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1. Загальні положення  

Переддипломна практика є обов’язковим елементом освітньо-професійної 

підготовки студентів вищих навчальних закладів, яка повинна відповідати освітньо-

професійній програмі підготовки фахівця за спеціальністю «Облік і оподаткування» 

і проводитися на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей економіки. 

Програма переддипломної практики передбачає одержання практичних знань, 

умінь, навичок студентами що навчаються за магістерською програмою «Облік і 

оподаткування». 

Тривалість практики, відповідно до затвердженого навчального плану, 

складає 4 тижні. 

Головна мета практики – апробація теоретичних знань, умінь, навичок 

студентів при організації облікового процесу, безпосередньо на суб’єктах 

господарювання різних  КВЕД, КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, розмірів підприємств та 

видів систем оподаткування та формування у них професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних практичних 

умовах в сфері обліку та оподаткування. 

Переддипломна практика є заключною ланкою практичної підготовки 

студентів з обліку та оподаткування, яка проводиться перед написанням 

кваліфікаційної роботи. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються 

теоретичні знання, формуються практичні навички з усіх профільних дисциплін 

навчального плану, здійснюється збір фактичних матеріалів для написання Звіту з 

переддипломної практики та в подальшому кваліфікаційної роботи. 

Переддипломна практика проводиться на підприємствах, організаціях, 

установах різних КВЕД, КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, розмірів підприємств та видів 

систем оподаткування, а також господарюючих структур державного сектору, 

пов’язаних з використанням бюджетних коштів та громадських організацій, що за 

своїми функціями відповідають спеціальності «Облік і оподаткування» та освітні 

програмі «Облік і оподаткування».  

Студенти можуть самостійно, за погодженням кафедри, обирати для себе базу 

практики і пропонувати її для використання. 

Якщо така можливість відсутня, база практики забезпечується кафедрою. 

З базами практики Університет за поданням Кафедри укладають договори на 

її проведення. 

 

2. Опис освітньої компоненти  

Виробнича практика «Переддипломна практика» – вид самостійної 

практичної  роботи з елементами дослідження, інновації, присвячена актуальним 

питанням формування у студентів професійних умінь і навичок за 

компетентностями, які визначаються освітніми компонентами навчального плану, 

які є однією з найважливіших складових підготовки майбутніх фахівців до 

практичної діяльності. Виробнича практика «Переддипломна практика» дозволяє 

апробувати теоретичні знання студентів і перевірити рівень підготовки здобувачів 

вищої освіти зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування, вміння критично 

оцінювати організацію ведення облікового процесу і побудови системи 

оподаткування га господарюючих суб’єктах. 

Виробнича практика «Переддипломна практика» здійснюється  в ІІІ семестрі 2 

року навчання. 

 



3. Мета та завдання переддипломної практики 

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття 

практичних навичок з організації бухгалтерського обліку, розвиток науково-

дослідницької роботи і залучення здобувачів вищої освіти до громадського життя 

трудового колективу підприємства, установи та організації.  

Завдання практики:  

- активна участь здобувачів вищої освіти у впровадженні на практиці 

сучасних економічних методів управління в Україні;  

- поглиблення навичок самостійної роботи зі спеціальною літературою, 

нормативними документами, фактичними статистичними, бухгалтерськими й 

економічними даними;  

- вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку;  

- засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у 

кожному відділі бухгалтерії підприємства;  

- прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації для запису в 

облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;  

- участь у проведенні інвентаризації майна і зобов’язань підприємства;  

- навчитися критично оцінювати діючу практику обліку і обробки інформації, 

аналізувати ці процеси, проявляти елементи науково-дослідницької роботи;  

- участь в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні 

комп’ютерної або інших автоматизованих форм обліку;  

- збір матеріалів для написання випускної кваліфікаційної роботи;  

- обробка та систематизація зібраних матеріалів;  

- написання звіту з переддипломної практики.  

Усі завдання, передбачені програмою, здобувачі вищої освіти виконують 

самостійно під контролем керівника практики від кафедри та підприємства. 

 

4. Процес підготовки та виконання програми переддипломної практики  

1. Вибір підприємства для проходження переддипломної практики та 

узгодження його на кафедрі. 

2. Підписання угоди між підприємством і закладом освіти за умови, що у 

студента відсутні трудові зв’язки з цим підприємством. 

3. Проведення кафедрою відповідного інструктажу перед від'їздом здобувачів 

вищої освіти на об’єкт практики.  

4. Прибуття здобувачем вищої освіти на практику.  

5. Письмове викладання результатів практики: складання щоденника, 

первинних, зведених бухгалтерських документів, облікових регістрів, 

бухгалтерської, статистичної, податкової звітності відповідно з робочою програмою 

переддипломної практики.  

6. Рецензування звіту практики, підготовка до захисту та захист звіту. 

 

5. Бюджет робочого часу на період проходження переддипломної практики  

Види робіт 
Кількість 

днів 

Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, 

КВЕД та іншими класифікаційними ознаками, що визначені в статуті, 

організаційна система управління, центри господарської діяльності 

1 

Фінансовий план, бюджетування та формування стратегічної 1 



управлінської інформації підприємства 

Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку, аудиту, оподаткування та аналізу на  підприємстві 
1 

Формуванні облікової політики підприємства 1 

Організація облікового процесу та роботи бухгалтерської служби на  

підприємстві 
1 

Система оподаткування підприємства 1 

Внутрішньогосподарський контроль, аудит та інформаційна безпека 

підприємства 
1 

Організація первинного обліку, документообороту та перелік 

відповідальних осіб з формування господарських операцій на 

підприємстві 

1 

Організація обліку і контролю формування доходів та їх 

використання, розрахунків з покупцями  
1 

Організація обліку і контролю господарських операцій  та розрахунків 

з  постачальниками підприємства 
1 

Облік доходів персоналу та соціальна відповідальність підприємства 1 

Організація обліку і контролю об’єктів власного капіталу 

підприємства 
1 

Методика закриття і заключення бухгалтерських рахунків, 

формування собівартості об’єктів діяльності та фінансових 

результатів 

1 

Інвентаризація активів і зобов’язань на підприємстві 1 

Фінансова звітність підприємства 1 

Управлінська звітність підприємства 1 

Статистична звітність і податкові розрахунки підприємства 1 

Аналітично-оціночна робота та використання її результатів у 

формуванні стартапів розвитку підприємства 
1 

Розробка пропозицій щодо напрямів поліпшення підготовки фахівців 

з бухгалтерського обліку і оподаткування в університеті виходячи з 

потреб роботодавців  

1 

Апробація матеріалів за темою кваліфікаційної роботи, оформлення 

щоденника та підготовка матеріалів для звіту 
1 

 

6. Очікувані результати навчання 

Проходження виробничої практики «Переддипломна практика» надасть 

можливість студентам оволодіти загальними та спеціальними компетентностями 

і забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, 

сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту вищої 

освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління та 

адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за виробничою практикою відповідно до Стандарту 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК08.Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК09.Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Перелік фахових 

компетентностей 

(ФК) 

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами законодавства та менеджменту підприємства. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні 

підходи щодо організації обліку, контролю, планування та 

оптимізації податкових розрахунків. 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень 

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК11. Здатність формувати інформацію для одержання 

підприємством статусу авторизованого економічного оператора, 

організовувати фінансовий і управлінський облік товарів за 

митними режимами та здійснювати розрахунки податкових і 



митних платежів, аналіз, аудит господарських операцій у сфері 

зовнішньоекономічних зв’язків. 

Перелік 

програмних 

результатів 

навчання (ПРН) 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки 

та управління. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для 

сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми 

управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого 

податкового законодавства. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 

нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях 

прийняття управлінських рішень. 

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю 

суб’єктів господарювання. 

ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного 

сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

ПР13. Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з 

дотриманням вимог професійної етики. 

ПР14.Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 

управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських 

рішень з метою їх оптимізації. 

ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх  

у  професійну діяльність та господарську практику. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших  

користувачів  інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, 



підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу 

(команди), споживачами, контрагентами, контактними 

аудиторіями. 

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

ПР20. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи організації 

зовнішньоекономічних зв'язків та організовувати обліковий 

процес і контроль руху товарів, податкових і митних платежів за 

митними режимами. 

 

 

7. Політика курсу 

Політика здобуття знань з виробничої практики визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

8. Політика оцінювання 

Остаточна оцінка за виробничою практикою розраховує таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання звіту - письмово 60 

Захист звіту - усно 40 

 

9. Рекомендований зміст звіту з виробничої практики  

 

Виробнича практика носить дослідницько-практично-презентаційний 

характер, а у її звіті описуються питання щодо виконуваних робіт студентом в 

період практики.  

Для подання матеріалу рекомендується наступна форма змісту: 

Вступ 

1. Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, КВЕД 

та іншими класифікаційними ознаками, що визначені в статуті, організаційна 

система управління, центри господарської діяльності 

2. Фінансовий план, бюджетування та формування стратегічної 

управлінської інформації підприємства 

3. Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку, 

аудиту, оподаткування та аналізу на  підприємстві 

4. Формування облікової політики підприємства 

5. Організація облікового процесу та роботи бухгалтерської служби на  

підприємстві 

6. Система оподаткування підприємства 

7. Внутрішньогосподарський контроль, аудит та інформаційна безпека 

підприємства 

8. Організація первинного обліку, документообороту та перелік 

відповідальних осіб з формування господарських операцій на підприємстві 

9. Організація обліку і контролю формування доходів та їх використання, 

розрахунків з покупцями  

10. Організація обліку і контролю господарських операцій  та розрахунків з  

постачальниками підприємства 



11. Облік доходів персоналу та соціальна відповідальність підприємства 

12. Організація обліку і контролю об’єктів власного капіталу підприємства 

13. Методика закриття і заключення бухгалтерських рахунків, формування 

собівартості об’єктів діяльності та фінансових результатів 

14. Інвентаризація активів і зобов’язань на підприємстві 

15. Фінансова звітність підприємства 

16. Управлінська звітність підприємства 

17. Статистична звітність і податкові розрахунки підприємства 

18. Аналітично-оціночна робота та використання її результатів у 

формуванні стартапів розвитку підприємства 

19. Розробка пропозицій щодо напрямів поліпшення підготовки фахівців з 

бухгалтерського обліку і оподаткування в університеті виходячи з потреб 

роботодавців  

20. Апробація матеріалів за темою кваліфікаційної роботи, оформлення 

щоденника та підготовка матеріалів для звіту 

Висновки  

Список використаної літератури  

Презентаційні матеріали  

 

Загальний обсяг звіту за практикою до 30 сторінок не враховуючи 

презентаційного матеріалу.  

 

10. Вимоги до представлення звіту з переддипломної практики 

Звіт з практики є самостійною роботою студента, який викладає власні думки 

про стан обліково-податкової роботи на підприємстві, обґрунтовує його 

нормативними документами та подає інструменти, що поліпшують систему обліку, 

оподаткування, аудиту на підприємстві. Тому погодження змісту звіту з фахівцями 

підприємства не передбачається, а може здійснюватись на власний розсуд студента. 

Звіт надається на кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  у 

трьохденний термін після закінчення практики. 

Звіт приймається за умови, що здобувач вищої освіти виконав вимоги 

програми практики і звіт візуально містить всі необхідні реквізити, підписи, 

оформлений відповідно до вимог. Звіт повинен бути скріплений у папку. Якщо звіт 

не відповідає установленим вимогам він не приймається на кафедру.  

Звіт повинен бути виправлений здобувачем вищої освіти відповідно до 

зауважень керівника від кафедри, лише тоді він допускається до захисту. 

 

11. Порядок захисту звіту з переддипломної практики  

Захист звіту з практики проводиться за графіком і термінами, визначеними 

деканатом на комісії. 

Мета захисту – здобувач вищої освіти-практикант має підтвердити відповідну 

підготовку й оцінку здібностей і навичок виконання виробничих функцій. Здобувач 

вищої освіти повинен добре орієнтуватися у змісті поданого до захисту звіту, вміти 

розкрити питання, визначити та висловити власну думку щодо того чи іншого 

аспекту організації обліку та оподаткування на підприємстві. 

Насамперед здобувачу вищої освіти потрібно підготувати відповіді на 

зауваження викладача – керівника з практики, а потім готуватися до захисту звіту в 

цілому. Кожний звіт, виходячи з його змісту і захисту оцінюється 100 бальною 

системою ЕСТS.  



Загальна оцінка звіту складається з оцінки за зміст звіту та оцінки за його 

захист.  

Оцінка за зміст звіту визначається керівником практики від підприємства. 

Оцінка за зміст звіту включає наявність у звіті всіх передбачених методичними 

рекомендаціями розділів, їх наповненість, наявність необхідних документів у 

додатках до звіту, оформлення звіту. 

Оцінка за захист звіту включає відповіді здобувача вищої освіти на 

зауваження керівника практики від університету у рецензії, додаткові запитання 

членів комісії, висловлення власної критичної думки та пропозицій щодо 

вдосконалення організації обліку та оподаткування на досліджуваному 

підприємстві. 

Захист звіту здійснюється за методом презентації змісту звіту.  

Звіт, визнаний незадовільним, повертається здобувачу вищої освіти для 

переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача та (або) захист звіту з 

практики прирівнюється до неявки. 

Звіт з переддипломної практики оцінюється за бальною системою ЕСТS. 

Оцінювання змісту і захисту звіту з переддипломної практики 

Оцінка За зміст Бали За захист Бали 

 

 

 

 

А 

5 (відмінно) 

 

 

Зміст і оформлення 

звіту відповідає у 

повному обсязі 

вимогам 

методичним 

рекомендаціям. Звіт 

містить змістовні і 

повні висновки. 

 

 

 

 

 

56-60 

Повна і правильна відповідь 

на запитання членів комісії; 

висловлення критичної думки 

щодо організації обліку на 

підприємстві; висловлення власної 

думки та окреслення напрямів 

удосконалення обліку; володіння 

законодавчо-нормативними 

актами, які регламентують 

питання 

практики 

 

 

 

 

 

36-40 

 

 

В 

 

4 (добре) 

Мають місце 

незначні недоліки в 

оформленні; 

помилки у 

розрахунках; не 

розкрито повністю 

деякі питання звіту 

або теоретичний 

характер деяких 

розділів звіту і 

висновків. 

 

 

 

 

51-55 

Не висловлено власної думки; 

відсутній критичний висновок 

щодо стану організації обліку на 

підприємстві; відсутня відповідь 

на окремі запитання комісії; не 

володіння певною інформацією 

щодо стану 

організації обліку на підприємстві 

тощо. 

 

 

 

 

34-35 



 

 

С 

 

4 (добре) 

Мають місце 

незначні недоліки в 

оформленні; 

помилки у 

розрахунках; не 

розкрито деякі 

питання звіту або 

теоретичний 

характер деяких 

розділів звіту і 

висновків, що має 

бути допрацьовано. 

 

 

 

 

46-50 

Висловлена власна думка не 

відповідає нормативним 

документам; відсутній критичний 

висновок щодо стану організації 

обліку та оподаткування на 

підприємстві; відсутня відповідь 

на запитання комісії; не володіння 

певною інформацією щодо стану 

організації обліку на підприємстві 

тощо. 

 

 

 

 

31-33 

 

 

Д 

3 

(задовільно) 

Мають місце 

недоліки в 

оформленні звіту;  

відсутня більшість 

додатків; мало 

практичних 

прикладів; 

не розкрито питання 

звіту. 

 

 

 

41-45 

Теоретична відповідь на окремі 

практичні питання; не 

допрацьовано частину зауважень, 

відсутня їх усна відповідь; 

неможливість 

зробити власних висновків і 

критичних зауважень. 

 

 

 

26-30 

 

 

Е 

3 

(задовільно) 

Мають місце значні 

недоліки в 

оформленні звіту;  

відсутня більшість 

додатків; відсутні  

практичні приклади; 

окремі питання 

розкрито не вірно. 

 

 

 

36-40 

Теоретична відповідь на практичні 

питання; відповіді на 

допрацьовану частину зауважень 

не вірна, відсутня їх усна 

відповідь; неможливість зробити 

власних висновків і критичних 

зауважень. 

 

 

 

24-25 

 

Якщо за захист звіту студент одержує оцінку задовільно, то загальна оцінка 

за кількістю балів не може бути більша ніж добре. 
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ПРОГРАМА ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ  

Види робіт 
 Кількість 

днів 

1 

Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, 

КВЕД та іншими класифікаційними ознаками, що визначені в статуті, 

організаційна система управління, центри господарської діяльності 

1 

2 
Фінансовий план, бюджетування та формування стратегічної 

управлінської інформації підприємства 
1 

3 
Організація нормативно-правового забезпечення бухгалтерського 

обліку, аудиту, оподаткування та аналізу на  підприємстві 
1 

4 Формуванні облікової політики підприємства 1 

5 
Організація облікового процесу та роботи бухгалтерської служби на  

підприємстві 
1 

6 Система оподаткування підприємства 1 

7 
Внутрішньогосподарський контроль, аудит та інформаційна безпека 

підприємства 
1 

8 

Організація первинного обліку, документообороту та перелік 

відповідальних осіб з формування господарських операцій на 

підприємстві 

1 

9 
Організація обліку і контролю формування доходів та їх 

використання, розрахунків з покупцями  
1 

10 
Організація обліку і контролю господарських операцій  та розрахунків 

з  постачальниками підприємства 
1 

11 Облік доходів персоналу та соціальна відповідальність підприємства 1 

12 
Організація обліку і контролю об’єктів власного капіталу 

підприємства 
1 

13 

Методика закриття і заключення бухгалтерських рахунків, 

формування собівартості об’єктів діяльності та фінансових 

результатів 

1 

14 Інвентаризація активів і зобов’язань на підприємстві 1 

15 Фінансова звітність підприємства 1 

16 Управлінська звітність підприємства 1 

17 Статистична звітність і податкові розрахунки підприємства 1 

18 
Аналітично-оціночна робота та використання її результатів у 

формуванні стартапів розвитку підприємства 
1 

19 

Розробка пропозицій щодо напрямів поліпшення підготовки фахівців 

з бухгалтерського обліку і оподаткування в університеті виходячи з 

потреб роботодавців  

1 

20 
Апробація матеріалів за темою кваліфікаційної роботи, оформлення 

щоденника та підготовка матеріалів для звіту 
1 
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(підписи)  
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Обов’язкові вимоги до змісту звіту з переддипломної 

практики  відповідно до його питань за календарним 

планом: 
1. Описується КВЕД підприємства відповідно до вимог 

статистичної звітності з повним поясненням окремих напрямків 

діяльності, визначаються центри відповідальності та 

характеризується їх місце в діяльності підприємства. 

2. Додається розроблений фінансовий план та бюджет по 

одному з центрів відповідальності, описується система контролінгу 

підприємства. 

3. Додається облікова політика з поясненням необхідності 

застосування її окремих положень на підприємстві. 

4. Розробляється і додається посадова інструкція головного 

бухгалтера підприємства. 

5. Здійснюється огляд не менше 5 фахових теоретичних і 

практичних спеціалізованих видань з обліку, аналізу, аудиту, 

статистики, оподаткування і контролю необхідних для формування 

компетентностей магістра з обліку і оподаткування та виконання 

робіт за посадою головного бухгалтера. 

6. Здійснюється опис не менше 10 первинних документів, які 

застосовує підприємство для ведення обліку, за одним із 

документів додається графік документообороту, описується робота 

комісій щодо оформлення окремих господарських операцій та 

комісій з організації внутрішнього контролю (ревізійна комісія, 

служба внутрішнього аудиту). 

7. Додається договір про повну матеріальну відповідальність з 

описом змісту і місця в системі контролю на підприємстві. 

8. Додаються договори з покупцями і постачальниками з 

пояснення їх змісту, описується система ціноутворення. 

9. Здійснюється оцінювання діяльності підприємства щодо 

формування інвестиційних ресурсів, їх використання та розрахунки 

ефективності і визначення інноваційності щодо окремих 

господарських операцій. 

10. Оцінюється структура доходів персоналу на підприємстві і 

стан соціальної і економічної відповідальності суб’єкта 

господарювання. 

11. Здійснюється оцінювання формування власного капіталу і 

чистих активів підприємства за відповідним розрахунком. 

12. Додається розрахунок собівартості продукції (робіт, послуг, 

товарів, основних засобів за 2 об’єктами діяльності підприємства), 



описується закриття рахунків 23 «Виробництво», 91 

«Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 

«Витрати на збут», 79 «Фінансові результати»). 

13. Додається склад інвентаризаційної комісії і протокол її 

засідання, описується порядок розрахунку і відображення в обліку 

нестач та лишків. 

14. Додається звітність: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 1-

підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», 

Податкова декларація з ПДВ та оподаткування прибутку, 

описується порядок формування основних показників. 

15. Додається розроблена методика щодо заповнення окремих 

показників Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) та Звіту про рух 

грошових коштів підприємства. 

16. Додається розроблена методика щодо заповнення окремих 

показників форми № 1-підприємництво (річна) «Структурне 

обстеження підприємства», Податкової декларації з ПДВ та 

оподаткування прибутку. 

17. Формується в таблиці система показників наявності та 

стану ресурсів підприємства з відповідними аналізом динаміки і 

структури 

18. Формується в таблиці система показників ефективності 

господарської діяльності та здійснюється їх оцінювання. 

19. Формується в таблиці система показників формування 

витрат та доходів на підприємстві, оцінка їх динаміки, структури, 

ефективності.  

20. Формується перелік проблемних питань і додаються 

довідки щодо думки роботодавців про роботу студента над 

дипломною роботою. 

 

Облік – це визнана історією спеціальність! 

Професія бухгалтера є універсальною і перспективною. 

Серед найбільш важливих аспектів навчальної діяльності є 

формування високого професійного рівня спеціалістів, який 

передбачає глибоке знання гуманітарних, фундаментальних, 

загальноекономічних, фахових дисциплін, а також можливість 

професійної адаптації спеціалістів в умовах нових ринкових 

економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських 

цінностей. 



Бухгалтерія – це мистецтво. Це професія, що потребує 

таланту і терпіння. Це особливий дар бачити за цифрами складний 

світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. Спеціальність “Облік і 

оподаткування” – це не лише популярна економічна спеціальність, 

а й майбутній напрям діяльності для тих, хто прагне розкрити 

таємниці формування економічної інформації, яка 

використовується для управління підприємством, організаціями, 

установами. 

Жодне підприємство будь-якої форми власності на 

сьогоднішній день не може обійтися без послуг 

висококваліфікованого спеціаліста з бухгалтерського обліку, адже 

всі вони зобов’язані вести бухгалтерську звітність, а всі інші види 

звітності базуються саме на ній. Сучасний ринок праці вимагає 

підготовлених бухгалтерів, які вміють вести облік як в ручному так 

і автоматизованому вигляді і можуть постійно розвиватись 

відповідно до змін в економіці та юридичних актах. 

Під час навчання на спеціальності “Облік і оподаткування” 

студенти оволодівають навичками дослідження закономірностей 

розвитку і управління податковими процесами, бюджетними 

відносинами держави відповідно до законодавчих і нормативних 

актів України; розумінням сутності податкових ризиків; вмінням 

здійснювати внутрішній контроль і вести податковий облік; 

розробляти напрями оптимізації і мінімізації податкового 

потенціалу підприємств усіх форм власності та регіону в цілому, 

консультування в сфері оподаткування; вивчають та аналізують 

стандартні та нетипові податкові схеми. 

Без бухгалтерського обліку бізнес був би некерованим. 

Вивчаючи  навчальні дисципліни за спеціальністю «Облік і 

оподаткування», Ви відкриєте для себе таємниці формування 

економічної інформації, яка використовується для управління 

підприємством, оволодієте мистецтвом бухгалтера, аналітика і 

аудитора. Це надасть Вам унікальну можливість отримати сучасну 

освіту, що поєднує багатогранні знання обліковця, фінансиста і 

економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового 

працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному 

підприємцю, будь-якій освіченій людині. 



Фахівець зі спеціальності "Облік і оподаткування" займається 

обліковою, аналітичною, контрольно-ревізійною, аудиторською, 

податковою, зовнішньоекономічною та митною  діяльністю у сфері 

ринкових відносин. 

Універсальність підготовки дозволяє випускникам з фаху 

„Облік і оподаткування” швидко адаптуватись до сучасних вимог 

на ринку праці та влаштовуватись на високооплачувані посади. 

Отримавши диплом за спеціальністю «Облік і оподаткування», 

Ви станете справжнім професіоналом у таких галузях як: 

- бухгалтерський облік як інформаційна модель економічного 

суб’єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності; 

- аналіз і прогнозування фінансово-економічних ситуацій; 

- планування, контроль і мінімізація оподаткування 

підприємства; 

- використання бухгалтерської інформації для вироблення 

управлінських рішень як перспективного, так і поточного 

характеру; 

- прийняття неординарних управлінських рішень на основі 

фундаментальних знань правових норм господарювання і 

оподаткування; 

- організація аудиту як найважливішого елемента 

інфраструктури ринкової економіки; 

- адміністрування податків. 

Фахівець з обліку і оподаткування може працювати на 

підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, 

спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, 

підприємствах торгівлі, у контрольно-ревізійних службах, 

вітчизняних і міжнародних аудиторських фірмах, в податковій і 

митній справі тощо. 

Подальша фахова робота з дипломом спеціальності «Облік і 

оподаткування» можлива на всіх посадах, пов’язаних з формування 

економічного механізму діяльності підприємства, установи, 

організації, зокрема працівника бухгалтерії, економіста, митника, 

податківця, фінансиста, аудитора, ревізора, банківського фахівця, 

аналітика, фахівця з управління персоналом. 



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ  

 
1. Студент до початку практики повинен отримати інструктаж 

керівника практики від університету, щоденник, індивідуальне завдання за 

темою майбутнього дослідження та направлення на практику. 

2. Студент після прибуття на підприємство повинен пред’явити 

керівнику направлення на практику, пройти інструктаж з охорони праці, 

ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації обладнання та 

погодити план проходження практики. Проходження студентом практики 

оформляють наказом по підприємству з призначення керівника практики. 

3. Під час проходження практики студент зобов’язаний дотримуватися 

правил внутрішнього розпорядку підприємства. Про всі роботи, що 

виконуються в процесі виробничої практики, практикант повинен 

доповідати керівнику практики від підприємства. 

4. Основним документом студента під час проходження практики є 

щоденник. 

5. Під час практики студент щоденно коротко повинен записувати в 

щоденник все, що він зробив за день по виконанню календарного графіка 

проходження практики. 

6. По закінченні практики щоденник повинен бути переглянутий 

керівником практики від підприємства, який складає відзив та підписує 

його. 

7. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен здати на 

кафедру. Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

8. Звіт по практиці складається студентом у відповідності з 

календарним планом проходження практики та додатковими вказівками 

керівників з практики від вузу та від підприємства. 

9. Склад звіту з практики: титульний аркуш, зміст, вступ (1 сторінка), 

опис робіт (1-3 сторінки на кожний з 15 видів робіт за їх видами), 

висновок (1 сторінка), список використаної літератури, додатки. 

10. Переддипломна практика студента оцінюється за наслідками його 

захисту. 

 

ПАМ’ЯТКА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Під час проходження переддипломної практики за спеціальністю 

студент повинен бути ознайомлений із правилами внутрішньо-трудового 

розпорядку, які діють на підприємстві. 

Студент зобов’язаний сумлінно та чітко їх дотримуватись. 

Виконувати правила пожежної безпеки, інструкції з техніки безпеки та 

правила поведінки на виробництві. 

 

Підготували:  

д.е.н., професор Мороз Ю.Ю., к.е.н., професор Суліменко Л.А. 


