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                                                               ВСТУП

У сучасних  умовах господарювання змінюються  вимоги  до  підготовки

кадрів.  Переддипломна практика  магістрів  дає  можливість  студентам

ознайомитися зі  стилем і методами роботи працівників фінансових служб на

підприємствах, у різних фінансових установах, банківських, страхових органах,

що сприятиме адаптації випускників до умов і характеру можливої майбутньої

роботи. 

Переддипломна практика студентів є  складовою частиною навчального

процесу й проводиться після завершення теоретичного навчання.

Програма переддипломної практики для  студентів  зі  спеціальності  072

«Фінанси,  банківська  справа  та  страхування» складена  згідно  з  навчальним

планом.

Практика  студентів  передбачає  безперервність  і  послідовність  її

проведення з метою одержання достатнього обсягу практичних знань і вмінь

відповідно  до  освітньо-кваліфікаційного  рівня  «магістр».  Переддипломна

практика студентів проводиться перед написанням дипломної роботи. Під час

цієї практики поглиблюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального

плану та збирається фактичний матеріал для написання дипломної роботи. 

Тривалість  переддипломної практики  денної  форми  навчання  складає

чотири тижні.

Програма практики відповідає:

– положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів

України та  Положенню про проведення  практики студентів  Кременчуцького

національного університету імені Михайла Остроградського;

– навчальному плану вищого навчального закладу;

– кваліфікаційним характеристикам магістра;

– освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;

– професійним компетентностям випускника- магістра;

– особливостям бази практики.
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Базами практики є підприємства й організації міста та області, а також ті

підприємства  й  установи,  за  направленням  яких  студент  навчається  в

університеті.

1 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Переддипломна  практика  студентів,  які  навчаються  за  магістерською

програмою зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та

працюють над дипломною роботою, є складовою частиною навчального плану

Кременчуцького  національного  університету  імені  Михайла  Остроградського

та заключним етапом підготовки магістрів з фінансів і кредиту.

Навчання  за  магістерської  програмою  спрямовується  на  практичну  та

науково-дослідну  діяльність.  Тому  воно  повинно  базуватися  на  відповідних

принципах,  а  саме :  посилення орієнтації  на  майбутню професію;  зростання

індивідуалізації навчання; підвищення професійного рівня;  творчий підхід до

наукових досліджень.

Мета практики:

поглибити  й  закріпити  теоретичні  знання,  набуті  в  процесі  навчання,

оволодіти  навичками,  вміннями  та  засобами  організації  та  здійснення

майбутньої професійної діяльності на посадах, що відповідають освітньому

ступеню  магістра  з  фінансів  і  кредиту  (фінансів,  банківської  справи  та

страхування),  здобути навички науково-дослідної  роботи щодо розв’язання

актуальних  проблем  розвитку  національної  економіки,  які  є  предметом

дослідження  під  час  написання  дипломної  роботи,  а  також  отримання

інформаційних матеріалів, необхідних для її виконання. 

У  процесі  проходження  переддипломної  практики  студент  повинен:

показати високий рівень знань із загальнотеоретичних, загальноекономічних і

спеціальних фінансових дисциплін,  уміння виконувати фінансово-економічну

роботу  з  організації  й  управління  фінансами  підприємств,  організацій,
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банківських  і  фінансових  установ,  розраховувати  й  аналізувати  фінансово-

економічні  показники  діяльності,  розробляти  інформаційно-аналітичні

документи.

Завдання практики

– закріпити й розширити набуті  в  університеті  теоретичні  знання з  фахових

дисциплін;

– набути навичок практичної роботи зі спеціальності, систематизації й аналізу

цифрових даних, формулювання фінансових рішень;

– ознайомитися  з  підприємством,  організацією  чи  фінансово-кредитною

установою.  зі  змістом  роботи  структурних  підрозділів,  які  пов’язані  з

організацією фінансів цих суб’єктів господарювання;

– вивчити діючі форми та методи економічної й контрольної роботи;

– проаналізувати звітність підприємства, установи, організації, зробити оцінку

фінансового стану, необхідні висновки та пропозиції;

– підібрати матеріали для написання дипломної магістерської роботи;

–  упорядкувати  й  обробити зібрані  матеріали,  здійснити необхідні  фінансові

розрахунки за предметом дослідження, виявити проблемні моменти;

– написати звіт з переддипломної практики.

Основні компетентності, якими повинен оволодіти магістр у результаті
проходження переддипломної практики:

Здатність  до  визначення  особливостей  організації  фінансової  роботи  на

підприємстві (в організації, установі).

Здатність  оцінювати  ефективність  діяльності  підприємства  (організації,

установи).

Здатність до збору, оброблення й аналізу фінансової інформації.

Здатність  до визначення кількісних та якісних параметрів фінансового стану

підприємства (організації, установи) та його оцінювання.

Здатність  застосовувати  науково-методичні  підходи  та  методи  управління

фінансово-господарською діяльністю підприємства (організації).
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Здатність  до визначення  проблемних сфер правління  фінансовою діяльністю

підприємств.

Здатність  до  застосування  методів  наукових  досліджень  для  розв'язання

конкретних фінансових проблем.

Здатність  до  формування  рекомендацій  щодо  вдосконалення  управління

фінансовою  роботою  та  покращення  фінансового  вибраного  об'єкта

дослідження.

Здатність  прогнозувати  показники  фінансової  діяльності  підприємства,

розробляти стратегію фінансового розвитку підприємства.

Здатність виконувати професійні обов'язки фахівця з фінансів на

робочому місці.

Здатність усвідомлювати себе як частку соціального колективу та суспільства.

Програмні результати проходження практики:

Вміти  зібрати  необхідну  управлінську  інформацію й  проаналізувати  основні

фінансово-економічні  показники  розвитку  підприємства-бази  практики  в

системі підприємств відповідної галузі.

Визначити місце підприємства в системі вибраних підприємств галузі згідно з

показниками  фінансового  розвитку  за  предметною  областю  дослідження  в

магістерській дипломній роботі.

Вміти  провести  оцінку  ефективності  фінансової  політики  й  управлінської

діяльності щодо  ормування та використання фінансових ресурсів, фінансових

результатів підприємства-бази практики.

Вміти  визначити  систему  показників  відповідно  до  предметної  сфери

дослідження  в  магістерській  дипломній  роботі  та  надати  їм  обґрунтовану

економічну інтерпретацію.

Вивчити можливості використання сучасних систем автоматизованої обробки

економічної  інформації  для  удосконалення  бізнес-процесів  на  підприємстві,

пов'язаних з його фінансовою діяльністю.
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Вміти розробити заходи оптимізації процесу управління фінансовою діяльністю

на підприємствах за предметом дослідження  магістерської дипломної роботи.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Загальну організацію практики та контроль за її  проведенням здійснює

проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті.

Загальне  організаційне  та  навчально-методичне  керівництво  практикою

здійснює начальник відділу практик і працевлаштування фахівців.

Організацію  практики  та  контроль  за  її  проведенням  на  факультеті

здійснює декан факультету економіки й управління.

Безпосереднє  навчально-методичне  та  наукове  керівництво  здійснює

завідувач кафедри фінансів і кредиту.

Керівництво  практикою  здійснює  з  боку  університету  –  викладач

кафедри, а з боку бази практики – відділ технічного навчання, фінансові служби

підприємств та організацій.

Здійснення  контролю  за  роботою  студентів  під  час  переддипломної

практики  доручається  призначеним  керівником  досвідченим  викладачам

кафедри «Фінанси і кредит». Як правило, вони є науковими керівниками під час

підготовки  та  написання  кваліфікаційних  магістерських  робіт  тих  самих

студентів.

Практику  студентів  вищих  навчальних  закладів  проводять  на  базах

практики, які забезпечують виконання програми переддипломної практики.

Визначення  баз  практики  здійснюється  керівництвом  університету  на

підставі  прямих  договорів  з  підприємствами  (організаціями,  установами)

незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Студенти  можуть  самостійно,  за  погодженням  з  керівництвом

університету,  підбирати  для  себе  базу  практики  та  пропонувати  її  для

використання. У такому разі вони подають на ім’я завідувача кафедри заяву.

Бази практики визначаються наказом по університету.
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Студент  згідно  з  вибраною  темою  дипломної  магістерської  роботи

призначеним керівником  отримує завдання та направлення на практику.

Студент-практикант  має  з'явитися  на  місце  проходження  практики  у

термін, установлений наказом ректора.

Студент зобов’язаний:

– за два-три дні до початку практики здати на базу практики направлення

на практику, яке отримує у відділі практик і працевлаштування;

–  до початку проходження практики отримати у керівника практики від

навчального закладу консультації, щоденник практики, індивідуальне завдання

та поради щодо оформлення всіх необхідних документів і звіту про практику;

– своєчасно прибути на базу практики;

–  під  час  практики  дотримуватися  правил  техніки  безпеки  й  охорони

праці та внутрішнього розпорядку, що діють на базі практики;

–  у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою та

індивідуальними завданнями;

– розробити графік проходження практики та погодити його з керівником

практики від бази практики;

–  виконувати  план,  підготовлений  і  затверджений  керівниками  від

кафедри та підприємства;

– вести щоденник практики, у якому фіксувати виконану роботу;

– збирати матеріал для дипломної магістерської роботи;

–  підготувати  письмовий звіт  про  практику  та  виконати  індивідуальне

завдання і своєчасно подати його керівникові від кафедри;

–  оформити письмовий відгук щодо проходження практики у керівників

на базі практики та на кафедрі;

– своєчасно скласти залік з практики у терміни, визначені кафедрою.

Викладач-керівник практики від кафедри:

– розробляє  тематику  індивідуальних  завдань,  яка  враховує

передбачувані теми дипломних робіт;
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–  узгоджує  з  керівником  практики  від  підприємства  (організації,

установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики;

– розподіляє студентів за місяцями практики;

– відстежує своєчасне прибуття студентів до місць практики;

–  здійснює контроль за  виконанням програми практики та  строками її

проведення;

– надає  методичну  допомогу  студентам  під  час  виконання  ними

індивідуальних завдань і збору матеріалів до дипломної магістерської роботи;

– проводить  обов'язкові  консультації  щодо  оброблення  зібраного

матеріалу та його використання для звіту про практику, а також у дипломній

роботі;

– інформує студентів про порядок надання звітів про практику;

–  приймає  захист  звітів  студентів  про  практику  в  складі  комісії,  на

підставі  чого  оцінює  результати  практики  студентів,  атестує  їх  і  виставляє

оцінки до залікових книжок;

– здає звіти студентів про практику на кафедру.

Керівник практики від підприємства:

– організовує практику згідно з програмами практики;

– несе особисту відповідальність за проведення практики;

– визначає  місця  практики,  забезпечує  найбільшу  ефективність  її

проходження;

–  організовує  ознайомлення  студентів  з  правилами  техніки  безпеки  й

охорони праці;

–  забезпечує  виконання  узгоджених  з  навчальним  планом  графіків

проходження практики за структурними підрозділами підприємства;

–  надає  студентам-практикантам  можливість  користуватися  наявною

літературою, необхідною документацією;

– забезпечує та контролює дотримання студентами-практикантами правил

внутрішнього розпорядку;
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– створює необхідні умови для засвоєння практикантами знань про нову

техніку, передові технології, сучасні методи організації праці;

– перевіряє звіти з практики, дає письмові характеристики на студентів з

оцінкою їх ставлення до роботи, дотримання ними трудової дисципліни, рівня

теоретичної та практичної підготовки;

– дає відгук та оцінку практичній роботі студента на підприємстві;

– контролює виконання Кодексу законів про працю України тощо.

3 ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ Й ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Зміст практики визначається сукупністю конкретних задач, які розв’язує

практикант залежно від місця проведення і теми дипломної роботи.

Практика  починається  з  ознайомлення  організації  виробництва  та

реалізації  продукції  (послуг)  на  підприємстві  (в  установі),  організації

фінансово-господарської  діяльності  суб’єкта  господарювання,  джерелами

формування  його  фінансових  ресурсів  та  основними  напрямами  їх

використання.

Керівник практики від підприємства має організувати екскурсію до цехів

основного  та  допоміжного  виробництв,  ознайомити  з  технологією  й

структурою підприємства, пояснити функції структурних підрозділів.

Студент має вивчити структуру фінансового апарату та засвоїти функції

його окремих підрозділів (груп, секторів, відділів), а також знати планування

документообігу та вміти провести контроль за його виконанням.

Переддипломну  практику  проводять  за  тематичним  планом,  який  є

специфічним  залежно  від  бази  проходження  практики  (зразок  тематично-

календарного плану наведено в додатку А).
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3.1 Програми практики на підприємствах

1 Загальна характеристика підприємства

1.1  Організаційно-правова  форма  підприємства,  форма  власності,

підпорядкованість, час створення.

1.2 Склад засновників, розмір статутного фонду.

1.3  Перелік  видів  діяльності.  Виконання  основних  економічних

показників за звітний і попередній період.

1.4 Ознайомитися з виробничою структурою й організацією керування,

технологією й основними функціями провідних виробничих та управлінських

підрозділів підприємства. 

1.5  Організація  управління  фінансами  на  підприємстві.  Завдання  та

функції фінансової служби, взаємозв'язок з іншими підрозділами. За відсутності

самостійного фінансового відділу – структура, завдання й функції економічних

служб.

2  Планування виробництва та реалізації продукції (робіт, послуг)

2.1  Ознайомитися  з  порядком  та  умовами  договорів  (контрактів)  на

поставку  сировини,  матеріалів,  виконання  сторонніми  організаціями  робіт,

послуг.

2.2  Ознайомитися  з  порядком  та  умовами  договорів  (контрактів)  на

поставку продукції й виконання робіт.

2.3 Указати  форми  й  умови  розрахунків  з  постачальниками  та

замовниками (покупцями), що застосовують на підприємстві.

2.4 Ознайомитися з методикою складання планів виробництва й реалізації

продукції (робіт, послуг) на підприємстві. 

3 Фінансове планування

3.1 Ознайомитися  з  методичними  та  нормативними  документами  з

фінансового планування. 

3.2 Розглянути  вихідну  базу  планування:  держзамовлення,  економічні

нормативи, норми, договори.
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3.3 Охарактеризувати  види  фінансових  планів,  що  складаються  на

підприємстві.

3.4 Розглянути практику бюджетування, види бюджетів. 

3.5 Вивчити склад бізнес-плану підприємства. 

3.6 Розглянути  оперативні  фінансові  плани  підприємства  (платіжний

календар, касовий план, план руху грошових коштів).

4 Основні й оборотні кошти підприємства

4.1 Наявність основних засобів, їх склад, структура, джерела формування.

4.2 Нарахування амортизації (методи, які застосовують); роль амортизації

у фінансуванні капітальних вкладень.

4.3 Склад  і  структура  оборотних  коштів  підприємства,  джерела

формування. Визначити наявність власних оборотних коштів з балансу.

4.4 Ознайомитися з методикою визначення планової потреби в оборотних

коштах (нормуванням оборотних коштів). Проілюструвати прикладом за одним

з елементів оборотних коштів.

5 Джерела власних коштів (капітал) підприємства

5.1 Проаналізувати за даними бухгалтерського балансу склад і структуру

джерел власних коштів.

5.2 Статутний  капітал,  порядок  його  формування  та  роль  у  джерелах

власних коштів.

5.3 Резервні фонди підприємства, їх склад і порядок формування.

5.4  Розглянути  роль  і  методику  визначення  нерозподіленого  прибутку

(непокритого збитку) у джерелах власних коштів.

5.5  Власні  акції  (частки),  додатковий  капітал,  цільове  фінансування  й

інші власні джерела коштів.

6 Взаємовідносини підприємства з бюджетом

6.1 Розглянути склад податків та інших платежів у бюджет.

6.2 Пільгове оподаткування підприємства.

6.3  Ознайомитися  з  результатами  перевірки  податкових  розрахунків

підприємства податковим органом.
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7  Взаємовідносини з комерційними банками

7.1 Законодавчі та нормативні документи, що регламентують відносини

підприємства з комерційними банками.

7.2  Ознайомитися  з  кредитними  договорами  підприємства.  Коротко

назвати  умови  одержання  позичок,  порядок  їх  повернення,  розмір  плати  за

користування кредитом.

7.3 Ознайомитися з договором на розрахунково-касове обслуговування.

Охарактеризувати  надані  банком  послуги  та  фінансові  відносини,  що

випливають з банківських операцій.

8  Взаємовідносини  підприємства  з  іншими  ланками  фінансової

системи та вищою організацією

8.1 Розглянути  платежі  підприємства  до державних цільових фондів,

різних благодійних фондів.

8.2 Взаємовідносини  зі  страховими  організаціями  за  виданими

обов'язкового й добровільного страхування.

9 Облік, аналіз і контроль на підприємстві

9.1 Бухгалтерський облік формування доходів, витрат, прибутку.

9.2  Податковий облік на підприємстві.

9.3 Звітність підприємства: фінансова, податкова, статистична.

9.4 Зовнішній і внутрішній фінансовий контроль на підприємстві.

3.3 Програма практики в бюджетних установах

1. Загальна характеристика бюджетної установи

1.1 Функції установи, її підпорядкованість, час створення.

1.2 Склад і структура джерел фінансування установи.

2. Планування доходів і видатків:

2.1 Ознайомлення  зі  складом  доходів  спецфонду,  порядком  їх

планування.

2.2 Ознайомлення зі складом видатків за кошторисом.

2.3 Фінансування, облік і звітність у бюджетній установі.
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2.4 Кошторис бюджетної установи, план асигнувань, лімітна довідка. 

2.5  Нормативно-правове  забезпечення  складання  кошторису  й  обліку

його виконання.

2.6 Порядок  одержання  бюджетного  фінансування  через  органи

держказначейства. Відображення в обліку касових і фактичних видатків.

2.7 Фінансова, податкова та статистична звітність бюджетної установи.

3 Контроль і ревізія бюджетних установ

2.8 Ознайомитися з матеріалами перевірок і ревізій установи.

3.4 Програма практики у фіскальних органах

1. Структура та функції податкового органу

1.1 Структура  податкового  органу,  функції  кожного  структурного

підрозділу.

2. Склад платників, склад і структура платежів

2.1  Проаналізувати  склад  платників  податків  та  інших платежів  у  районі

(місті, області) за звітний і попередній періоди (всього за  три роки).

2.2 Проаналізувати склад і структуру податкових і неподаткових платежів у

районі  (місті,  області)  за  звітний і  попередній  періоди  до Державного  та

місцевих бюджетів.

3. Оподаткування юридичних осіб

3.1 Організація ведення особистих справ платників податків.

3.2 Методика розрахунку основних загальнодержавних і місцевих податків і

зборів (наведіть конкретні приклади).

3.3 Особливості  оподатковування  іноземних  підприємств  і  підприємств  з

іноземними інвестиціями, банків і страхових організацій.

3.4 Особливості сплати податків за спрощеною системою оподатковування.

4 Контроль за оподаткуванням юридичних осіб

4.1 Діючі  строки  сплати  податків.  Відповідальність  платників  податків  у

випадках порушення податкових зобов'язань.

4.2 Порядок і методика проведення податкових перевірок.
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4.3 Порядок застосування фінансових санкцій.

5. Податковий облік і податкова звітність

5.1 Порядок  здійснення  поточних  податкових  платежів  і  зарахування

податків до бюджету.

5.2 Порядок нарахування пені й інших фінансових санкцій.

5.3 Звітність податкових органів.

3.5 Програма практики в установах банківської системи

1. Загальна характеристика банку

1.1  Організаційно-правова  форма,  її  підпорядкованість,  час  створення,

етапи розвитку.

1.2  Законодавчі  та  нормативні  акти,  якими  керується  у  своїй  роботі

банківська установа.

1.3  Організація  управління  установою,  структура  й  основні  функції

підрозділів.

1.4 Види банківських послуг, відкриття та ведення рахунків. 

2. Формування власного капіталу

2.1 Статутний, резервний та інші фонди банку.

2.2 Прибуток банку, формування та використання.

3. Зобов’язання банку

3.1 Склад і структура зобов’язань банку.

3.2 Депозитні операції, їх види.

3.3 Міжбанківські кредити як джерело формування ресурсів банку.

4. Активи банку

4.1 Склад, структура кредитного портфеля.

4.2 Фінансування та кредитування інвестиційної діяльності.

4.3 Операції з цінними паперами.

5. Інші активно-пасивні операції банку

5.1 Розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

5.2 Валютно-обмінні операції.
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5.3 Факторингові, депозитарні й інші банківські послуги.

6. Облік, звітність та оцінка фінансового стану банку

6.1 Особливості обліку та звітності банківської установи.

6.2 Звітність про виконання економічних нормативів, які встановлюються

Нацбанком України.

6.3 Аналіз доходів, витрат і фінансових результатів банку.

6.4 Аналіз ризиків комерційного банк та управління ними.

6.5 Аналіз та оцінка фінансового стану банку.

3.6 Програма практики в страхових організаціях

1. Структура та функції страхової організації

1.1 Організаційно-правова  форма  страхової  організації,  її

підпорядкованість і час створення.

1.2 Склад  засновників,  розмір  статутного  фонду.  Перелік  видів

страхування, на які отримано ліцензію.

1.3 Функції відділів, служб. 

2.  Склад  страхувальників,  розміри  страхових  внесків,  що  надійшли,  і

виплат страхових відшкодувань

2.1  Проаналізувати  кількість  і  склад  страхувальників  за  видами  й

об'єктами  страхування  за  звітний  і  попередній  період.  Дати  оцінку

перспективам розширення страхового ринку.

2.2  Проаналізувати  розмір  страхових  внесків,  що  надійшли,  і  виплат

страхових  відшкодувань,  страхових  і  викупних  сум  за  звітний  і  попередній

періоди.

3. Виплати за договорами страхування

3.1 Порядок складання розрахунків на виплату страхових сум, страхового

забезпечення за договорами особистого страхування.

3.2 Узяти участь у складанні розрахунків на виплати страхових сум за

договорами особистого страхування.
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3.3  Здійснення  розрахунків  на  виплату  страхових  відшкодувань  за

договорами  майнового  страхування.  Узяти  участь  у  розрахунках,  навести

конкретні приклади.

3.4  Здійснення  розрахунків  на  виплату  страхових  відшкодувань  за

договорами страхування відповідальності. Узяти участь у розрахунках, навести

конкретні приклади.

4 Планування страхової діяльності

4.1 Ознайомитися  з  практикою  річного  планування  надходження

страхових внесків за видами страхування.

4.2 Планування фінансових результатів страхової діяльності.

  4.3 Планування інвестиційної діяльності страхової організації.

4.4 Розроблення  балансів  прибутків  і  витрат  страхової  організації  за

накопичувальними  довгостроковими  видами  страхування  й  за  ризиковими

видами страхування.

5. Облік і звітність у страховій організації 

5.1 Доходи, витрати, фінансовий результат і їх облік, звітність.

5.2 Особливості оподаткування страхової організації.

6. Економічний аналіз страхових операцій

6.1 Показники, що характеризують фінансову стабільність страхових 

операцій.

6.2 Показники ліквідності та платоспроможності страхової організації.

6.3 Аналіз найважливіших показників, що відображають обсяги 

діяльності організації, страхові тарифи, середні страхові внески, середні 

страхові суми.

4 ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ

По  закінченні  терміну  практики  студенти  звітують  про  виконання

програми  та  календарного  плану.  Загальна  форма  звітності  студента  про
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практику – це подання письмового звіту, підписаного й оціненого керівником

від бази практики та від кафедри. 

Звіт складається з двох частин: текстової та документальної (додатки).

Зміст  текстової  частини  звіту  про  виробничу  практику  повинен  мати

наступну структуру:

–  Титульна  сторінка  (зразок  оформлення  титульної  сторінки  звіту

наведено в додатку Б).

–  Календарний  план  (зразок  оформлення  календарно-тематичного

графіка наведено в додатку А).

–  Зміст  (подано  структуру звіту, в якому вказано розділи з нумерацією

сторінок).

–  Вступ (формулюється мета та завдання переддипломної практики) –  1

сторінка. 

1-й  розділ -  Техніко-економічна  (економічна)  характеристика  об’єкта

дослідження  (загальна  характеристика  бази  практики  з  висвітленням  сфери

діяльності,  короткої  історичної  довідки,  основних  напрямів  розвитку

підприємства  (установи),  основної  нормативної  та  законодавчої  бази,  яка

впливає  на  діяльність  даного  об'єкта;  обов’язковим  є  подання  в  табличній

формі  основних  техніко-економічних  (економічних)  показників  діяльності

об’єкта дослідження за звітний рік і минулий період (два попередні роки) та

короткий аналіз динаміки цих показників. Зразки оформлення аналізу основних

техніко-економічних показників у табличній формі на прикладі підприємства,

банку наведено в додатку В.

Обсяг цього розділу звіту з практики – 5–9 сторінок.

Далі в структурі звіту можливий один із двох варіантів:

1) якщо  тема  дипломної  роботи  пов’язана  безпосередньо  з  аналізом

фінансового стану суб’єкта господарювання, то звіт міститиме два розділи:

2-й розділ - «Організація фінансів на об’єкті дослідження» (3–4 сторінки), у

якому дають  коротко  загальну  характеристику  організації  управління

фінансами, висвітлюють питання: фінансового планування; складу та джерел
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формування  фінансових  ресурсів  і  напрямів  їх  використання,  виділяючи

особливості  галузі,  до  якої  належать  база  практики;  фінансових  відносин  з

контрагентами,  банками,  бюджетом,  страховими  й  іншими  фінансовими

органами;  організації  обліку  та  звітності;  зовнішнього  та  внутрішнього

фінансового контролю та його результатів. 

3-й розділ -  «Аналіз фінансового стану об’єкта дослідження» (25 сторінок),

який доцільно структурувати на підрозділи. У даному розділі дається загальний

аналіз  фінансового  стану  об’єкта  дослідження  з  урахуванням  особливостей

теми дослідження. Результати проведеного аналізу на  конкретних матеріалах

об’єкта  дослідження  подаються  у  вигляді  таблиць,  графіків  з  обов’язковим

поясненням та обґрунтуванням. 

2) Якщо тема дипломної роботи не пов’язана безпосередньо з аналізом

фінансового  стану суб’єкта  господарювання,  то  звіт  міститиме  наступні  два

розділи:

2-й розділ – «Організація фінансів на об’єкті дослідження та загальний аналіз

і оцінка його фінансового стану» (12 сторінок), у якому потрібно проводити

аналіз  фінансового  стану  об’єкта  й  відобразити  його  результати  за  такими

напрямами:

- аналіз балансу;  

- аналіз ліквідності та платоспроможності;

- аналіз фінансових результатів і рентабельності;

- аналіз фінансової стійкості:

- аналіз основних показників ділової активності.

Якщо  база  практики  не  є  підприємством,  то  доцільно  проводити

загальний  аналіз  фінансово-господарської  діяльності  даного  суб’єкта

господарювання з урахуванням його специфіки.

3-й розділ–- Аналіз за темою дипломної роботи (16-17 сторінок).

У найбільш спрощеному вигляді може містити наступне:

1.  Деталізація  предмета  дослідження  потрібна,  виходячи  зі  специфіки

діяльності підприємства (наприклад, якщо тема з фінанансових результатів, то
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більш детально проаналізувати доходи від різних видів продукції, асортимент,

цінову політику; для теми капітал – проаналізувати кількість акцій, ринкову та

балансову вартість акцій, структуру власників.).

2. Факторний аналіз одного з показників, які аналізувалися у попередньому 

питанні. Сформулюйте висновок: зміна показника відбулася за рахунок впливу 

якісного чинника на 19 % і за рахунок кількісного чинника на 81 %.

 – Висновки (стисло формулюються результати проходження переддипломної

практики) – 1 сторінка.

 – Список використаних літературних джерел.

 – Додатки.

Текстова  частина  має  бути  конкретною і  направленою на  розроблення

рекомендацій щодо усунення встановлених недоліків в організації фінансів на

підприємстві (в установі).

Звіт має бути написаний на одному боці стандартного аркуша білого паперу

форматом А-4,  кегль  14,  інтервал  –  1,5.  Текст  варто  писати,  дотримуючись

таких полів: верхнє і нижнє – 20 мм, праве – 15 мм, ліве – 25 мм. Сторінки

нумерують угорі справа (можна і чорною кульковою ручкою). 

Використання сканованих рисунків не дозволяється.

При  написанні  тексту  слід  дотримуватись  відповідних  розділів  і

параграфів та виділення абзаців.

Заголовки  структурних  елементів  і  заголовки  розділів  варто

розташовувати по центру і писати великими літерами без крапки наприкінці, не

підкреслюючи. Написання кожного розділу слід розпочинати з нової сторінки.

Найменування  наступного  підрозділу  та  початок  його  тексту

розташовують на тій  самій сторінці, що і попередній підрозділ.

Заголовки підрозділів робіт варто починати з абзацного відступу і писати

малими  літерами,  крім  першої  великої,  не  підкреслюючи,  без  крапки

наприкінці.

Розділи нумерують у межах усієї роботи арабськими цифрами.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу.
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Номер  підрозділу  складається  з  номера  розділу  та  порядкового  номера

підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять,

наприклад, 1.1, 1.2, 1.3 і т. д.

Ілюстрації (графіки, схеми) у роботі мають назву «рисунок».

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  рисунків  розташовують  під  ілюстрацією.  Ілюстрації  варто

нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за

винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається

з  номера  розділу  та  порядкового  номера  ілюстрації,  розділених  крапкою.

Відстань від тексту до ілюстрації та від ілюстрації до тексту – один рядок (але

не більш 20 мм).

Цифровий матеріал з метою його порівняння, компактності та наочності

доцільно оформляти у вигляді таблиць.

Таблицю варто розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона

згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця доволі

завелика для її вбудовування в структуру тексту на тій  самій сторінці.

Якщо таблиці займають більше двох аркушів, їх доцільно розмістити в

додатка роблячи відповідні посилання в тексті.

У  правому  верхньому  кутку  над  відповідним  заголовком  таблиці

розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера.

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті.

Таблиці  нумерують  арабськими  цифрами  порядковою  нумерацією  в

межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках. Номер таблиці

складається  з  номера  розділу  та  порядкового  номера  таблиці,  розділених

крапкою. Кожна таблиця повинна мати назву (обов’язково),  яку розміщують

над  таблицею  та  друкують  симетрично  тексту.  Назву  та  слово  «Таблиця»

починають з великої літери. Назву не підкреслюють. Назва таблиці пишеться
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малими  літерами,  крім  першої  великої.  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  (зверху  справа)  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 більше 20 мм). 

Формули та рівняння в роботі (за винятком формул і рівнянь, наведених у

додатках) варто нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер

формули  або  рівняння  складається  з  номера  розділу  і  порядкового  номера

формули або рівняння, розділених крапкою.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в

дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів

та  числових  коефіцієнтів,  що  входять  до  формули  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, вирівнюючи по

першому символу. 

При посиланні у тексті на формулу необхідно подати її повний номер у

дужках, наприклад, «У формулі (1.2)».

Звіт виконується на комп’ютері, українською мовою.
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 Літературу подають у такій послідовності:

– закони України;

– інструкції та нормативні акти міністерств і відомств;

– наукова,  навчально-методична,  спеціальна  література  українською,

російською  та  іноземними  мовами  в  алфавітному  порядку  незалежно  від

джерела (посібник, стаття в журналі).

Обсяг звіту 35–40 сторінок. Звіт повинен бути написаний чітко, грамотно

й акуратно.

Текстова  частина  звіту  обов’язково  має  бути  пов’язана  з

документальною, тобто має містити посилання на додані до звіту додатки.

Додатки  слід  позначати  послідовно  великими  літерами  української

абетки, за винятком літер Г′, Є, З,І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А; додаток

Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений на розділи й

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

кожним номером ставлять позначення додатка (літеру) і крапку, наприклад: А.2

– другий розділ додатка А; В.3.1 – підрозділ 3.1 додатка В.

До  додатків  належать:  форми  фінансової,  податкової  та  статистичної

звітності,  заповнені  первинні  документи;  розроблені  таблиці;  відомості;

машинограми;  ксерокопії договорів на відкриття депозиту (внеску), кредитних

договорів,  виписок  з  фінансових  планів,  договорів  лізингів,  факторингу,

розрахунків податків і т. д.; документи, у складанні яких студент-практикант

брав безпосередню участь, та інші.

У документальній частині звіту (в додатках) не допускається наявності

незаповнених бланків відповідної документації.
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5 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ ЇЇ РЕЗУЛЬТАТІВ

Оформлений  належним  чином  звіт  про  проходження  переддипломної

практики  з  усіма  додатками,  а  також  щоденник  практики  із  зазначенням  у

ньому дати прибуття та вибуття студента, виконання календарно-тематичного

графіка  проходження  практики,  відгуком  керівника  підписується  студентом,

відповідальним  керівником  практики  від  підприємства,  організації  та

завіряється гербовою печаткою.

Усі  вищезгадані  матеріали  підшивають  у  папку  або  оправляють.  Звіт  у

повному  обсязі  подають  на  кафедру  «Фінанси  і  кредит»  за  день-два  до

закінчення практики, де його реєструють і передають на перевірку керівникові

від  університету.  У  випадку  негативного  оцінювання  звіт  підлягає

доопрацюванню відповідно до письмових або усних зауважень,  висловлених

керівником.

Допущений  до  захисту  звіт  повертають  студентові  для  підготовки  до

усного захисту.

Результат проходження переддипломної практики оцінюють відповідно до

вимог, установлених університетом.

Звіт з практики захищається студентом перед комісією, що призначається

завідувачем  кафедри.  До  її  складу  входять  керівники практики від  кафедри,

викладачі спеціальних дисциплін і по можливості –  керівники від баз практики.

Комісія приймає залік у студентів на кафедрі в останній день проходження

практики. Результати захисту оцінюють таким чином:

Оцінка  «відмінно» –  зміст  та  оформлення  звіту  й  щоденника

відповідають вимогам. Студента характеризують позитивно. Відповіді повні й

точні на всі запитання членів комісії.

Оцінка  «добре» –   є   несуттєві  зауваження щодо змісту й оформлення

звіту  або щоденника.  Студента  характеризують позитивно.  Відповіді  містять

окремі неточності.
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Оцінка  «задовільно»  –  недбале  оформлення  роботи  і  щоденника.

Студента в цілому характеризують позитивно. Відповіді невпевнені, допускає

помилки.

Оцінка  «незадовільно»  –  у  звіті  та  щоденнику  відображено  не  всі

питання,  роботу  виконано  несамостійно.  Ставлення  студента  до  практики

характеризують негативно. На запитання не дає задовільних відповідей.

Для  оцінювання  проходження  переддипломної практики

використовується  бально-рейтингова  система  оцінювання  знань  студентів  за

100-бальною шкалою.  Оцінка  за  проходження  практики  та  захист  звіту  про

практику формується наступним чином: 

-  20 балів студент  може  отримати  за  виконання  покладених  на  нього

функцій за місцем проходження практики. Роботу студента за місцем практики

оцінює керівник практики від установи за чотирибальною шкалою: «відмінно»

–5,  «добре» –  4,  «задовільно» –  3,  «незадовільно» –  2.  Отриману  оцінку

переводять в бали, шляхом множення на перевідний коефіцієнт – 4, (20:5). 

Якщо  керівник  практики  від  установи  оцінив  роботу  студента-

практиканта на «незадовільно», то бали такому студентові не нараховуються, і

кафедрою  вирішується  питання  про  повторне  проходження  студентом

переддипломної практики. 

- 80 балів студент може отримати за проходження практики, оформлення

звіту про практику та його захист від керівника практики з університету,

 у тому числі: - 30 балів студент може отримати за оформлення звіту про

переддипломну практику,

- 50  балів студент  може  отримати  на  захисті  звіту  про  практику.

Підсумкова оцінка виставляється за шкалою, наведеною в табл. 5.1, і вноситься

до заліково-екзаменаційної відомості, до залікової книжки студента. 
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Таблиця 5.1 

Шкала оцінювання знань студентів

Кількість балів Оцінка за шкалою

ECTS Національною

90-100 А – відмінно Відмінно

74 – 89 82 – 89 В – дуже добре Добре

74 – 81 С – добре

60 – 73 64 – 73 D – задовільно Задовільно

60 – 63 Е – достатньо

35 – 59 FX – незадовільно з правом

повторного складання (захисту)

Незадовільно

1 – 34 F – незадовільно з повторним

проходженням практики

Студента,  який  не  виконав  програму  практики  без  поважних  причин,

відраховують з навчального закладу.

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то

університетом  надається  можливість  студентові  пройти  практику  повторно

протягом року.  Можливість  повторного проходження практики через  рік  (за

власний рахунок) надається і студентові, який на підсумковому заліку отримав

негативну оцінку.

Результат  заліку  за  практику  вноситься  до  заліково-екзаменазаційної

відомості  та  залікової  книжки  студента  за  підписом  голови  комісії  та

враховується  стипендіальною комісією під час  визначення розміру стипендії

разом з його оцінками за результатами підсумкового контролю.

5 ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА ПРАКТИКИ

29



Під час проходження  переддипломної практики на об’єкті дослідження

студент  має  зібрати  повний обсяг  інформації  у  відповідних  підрозділах,  що

буде використано ним під час написання дипломної роботи.

Інформаційною базою для написання дипломної роботи мають бути:

1. Фінансова звітність підприємства:

– Баланс підприємства (Форма № 1) за відповідні періоди;

– Звіт про фінансові результати (Ф № 2);

– Звіт про рух грошових коштів (Ф № 3);

 – Звіт про власний капітал (Ф № 4);

 – інші форми фінансової звітності (включаючи звітність за міжнародними

стандартами);

–  Типові  форми первинних облікових документів  відповідно до предмета

дослідження. 

2. Податкова звітність підприємств та організацій відповідно до предмета

дослідження.

3. Статистична звітність підприємств та організацій відповідно до предмета

дослідження.

4. Планові фінансові показники відповідно до предмета дослідження.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
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Додаток А

Типовий календарно-тематичний графік проходження практики магістра з

фінансів і кредиту на підприємствах

№ Назва теми, видів робіт Тривалість

практики, днів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Інструктаж з місця проходження практики. Складання

календарно-тематичного плану

Загальна характеристика підприємства

Планування  виробництва  та  реалізації  продукції

(робіт, послуг), фінансове планування

Основні й оборотні кошти підприємства

Джерела власних коштів (капітал) підприємства

Взаємовідносини  підприємства  з  бюджетом  і

цільовими фондами, взаємовідносини підприємства з

комерційними банками, з іншими ланками фінансової

системи та вищою організацією

Облік, звітність і контроль на підприємстві

Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз за темою дипломної роботи

Оформлення звіту й підбиття підсумків практики

1

1

1

1

3

3

4

10

18

6
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Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Факультет економіки і управління
                                                     Кафедра «Облік і фінанси»

ЗВІТ

про проходження переддипломної практики

магістра з фінансів, банківської справи та страхування на прикладі

___________________________________________

(назва підприємства)

Виконав: _______________
                                                                        _______________________________

                         (П.І.Б)

студент групи__________
______________________
                           (підпис)

Керівник від ВНЗ_______
______________________
                             (П.І.Б)

______________________
         (вчене звання, науковий ступінь)

Керівник від підприємства
_______________________
                               (П.І.Б)

_______________________
                                (підпис)

Кременчук 2017
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Додаток В
Основні техніко-економічні переддипломної показники діяльності

підприємства за 2011–2015 роки
 №
за/
п Показники 2011 2012 2013 2014 2015

Відхилення
2015/2011 *
+,- %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Обсяг  реалізації,

тис. грн.
2 Виручка від  реалі-

зації продукції, 
тис. грн.

3 Собівартість 
реалізованої 
продукції, тис.грн.

4 Прибуток до 
оподаткування, 
тис. грн.

5 Чистий прибуток 
(збиток), тис. грн.

6 Фонд оплати 
праці, тис. грн.

7 Середньооблікова
чисельність
працівників, осіб

8 Середня  заробітна
плата  працівників,
тис. грн.

9 Фондовіддача
10 Рентабельність, %
11 Дебіторська

заборгованість,
тис. грн.

12 Кредиторська
заборгованість,
тис. грн.

13 Розмір  власного
капіталу, тис. грн

14 Основні  засоби,
тис. грн.

34



Методичні  рекомендації  та  програма  проходження  переддипломної

практики для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 072 –

«Фінанси  банківська  справа  та  страхування»,  освітньо-професійна  програма

«Фінанси, банківська справа та страхування», освітнього ступеня «магістр»

Укладачі:  к. е. н., доц. В. І. Глухова

         д. е. н., доц. В. В. Бабіченко 

Відповідальний за випуск      доц. кафедри «Фінанси і кредит» Л. П. Шаповал

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

Ум. друк. арк._________.Наклад ______________.Зам. № ____ Безкоштовно.

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
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