Фонд в МШП     

-  у% до власного капіталу     

-  у % до валюти бадансу     

………..     

Валюта балансу     

У висновках до таблиць вказують причини зміни по кожній 

статті та вплив цих змін на основні показники діяльності установи. 

Необхідно розглянути склад та динаміку основних статей балансу, 

використовуючи інформацію, наведену у Звіті про  рух  

необоротних активів (форма N 5), Звіті про  рух матеріалів і 
продуктів харчування (форма N 6), Звіт про   недостачі   та   
крадіжки   грошових   коштів   і матеріальних цінностей (форма N 

15), Пояснювальній записці, Довідці, що забезпечить додаткове 
розкриття елементів фінансової звітності. 
У наступних таблицях наведено приклади формування 
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аналітичних таблиць за даними Звіту про  рух  необоротних 

активів. 
Таблиця 5 

Аналіз структури і динаміки необоротних активів (первісна вартість) 

                                                                                  (тис. грн.) 
 

Показники 

На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01. 

звітного 

року 

Відхилення 

С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

1.1. Земельні ділянки     

У % до всього     

1.2. Капітальні витрати на покращення 
земель 

    

У % до всього     

1.3. Будинки та споруди     

У % до всього     

1.4.Машини та обладнання     

У % до всього     

1.5.Транспортні засоби     

У % до всього     

1.6. Інструмент, прилади та інвентар     

У % до всього     

1.7.Робочі і продуктивні тварини     

У % до всього     

1.8. Багаторічні насадження     

У % до всього     

1.9. Інші основні засоби     

У % до всього     

1.10. Необоротні активи  всього     
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Таблиця 6 
Аналіз руху необоротних активів (первісна вартість)  

(тис. грн.) 
 

Показники 

На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01. 

звітного 

року 

Відхилення 

С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

Вартість необоротних активів на початок 
року 

    

Надійшло необоротних активів     

Вибуло необоротних активів     

Вартість необоротних активів на кінець 
року 

    

 

За даними Звіту про результати фінансової діяльності (форма № 

9) формують наступні таблиці. 
 

Таблиця 7 
Аналіз структури і динаміки отриманих доходів загального фонду 

(тис. грн.) 
 

Отримані доходи Загального фонду 

На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01. 

звітного 

року 

Відхилення 
С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

Видатки та надання кредитів     

у тому числі:     

поточні     

-У % до видатків та надання 
кредитів 

    

капітальні     

-У % до видатків та надання 
кредитів 

    

надання кредитів     

-У % до видатків та надання 
кредитів 
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Таблиця 8 
Аналіз структури і динаміки отриманих доходів Спеціального фонду 

(тис. грн.) 
 

Отримані доходи Спеціального фонду 

На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01. 

звітного 

року 

Відхилення 

С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

1.Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
    

У % до всього     

1.1.Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 
    

 1.2.Надходження бюджетних установ від 

додаткової (господарської) діяльності 
    

 1.3.Плата за оренду майна бюджетних установ     

 1.4. Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна (крім 

нерухомого майна) 

    

2. Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ 
    

У % до всього     

2.1.Благодійні внески, гранти та дарунки     

2.2.Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів 

    

2.3.Кошти, що отримують вищі та професійно-

технічні навчальні заклади від розміщення на 
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, 
отриманих за надання платних послуг, якщо 
таким закладам законом надано відповідне право 

    

3. Інші надходження спеціального фонду     

У % до всього     

4. Надходження коштів на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку 
регіонів 

    

У % до всього     

  5. Надходження позик міжнародних фінансових 

організацій 
    

У % до всього     

6. Всього     
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Звіт про рух грошових коштів розкриває інформацію щодо 

надходження і використання коштів  на спеціальному і загальному 
реєстраційних рахунків.  Аналіз доречно проводити у вигляді 
таблиці, яка наведена нижче. 

Таблиця 9 
 Аналіз руху грошових коштів установи на спеціальному 

реєстраційному рахунку  

(тис. грн.) 
Показники Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Відхилення 

С
ум
а 

Т
ем
п 

ро
ст
у,

%
 

Залишок на початок звітного року     

Перераховано залишок     

Отримано залишок     

Надходження за звітний рік     

Касові видатки за звітний рік     

Залишок на кінець звітного року     

 

Аналогічна таблиця використовується при аналізі руху 

грошових коштів установи на загальному реєстраційному рахунку. 

Для проведення параметричного аналізу необхідно розрахувати 

коефіцієнти: співвідношення середньої вартості майна і 
середньоспискової чисельності працюючих установи за минулий і 
звітний роки; співвідношення видатків спеціального і загального 

фонду кошторису та середньої вартості майна; співвідношення 
касових видатків і надходження коштів.  
Звести результати розрахунків до таблиць. Провести факторний 

аналіз коефіцієнта співвідношення середньої вартості майна і 
середньоспискової чисельності працюючих установи методом 

ланцюгових підстановок. Провести факторний аналіз коефіцієнта 
співвідношення видатків спеціального і загального фонду 
кошторису та середньої вартості майна методом відносних різниць. 
Зробити висновки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

                                                                                                               

22 

Таблиця 10 
Аналіз динаміки коефіцієнта співвідношення  середньої вартості 
майна і середньоспискової чисельності працюючих установи                                      

Показники Минулий 

рік 
Звітний 

рік 
Відхилення 

Сума 
Темп 

росту,% 

Середня вартість майна, грн.     

Середньоспискова чисельність 
працюючих, осіб 

    

Коефіцієнт співвідношення середньої 
вартості майна і середньоспискової 
чисельності працюючих  

    

 

Аналіз асигнувань загального і спеціального фонду проводиться 
на основі довідок до балансу. 

Зміст другого розділу звіту переддипломної практики на базі 
підприємств недержавної форми власності 

2. Аналіз фінансового стану 

2.1. Аналіз структури і динаміки коштів підприємства 
2.2. Аналіз структури і динаміки джерел коштів 
підприємства 
2.3. Аналіз ліквідності підприємства 
2.4. Аналіз фінансової стійкості 
2.5. Аналіз рентабельності 

При аналізі фінансового стану доцільно формувати такі 
таблиці: 

    Таблиця 11 

Аналіз структури і динаміки коштів підприємства 
     ( тис.грн.) 

Показники На 1.01. 

минулого 

року 

На 1.01. 

звітного 

року 

Відхилення 

Сума Темп 

росту,% 

1. Необоротні активи всього     
- у % до валюти балансу     

 в т.ч.:     
1.1.   Нематеріальні   активи     
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Продовження таблиці 11 

(залишкова вартість)     
- у % до необоротних активів     
- у % до валюти балансу     
1.3. Основні засоби     
(залишкова вартість)     

- у % до необоротних активів     

- у % до валюти балансу     
1.4. Довгострокові фінансові     
інвестиції     
- у % до необоротних активів     

- у % до валюти балансу      

1.5.Довгострокова     

дебіторська заборгованість     

- у % до необоротних активів     

- у % до валюти балансу     
1.6.   Відстрочені   податкові     
активи     
- у % до необоротних активів     

- у % до валюти балансу     
1.7. Інші необоротні активи     
- у % до необоротних активів     
-  у % до валюти балансу     
2. Оборотні активи, всього     
-  у % до валюти балансу     
в т.ч.:     
2.1. Запаси     
-  у % до оборотних активів     

- у % до валюти балансу     
2.2 … 

 
    

Валюта балансу  

 

   

 

За даними наведених аналітичних таблиць формують 
висновки, в яких вказують причини змін по кожній статті активу та 
пасиву балансу, вплив цих змін на основні показники діяльності 
підприємства та заходи їх оптимізації. 

За даними пасиву балансу  формують наступну таблицю. 
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Таблиця 12 

Аналіз структури і динаміки джерел коштів підприємства 

(тис. грн.) 

Показники 

 

 

На 1.01. 

минулого 

року 

На 1.01. 

звітного  

року 

Відхилення 

Сума Темп 

росту, % 

 Власний капітал всього     

- у % до валюти балансу     

1.1. Статутний капітал    

- у % до власного капіталу     

- у % до валюти балансу    

1.2. Пайовий капітал     

- у % до власного капіталу     

 - у % до валюти балансу     

1.3.  Додатковий  вкладений 

капітал 

    

-  у % до власного капіталу     

- у % до валюти балансу     

1.4.     

Валюта балансу     

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно порахувати і 
дослідити динаміку наступних коефіцієнтів: 

1. Коефіцієнт поточної ліквідності. 
2. Коефіцієнт швидкої ліквідності 
3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності. 
4. Коефіцієнт обіговості запасів. 
5. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості 
6. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості. 
Результати розрахунків показників сформувати у вигляді 

таблиці. 
Провести аналіз структури капіталу, порахувати коефіцієнти 

фінансової стабільності, фінансової незалежності, коефіцієнт 
залежності підприємства від довгострокових зобов'язань. 

За одним із показників, що мають негативну динаміку, 

провести факторний аналіз. Якщо підприємство за період, що 

досліджується, працювало прибутково, то потрібно проаналізувати 

показники рентабельності.  Зробити висновки. 
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Зміст другого розділу переддипломної практики на базі  
кредитних установ 

2. Аналіз фінансового стану кредитної установи 

2.1.  Аналіз структури і динаміки активів 
2.2.  Аналіз структури і динаміки зобов’язань  
2.3. Аналіз структури і динаміки капіталу 

2.4. Параметричний аналіз   
За даними Балансу та Приміток банку формують наступні 

аналітичні таблиці. 
Таблиця 13 

Структурно-динамічний аналіз активів  

(тис.грн.) 

Показники 

 

 

На  
01.01 

минулого 

року 

На  
01.01 

звітного 

року 

Відхилення 

Сума Темп 

росту,% 

1.Грошові кошти та їх еквіваленти          

-у % до загальних активів 
    

2.Кошти обов'язкових резервів банку в 
НБУ  

    

3.Торгові цінні папери                            

-у % до активів всього 

    

4.Інші фінансові активи, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
-у % до активів всього 

    

5.Кошти в інших банках 

-у % до активів всього 

    

…     

Всього активів     

 

Для розробки висновків до даної таблиці використовують дані 
Приміток за найбільш вагомими статтями. Необхідно вказати 

причини зміни активних операцій, оцінити вплив цих змін на 
ліквідність активів, прибутковість активів. 
Особливу увагу приділяють дослідженню кредитного портфеля 

(за строками, галузями, забезпеченням, якістю).  
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Таблиця 14 

Аналіз кредитного портфеля в  розрізі  видів забезпечення 

(тис. грн.) 

Види 

кредитів 
Періоди Відхилення 

минулий 

рік 
звітний 

рік 
Сума Темп 

росту, % 

1.Незабезпечені кредити 

- у % до всього 

    

2.Кредити, що забезпечені: 
- у % до всього 

    

2.1. Грошовими коштами 

 - у % до кредитів, що забезпечені 
    

2.2. Цінними паперами 

- у % до кредитів, що забезпечені 
    

2.3. Нерухомим майном 

- у % до кредитів, що забезпечені 
    

2.4. Гарантіями і 
поручительствами 

- у % до кредитів, що забезпечені 

    

2.5. Іншими активами 

- у % до кредитів, що забезпечені 
    

3. Усього кредитів та  
заборгованості клієнтів без   
резервів 

    

За даними таблиці оцінити кредитні ризики, зробити висновки 

щодо частки незабезпечених кредитів і їх впливу на основні 
показники діяльності банку. 

При можливості необхідно дослідити якість кредитного 

портфеля, формуючи відповідну таблицю (непрострочені кредити, 

прострочені, знецінені, із затримкою платежу), Резерви, створені 
під кредити, що надані органам державної влади та місцевого, 

кредити, що надані юридичним особам , кредити, що надані за 
операціями репо, кредити, що надані фізичним особам – 

підприємцям, іпотечні кредити фізичних осіб, кредити, що надані 
фізичним особам на  поточні потреби, інші кредити фізичним 
особам.   
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Таблиця 15 

 

Аналіз кредитного портфеля за галузевою ознакою 

 (тис. грн.) 

Види кредитів Періоди Відхилення 
Мин. 

рік 

Зв. 
рік 

Сума Темп 

росту, % 

Державне управління 
- у % до кредитів усього 

    

Виробництво та розподілення 
електроенергії, газу та води 

- у % до кредитів усього 

    

Операції з нерухомим майном, 

оренда,  інжиніринг та надання послуг 
- у % до кредитів усього 

    

Торгівля; ремонт автомобілів, 
побутових виробів та предметів 
особистого вжитку 

- у % до кредитів усього 

    

Сільське господарство, мисливство, 

лісове  господарство 

- у % до кредитів усього 

    

Фізичні особи 

- у % до кредитів усього 

    

Інші 
- у % до кредитів усього 

    

Усього кредитів та заборгованості 
клієнтів без резервів   : 

    

 

 

 

Крім кредитних операцій, аналізу підлягають і інші активні 
операції. Пріоритет надається тим, питома вага яких, розрахована у 

першій таблиці, є значною. Наприклад, аналіз коштів в інших 

банках проводиться за допомогою наступної таблиці. 
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Таблиця 16 

Аналіз коштів в інших банках 

 (тис. грн.) 

Види кредитів Періоди Відхилення 
Мин. 

рік 

Зв. 
рік 

Сума Темп 

росту, % 

1.Депозити в інших банках 

- у % до всього 

    

1.1.Короткострокові депозити 

- у % до депозитів в інших банках 

    

1.2.Довгострокові депозити 

- у % до депозитів в інших банках 

    

2. Договори купівлі і зворотного 

продажу(зворотного репо), укладені з 
іншими банками   

- у % до всього 

    

3. Кредити, надані іншим банкам 

- у % до всього 

    

3.1.Короткострокові  
- у % до кредитів в інших банках 

    

3.2.Довгострокові  
- у % до кредитів в інших банках 

    

4.Резерв під знецінення коштів в 
інших банках 

    

5. Всього     

 

За даними пасиву Балансу проводять аналіз зобов’язань банку. 

Звертають увагу на частку коштів інших банків, в тому числі – 

кредитів, отриманих від інших банків. Для формування висновків 
використовують дані Приміток.  

Аналіз капіталу банку проводять в окремій таблиці, додаткова 
інформація міститься у Примітках та Звіті про власний капітал. 
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Таблиця 17 

Структурно-динамічний аналіз зобов’язань   

(тис.грн.) 

Види пасивів На 
01.01 

минулого 

року 

На 
01.01 

звітного 

року 

Відхилення 
Сума Темп росту, 

% 

1. Кошти банків 
-   у % до всього 

    

2. Кошти клієнтів 
-   у % до всього 

    

3.  Боргові цінні папери, 

емітовані банком          

  -   у % до всього 

    

4. Інші залучені кошти 

  -   у % до всього 

    

4. Зобов'язання щодо 

поточного податку на 
прибуток 

  -   у % до всього 

    

 5. Відстрочені податкові 
зобов'язання 
 -   у % до всього 

    

…     

Всього зобов'язань      

 

 

Таблиця 18 

Аналіз капіталу  

(тис.грн.) 
 

Складові капіталу 
На  

01.01. 

мин.р. 

На  
01.01. 

зв.р. 

Відхилення 

Сума Темп 

росту, % 

1. Статутний капітал: 

-   у % до капіталу 

    

2. Емісійні різниці 
-   у % до капіталу 

    

3. Незареєстровані внески до 

статутного капіталу 

-   у % до капіталу 
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Продовження таблиці 18 

4. Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) 
-   у % до капіталу 

    

5. Резервні та інші фонди банку 

-   у % до капіталу 

    

6. Резерви переоцінки 

-   у % до капіталу 

    

7. Неконтрольована частка  
-   у % до капіталу 

    

8. Усього капіталу     

 

Параметричний аналіз проводиться за допомогою показників: 
- прибутковість активів (співвідношення чистого прибутку і 

середньої вартості активів) 
- середня відсоткова кредитна ставка (співвідношення 

процентних доходів і середньої суми кредитів наданих клієнтам); 

 - середня відсоткова депозитна ставка (співвідношення 
процентних витрат і середньої суми кошів клієнтів). 
Звести результати розрахунків до таблиць. Провести факторний 

аналіз коефіцієнта прибутковість активів методом ланцюгових 

підстановок. Провести факторний аналіз середньої відсоткової 
кредитної ставки методом відносних різниць. Зробити висновки. 
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ДОДАТОК №2 

Міністерство освіти і науки,молоді та спорту України 

Національний університет водного господарства та природокористування 

Кафедра обліку та аудиту 

 

 

 

 

Звіт  

з виробничої переддипломної практики  

на прикладі „назва базового місця переддипломної практики”  

* 

Виконав:  

студент факультету економіки та 

підприємництва, спец. ”ОіА”, 

5  курсу,  групи ... 

Прізвище Імя По-батькові 

 

 

Керівник практики від підприємства Керівник практики від 

університету 
посада     Прізвище І.Б.  посада     Прізвище І.Б. 

Рівне-201_ 

Печатка 
підпри- 

ємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


