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Загальна інформація 

 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  

Мороз Юлія Юзефівна (д.е.н., професор), 

Малюга Наталія Михайлівна (д.е.н., професор),  

Суліменко Лариса Антонівна (к.е.н., професор), 

Савченко Наталія Миколаївна (к.е.н., доцент), 

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент), 

Дмитренко Ольга Миколаївна (к.е.н., доцент), 

Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач) 

Профайл 

викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Мороз Ю.Ю. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/chief-booa)  

Малюга Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/sklad-booa/maliuha-nataliia-mykhailivna)  

Суліменко Л. А. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/sulimenko-larisa-antonivna) 

Савченко Н.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/savchenko-nataliya-mikolajivna) 

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 

Дмитренко О.М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/dmitrenko-olga-mikolajivna)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Викладачі в 

соціальних 

мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Мороз Ю.Ю. (https://www.facebook.com/moroz) 

Малюга Н.М. (https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/; 

https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/) 

Суліменко Л. А. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012414964505&fref=prof

ile_friend_list&hc_location=friends_tab 

Савченко Н.М. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100010004354467) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 

Дмитренко О.М. 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100044817074965) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Інстаграм 
Малюга Н.М. (@NatalyaMaluga ) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@) 

Суліменко Л. А.https://www.instagram.com/larisasulimenko13/?hl=ru 

Савченко Н.М. (savchenko9048) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/moroz
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/
https://www.facebook.com/NatalyaMihaiylovnaMaluga/
https://www.facebook.com/profile.php?id
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/natalya.maluga.9/


5 

 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

LinkedIn 
Малюга Н.М. (NatalyaMaluga) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@rambler.ru) 

Мороз Ю.Ю. (morozyy@ukr.net) 

Малюга Н.М. (n_maluga@ukr.net) 

Суліменко Л.А.(sulimenkolarisa@i.ua) 

Савченко Н.М. (nataliyasavchenko2010@ukr.net) 

Ярмолюк О.Ф. (radushinskayal@gmail.com) 

Дмитренко О.М. (olga.n.dmitrenko@gmail.com) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Мороз Ю.Ю.  (0638163192) 

Малюга Н.М. (067 9587165) 

Суліменко Л.А.(0685486754) 

Савченко Н.М. (096 5463347) 

Ярмолюк О.Ф. (067 7367892) 

Дмитренко О.М. (0973351088) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-

kafedru-booa 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – щосереди з 13.00 до 14.00, ауд. 92 

Мороз Ю.Ю. – щосереди з 12.00 до 13.00, ауд. 98 

Малюга Н.М. – щочетверга з 11.00 до 12.00, ауд. 120а 

Суліменко Л. А. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 109а 

Савченко Н.М. – щосереди з 11.10 до 13.00, ауд. 104 

Ярмолюк О.Ф. – щопонеділка з 11.10 до 12.00, ауд. 104 

Дмитренко О.М. – щочетверга з 12.00 до 13.00, ауд. 104 

Цегельник Н.І. – щовівторка з 11.00 до 12.00, ауд. 109б 

Онлайн у Viber. Telegram 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожен день з 14:00 до 18:00 

Мороз Ю.Ю.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Малюга Н.М. – віторок та четвер з 14.00 до 18.00 

Суліменко Л. А. – кожен день з 16:00 до 18:00 

Савченко Н.М. – щоденно з 14:00 до 16:00 

Ярмолюк О.Ф. – щоденно з 14:00 до 17:00 

Дмитренко О.М.  – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

Цегельник Н.І. – кожен день з 18:00 до 20:00 

 

https://www.facebook.com/nina.norinchak
mailto:n_maluga@ukr.net
mailto:radushinskayal@gmail.com
https://www.facebook.com/nina.norinchak
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/poslugi-kafedru-booa
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1. Загальні положення  

Виробничі практики 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. 

Програми виробничих  практик передбачають одержання практичних знань, 

умінь, навичок студентами що навчаються на першому (бакалаврському) рівні за 

освітньою програмою «Облік і оподаткування». 

Виробничі практики за навчальним планом підготовки складаються з двох 

компонентів: «Практика на виробництві за спеціальністю» та «Практика на виробництві 

за професійною діяльністю». Тривалість кожної практики, відповідно до затвердженого 

навчального плану, складає 4 тижні. 

За навчальним планом підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня на 

основі молодшого бакалавра (спеціаліста) передбачена одна практика «Практика на 

виробництві за спеціальністю» обсягом 4 тижні в IV семестрі другого скороченого 

курсу навчання. Ця практика об’єднує можливість одержання студентами 

компетеностей за більш глибокими знаннями, які були ними одержані на основі 

молодшого бакалавра або інших спеціальностей з питань загальних основ облікового 

процесу на підприємстві і фахового спрямування за КВЕД. 

Головна мета практик – 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. 

Практика на виробництві за спеціальністю формує загальні практичні знання 

студентів з питань організації облікового процесу на підприємстві та системи 

оподаткування, контролю, економічної роботи, організації бізнесу, внутрішнього 

аудиту. Основне завдання практики  закріпити теоретичні знання одержані з навчальних 

дисциплін за 3 курси навчання в університеті та сформувати інформаційну базу для 

вивчення навчальних дисциплін та написанні письмових робіт на 4 курсі. 

Практика на виробництві за професійною діяльністю є заключною ланкою 

практичної підготовки студентів з обліку та оподаткування, яка проводиться на 4 курсі 

навчання і передбачає закріплення знань студентів, як майбутніх фахівців на 

підприємствах за КВЕД та є практичною підготовкою до атестації, а також написання 

курсової роботи з аудиту.  

Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання, 

формуються практичні навички з усіх профільних дисциплін навчального плану, 

здійснюється збір фактичних матеріалів для написання Звітів з виробничих практик та в 

подальшому письмових робіт і здійснення розрахунків на практичних заняттях з 

навчальних дисциплін за спеціальністю. 

Виробничі практики проводяться 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 
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відповідають спеціальності «Облік і оподаткування» та освітні програмі «Облік і 

оподаткування».  

Виробнича практика «Практика на виробництві за професійною діяльністю», як 

правило, проводиться на підприємствах КВЕД, де студент передбачає в подальшому 

працювати, або має практичний інтерес до даної галузі національної економіки України. 

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, а Кафедра формує свої практичні підрозділи виробничого навчання. 

 

2. Опис освітньої компоненти  

Виробничі практики – вид самостійної практичної  роботи з елементами 

дослідження, інновації, присвячені 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. Виробничі практики дозволяють 

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. 

Виробничі практики здійснюються: 

1. Практика на виробництві за спеціальністю – в VІ семестрі 3 року навчання 

2. Практика на виробництві за професійною діяльністю – в VII семестрі 4 року 

навчання. 

 

3. Мета та завдання виробничих практик  

Мета практик – 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 практик:  

- 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;  
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- участь в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні 

комп’ютерної або інших автоматизованих форм обліку;  

- збір матеріалів для написання письмових робіт за навчальними дисциплінами 

навчального плану;  

- обробка та систематизація зібраних матеріалів;  

- написання звіту з переддипломної практики; 

- вивчення особливостей організації облікового процесу за різними КВЕД, КФВ, 

КОПФГ. 

Усі завдання, передбачені програмою, здобувачі вищої освіти виконують 

самостійно під контролем керівника практики від кафедри та підприємства. 

 

4. Процес підготовки та виконання програм виробничих практик 

1. Вибір підприємства для проходження виробничих практик 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 та управлінської звітності, опрацювання облікової інформації в 

комп’ютеризованих системах, проведення аналітичної роботи  відповідно з робочих 

програм виробничих практик.  

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

 

5. Бюджет робочого часу на період проходження виробничих практик 

 

5.1. Виробничі практики за навчальним планом на базі підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня на основі повної загальної середньої освіти  

 

5.1.1. Виробнича практика «Практика на виробництві за спеціальністю»  

Види робіт 
Кількість 

днів 

1 
Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, 

КВЕД, системою оподаткування та іншими класифікаційними 

ознаками. Статут підприємства. Організаційна структура. 

1 

2 Фінансовий план підприємства та оцінка його виконання.  1 

3 Організація роботи облікового персоналу підприємства. 1 

4 
Нормативне забезпечення фінансового, статистичного, податкового та 
управлінського обліку на підприємстві. 

1 

5 Облікова політика підприємства. 1 

6 
Організація первинного обліку і документообороту та робочий план 
рахунків (синтетичний, субрахунки, аналітичний). 

1 

7 
Організація обліку наявності та руху необоротних активів, запасів і 
грошових коштів. 

1 

8 Облік власного капіталу, довгострокових зобов’язань і забезпечень. 1 
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9 Облік доходів і витрат діяльності за центрами відповідальності 1 
10 Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками 1 
11 Організація обліку праці персоналу та її оплати на підприємстві 1 

12 
Організація управлінського обліку та калькулювання собівартості 
продукції на підприємстві. 

1 

13 
Організація обліку формування, розподілу та використання 
фінансових результатів.  

1 

14 Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. 1 

15 
Методика складання балансу та звіту про фінансові результати 

підприємства.  
1 

16 Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві. 1 

17 
Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської 

діяльності на підприємстві 
1 

18 
Аналіз наявності, стану та оцінка ефективності використання ресурсів 
підприємства 

1 

19 
Аналіз формування витрат і доходів підприємства та оцінка його 
фінансового стану.  

1 

20 
Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і 
оподаткування в університеті виходячи з потреб роботодавців 

1 

Разом 20 

 

5.1.2. Виробнича практика «Практика на виробництві за професійною діяльністю» 

Види робіт 
Кількість 

днів 

1 
Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, 

КВЕД та іншими класифікаційними ознаками. Статут та організаційна 

структура підприємства 

1 

2 
Система оподаткування підприємства, податкові розрахунки об’єктів 

оподаткування та податкові платежі на підприємстві 

1 

3 
Організація роботи облікового персоналу та нормативне забезпечення 
фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку на 
підприємстві 

1 

4 Облікова політика підприємства 1 

5 Робочий план рахунків (синтетичний, субрахунки, аналітичний) 1 

6 Організація управлінського обліку та звітності на підприємстві 1 

7 Організація системи обліку для управління необоротними активами 1 

8 Організація системи обліку для управління оборотними активами 1 

9 Організація системи обліку для управління власним капіталом 1 

10 
Організація системи обліку для управління зобов’язаннями 
підприємства 

1 

11 Облік доходів діяльності за центрами відповідальності 1 

12 Облік витрат діяльності за центрами відповідальності 1 

13 
Організація облікової системи для управління вартістю робочої сили 
на підприємстві 

1 

14 Калькулювання собівартості продукції 1 

15 Організація системи обліку для управління фінансовими результатами 1 

16 Організація підготовчих робіт до складання звітності та методика 1 
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складання балансу та звіту про фінансові результати підприємства  

17 Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві 1 

18 
Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської 
діяльності на підприємстві 

1 

19 
Аналітична робота у процесі прийняття управлінських рішень при 
здійсненні господарської діяльності  

1 

20 
Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і 
оподаткування в університеті виходячи з потреб роботодавців 

1 

Разом 20 

*Примітка: Рекомендований календарний план робіт упорядковується відповідно до 

галузевих особливостей в процесі направлення студента на практику в залежності від 

КВЕД підприємства  

 

5.2. Виробнича практика «Практика на виробництві за спеціальністю» за 

навчальним планом на базі підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

на основі молодшого бакалавра (спеціаліста)  

Види робіт 
Кількість 

днів 

1 
Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, 

КВЕД, системою оподаткування та іншими класифікаційними 

ознаками. Статут підприємства. Організаційна структура. 

1 

2 Фінансовий план підприємства та оцінка його виконання.  1 

3 
Система оподаткування підприємства, податкові розрахунки об’єктів 

оподаткування та податкові платежі на підприємстві 
1 

4 
Організація роботи облікового персоналу та нормативне забезпечення 
фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку на 
підприємстві.  

1 

5 Облікова політика підприємства. 1 

6 
Організація первинного обліку і документообороту та робочий план 
рахунків (синтетичний, субрахунки, аналітичний). 

1 

7 Організація управлінського обліку та звітності на підприємстві.  
8 Організація системи обліку для управління активами. 1 
9 Організація системи обліку для управління пасивами. 1 
10 Облік доходів діяльності за центрами відповідальності 1 
11 Облік витрат діяльності за центрами відповідальності  
12 Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками 1 
13 Організація обліку праці персоналу та її оплати на підприємстві 1 
14 Калькулювання собівартості продукції на підприємстві. 1 

15 
Організація обліку формування, розподілу та використання 
фінансових результатів.  

1 

16 
Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві Методика 

складання балансу та звіту про фінансові результати підприємства. 

Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві 

1 

17 
Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської 

діяльності на підприємстві 
1 

18 
Аналіз наявності, стану та оцінка ефективності використання ресурсів 
підприємства 

1 

19 Аналіз формування витрат і доходів підприємства та оцінка його 1 



11 

 

фінансового стану.  

20 
Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку в 
університеті виходячи з потреб роботодавців 

1 

Разом 20 

*Примітка: Виробнича практика «Практика на виробництві за спеціальністю»  носить 

галузевий характер і упорядковується в залежності від КВЕД підприємства  

 

 

6. Очікувані результати навчання 

Проходження виробничих практик 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: перший (бакалаврський) рівень, галузь 

знань 07 ‒ Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

6.1. Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності 

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

виробничими  практиками на базі підготовки фахівців першого (бакалаврського) 

рівня на основі повної загальної середньої освіти відповідно до Стандарту  

 

6.1.1. Формування компетентностей та результатів навчання 

за виробничою практикою «Практика на виробництві за спеціальністю»  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04. Здатність працювати автономно.  

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

спеціальності 

(СК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 

та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій.  
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СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання його ресурсів.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку, оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

Додаткові спеціальні (фахові) компетентності з 

урахуванням особливостей освітньої програма 

СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування 

та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою 

відображення їх  в обліку і податковій звітності 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової 

систем України та враховувати їх особливості з метою організації 

обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  

його методи і процедури.  
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ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття.  

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього середовища.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати  

та управляти часом.  

ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави.  

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

 

6.1.2. Формування компетентностей та результатів навчання за виробничою 

практикою «Практика на виробництві за професійною діяльністю»  

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді.  

ЗК04. Здатність працювати автономно.  

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні 

(фахові) 

компетентності 

спеціальності 

(СК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та 

управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності 

та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
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комп’ютерних технологій.  

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 

збереження й використання його ресурсів.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку, оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

Додаткові спеціальні (фахові) компетентності з 

урахуванням особливостей освітньої програма 

СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування 

та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою 

відображення їх  в обліку і податковій звітності 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, 

податкову і статистичну звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 

видів економічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової 

систем України та враховувати їх особливості з метою організації 

обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах.  

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  
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його методи і процедури.  

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне 

різноманіття.  

ПР19. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього середовища.  

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 

соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати  

та управляти часом.  

ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави.  

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена 

суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного 

суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

 

 

7. Політика курсу 

Політика здобуття знань з виробничих практик визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

8. Політика оцінювання 

Остаточна оцінка за виробничими практиками розраховує таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання звіту - письмово 60 

Захист звіту - усно 40 

 

9. Рекомендований зміст звітів з виробничих практик 

 

Виробничі практики носить дослідницько-практично-презентаційний характер, а у 

їх звітах описуються питання щодо виконуваних робіт студентом в період практики.  

Для подання матеріалу рекомендується наступні форми змісту практик. 

 

9.1. Виробничі практики за навчальним планом на базі підготовки фахівців 

першого (бакалаврського) рівня на основі повної загальної середньої освіти  

9.1.1. Виробнича практика  

«Практика на виробництві за спеціальністю»: 

Титульний аркуш 

Зміст 
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Вступ 

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

системою оподаткування та іншими класифікаційними ознаками. Статут підприємства. 

Організаційна структура. 

2. Фінансовий план підприємства та оцінка його виконання.  

3. Організація роботи облікового персоналу підприємства. 

4. Нормативне забезпечення фінансового, статистичного, податкового та 

управлінського обліку на підприємстві. 

5. Облікова політика підприємства. 

6. Організація первинного обліку і документообороту та робочий план рахунків 

(синтетичний, субрахунки, аналітичний). 

7. Організація обліку наявності та руху необоротних активів, запасів і грошових 

коштів. 

8. Облік власного капіталу, довгострокових зобов’язань і забезпечень. 

9. Облік доходів і витрат діяльності за центрами відповідальності 

10. Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками 

11. Організація обліку праці персоналу та її оплати на підприємстві 

12. Організація управлінського обліку та калькулювання собівартості продукції на 

підприємстві. 

13. Організація обліку формування, розподілу та використання фінансових 

результатів.  

14. Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. 

15. Методика складання балансу та звіту про фінансові результати підприємства.  

16. Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві. 

17. Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської діяльності на 

підприємстві 

18. Аналіз наявності, стану та оцінка ефективності використання ресурсів 

підприємства 

19. Аналіз формування витрат і доходів підприємства та оцінка його фінансового 

стану.  

20. Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і 

оподаткування в університеті виходячи з потреб роботодавців 

Висновки  

Список використаної літератури  

Презентаційні матеріали  

 

9.1.2. Виробнича практика  

«Практика на виробництві за професійною діяльністю»: 

Титульний аркуш 

Зміст 

Вступ 

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

іншими класифікаційними ознаками. Статут та організаційна структура підприємства 

2. Система оподаткування підприємства, податкові розрахунки об’єктів 

оподаткування та податкові платежі на підприємстві 
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3. Організація роботи облікового персоналу та нормативне забезпечення 

фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку на підприємстві 

4. Облікова політика підприємства 

5. Робочий план рахунків (синтетичний, субрахунки, аналітичний) 

6. Організація управлінського обліку та звітності на підприємстві 

7. Організація системи обліку для управління необоротними активами 

8. Організація системи обліку для управління оборотними активами 

9. Організація системи обліку для управління власним капіталом 

10. Організація системи обліку для управління зобов’язаннями підприємства 

11. Облік доходів діяльності за центрами відповідальності 

12. Облік витрат діяльності за центрами відповідальності 

13. Організація облікової системи для управління вартістю робочої сили на 

підприємстві 

14. Калькулювання собівартості продукції 

15. Організація системи обліку для управління фінансовими результатами 

16. Організація підготовчих робіт до складання звітності та методика складання 

балансу та звіту про фінансові результати підприємства  

17. Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві 

18. Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської діяльності на 

підприємстві 

19. Аналітична робота у процесі прийняття управлінських рішень при здійсненні 

господарської діяльності  

20. Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і 

оподаткування в університеті виходячи з потреб роботодавців 

Висновки  

Список використаної літератури  

Презентаційні матеріали  

 

9.2. Виробнича практика «Практика на виробництві за спеціальністю» за 

навчальним планом на базі підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня 

на основі молодшого бакалавра (спеціаліста)  

Титульний аркуш 

Зміст 

Вступ 

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

системою оподаткування та іншими класифікаційними ознаками. Статут підприємства. 

Організаційна структура. 

2. Фінансовий план підприємства та оцінка його виконання.  

3. Система оподаткування підприємства, податкові розрахунки об’єктів 

оподаткування та податкові платежі на підприємстві 

4. Організація роботи облікового персоналу та нормативне забезпечення 

фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку на підприємстві.  

5. Облікова політика підприємства. 

6. Організація первинного обліку і документообороту та робочий план рахунків 

(синтетичний, субрахунки, аналітичний). 
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7. Організація управлінського обліку та звітності на підприємстві. 

8. Організація системи обліку для управління активами. 

9. Організація системи обліку для управління пасивами. 

10. Облік доходів діяльності за центрами відповідальності 

11. Облік витрат діяльності за центрами відповідальності 

12. Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками 

13. Організація обліку праці персоналу та її оплати на підприємстві 

14. Калькулювання собівартості продукції на підприємстві. 

15. Організація обліку формування, розподілу та використання фінансових 

результатів.  

16. Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві Методика складання 

балансу та звіту про фінансові результати підприємства. Організація статистичної та 

податкової звітності на підприємстві 

17. Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської діяльності на 

підприємстві 

18. Аналіз наявності, стану та оцінка ефективності використання ресурсів 

підприємства 

19. Аналіз формування витрат і доходів підприємства та оцінка його фінансового 

стану.  

20. Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку в 

університеті виходячи з потреб роботодавців 

Висновки  

Список використаної літератури  

Презентаційні матеріали  

 

Загальний обсяг звіту за практикою до 30 сторінок не враховуючи 

презентаційного матеріалу.  

 

 

10. Вимоги до представлення звітів з виробничих практик 

Звіти з практик є самостійними роботами 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 змістів звітів 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. 

Звіти приймаються за умови, що здобувач вищої освіти виконав вимоги програми 

практики і звіти візуально містять всі необхідні реквізити, підписи, оформлені 

відповідно до вимог. Звіти повинні бути скріплені у папку. Якщо звіти не відповідають 

установленим вимогам вони не приймається на кафедру.  

Звіт повинен бути виправлений здобувачем вищої освіти відповідно до зауважень 

керівника від кафедри, лише тоді він допускається до захисту. 
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11. Порядок захисту звітів з виробничих практик  

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 
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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 

 

 

D 

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. 

 



21 

 

12. Рекомендована література 

 

1. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 17 с 

2. Загальні рекомендації з підготовки, оформлення, захисту й оцінювання 

курсових та випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти першого 

бакалаврського і другого магістерського рівнів / за ред. проф. Мороз Ю.Ю. Житомир: 

ЖНАЕУ, 2018. 48 с. 

3. Закон України  «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 

21.12.2017 р. № 2258-VIII. 

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 р. № 996-XIV. 

5. Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового 

контролю в Україні» від 26.01.1993 р. № 2939-XII. 

6. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 р. № 4038-XII. 

7. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 р. № 2614-XII. 

8. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III. 

9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 

10. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. 

11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV. 

12. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Частина І (Видання 2016–2017 року). 

URL: https://cutt.ly/RfX6Piv 

13. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Частина ІІ (Видання 2016–2017 року). 

URL: https://cutt.ly/CfX6YpQ 

14. Додаток до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг. Частина ІІІ  (Видання 2016–2017 року). URL: 

https://cutt.ly/1fX6AFm 

15. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про обов'язковий 

аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив Ради 

від 17.05.2006 № 2006/43/ЄС 

16. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

17. Міжнародні стандарти фінансової звітності. 

URL: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

18. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

19. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. – Наказ 

Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. № 291. 

20. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі – Наказ Міністерства фінансів України 29.12.2015 р. № 1219. 

21. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України. – Постанова Правління Національного банку України 11.09.2017 р. № 89. 

22. Порядок проходження стажування: Наказ Мінфіну України від 06.07.2020 р. 

№ 398/ 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2939-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/4038-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2614-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/4495-17
https://zakon.rada.gov.ua/go/436-15
https://cutt.ly/RfX6Piv
https://cutt.ly/CfX6YpQ
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0892-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0689-20


22 

 

23. Порядку зарахування теоретичних знань: Наказ Мінфіну України від 01.06.2020 

р. № 256 

24. Положення про Комісію з атестації: Наказ Мінфіну України від 22.01.2020 р. № 20 

25. Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

інформації суб'єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з обов'язкового 

аудиту фінансової звітності підприємству, що становить суспільний інтерес, нагляд за 

яким здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: Рішення 

НКЦПФР від 14.11.2019 р. № 694. 

26. Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг: Наказ 

Мінфіну України від 29.08.2019 № 362 

27. Звіт суб'єкта аудиторської діяльності про надані послуги та Інструкцію про 

складання та подання звітності за формою № 1-аудит (річна) "Звіт суб'єкта аудиторської 

діяльності про надані послуги": Рішення Аудиторської палати від 28.08.2019 р. № 19/1. 

28. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг: Рішення 

Аудиторської палати від 18.05.2019 р.№ 1/7. 

29. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826 

30. Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації: Рішення 

НКЦПФР від 08.10.2013 р. № 2187. 

31. Стандарти внутрішнього аудиту: Наказ Мінфіну України від 04.10.2011 № 1247 

32. Програма навчання (сукупність знань) для підготовки сертифікованих 

аудиторів банків. Рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 2005 року 

№153/6 

33. Внутрішній аудит від теорії до практики. 

URL: https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/557/30.03.2020.pdf 

34. Дікань Л. В. Контроль у бюджетних установах: підручник. Харків: ВД 

«ІНЖЕК». 2010. 408 с. 

35. Розвиток бухгалтерського обліку в системі фінансово-економічної безпеки 

суб’єктів господарювання: теорія та методологія: монографія / В.М. Пархоменко, Н.М. 

Малюга, О.І. Пилипенко та ін. / за наук. ред. д-ра економ. наук, проф. Н.М. Малюги. 

Київ: НАСОА, 2020. 233 с. 

36. Сарахман О.М. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / О. М. Сарахман, О. 

І. Скаско, О. Д. Вовчак, О. К. Волкова. Київ : УБС НБУ, 2015. 239 с 

37. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Мельник Т. Ю  Облік, статистика, аналіз та 

аудит в системі контролювання фінансових результатів підприємства: монографія. 

Житомир : Рута, 2016. 291 с. 

38. Цал-Цалко Ю. С. Аудит: навч. посібник / Ю. С. Цал-Цалко, Ю. Ю. Мороз., Л. 

А. Суліменко [та ін.]; [під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.]. Житомир: ПП “Рута”, 2012. 392 с. 

39. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Цегельник Н. І. Управлінський облік: 

підручник. Ж.: ПП “Рута”, 2015. 632 с. 

40. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Суліменко Л. А. Фінансовий аналіз: 

Підручник. Вид. 5-є, доповнене.  Житомир: ПП “Рута”, 2012. 609 с 

41. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Гайдучок Т.С., Цегельник Н. І. Митна 

діяльність в Україні: організація та облікове забезпечення. Вип. 1. Організація митної 

діяльності в Україні, її роль в розвитку бізнесу та облікове забезпечення: посібник. 

Житомир : Рута, 2020. 136 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0547-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0238-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01_7230-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1827-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1827-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11#n15


23 

 

ДОДАТОК 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Житомирський національний агроекологічний 
університет 

 
 

Факультет обліку та фінансів 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

 

ЩОДЕННИК 
 З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

«Практика на виробництві за 
спеціальністю» 

 

Студента (ки) _______________________________ 
                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Освітньої програми «Облік і оподаткування»    

Освітній ступінь «Бакалавр»   .             

з галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування”  

.Житомир 2020 



24 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент (ка)______________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

направляється на виробничу практику в ______________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
(місцезнаходження підприємства) 

на ______________________________________________________ 
 (назва підприємства) 

 

Термін практики:  з                        по                                                _ 

 

 

В. о. декана факультету ____________           __О.Д. Ковальчук ___ 
         (підпис)                              ( прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

ВІДМІТКИ ПРО ТЕРМІН ПРАКТИКИ 

 

Прибув на підприємство                “___”_________________2020 р. 

 

 

Вибув з підприємства                     “___”_________________2020 р. 

 

 

Керівник підприємства _______    ________________________ 
   (підпис)              ( прізвище та ініціали) 
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ПРОГРАМА ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

«ПРАКТИКА НА ВИРОБНИЦТВІ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ» 

 

Види робіт 
Кількість 

днів 

1 
Загальна характеристика підприємства за КОАТУУ, КФВ, КОПФГ, 

КВЕД, системою оподаткування та іншими класифікаційними 

ознаками. Статут підприємства. Організаційна структура. 

1 

2 Фінансовий план підприємства та оцінка його виконання.  1 

3 Організація роботи облікового персоналу підприємства. 1 

4 
Нормативне забезпечення фінансового, статистичного, податкового та 
управлінського обліку на підприємстві. 

1 

5 Облікова політика підприємства. 1 

6 
Організація первинного обліку і документообороту та робочий план 
рахунків (синтетичний, субрахунки, аналітичний). 

1 

7 
Організація обліку наявності та руху необоротних активів, запасів і 
грошових коштів. 

1 

8 Облік власного капіталу, довгострокових зобов’язань і забезпечень. 1 
9 Облік доходів і витрат діяльності за центрами відповідальності 1 

10 Організація обліку розрахунків з покупцями та постачальниками 1 
11 Організація обліку праці персоналу та її оплати на підприємстві 1 

12 
Організація управлінського обліку та калькулювання собівартості 
продукції на підприємстві. 

1 

13 
Організація обліку формування, розподілу та використання 
фінансових результатів.  

1 

14 Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. 1 

15 
Методика складання балансу та звіту про фінансові результати 

підприємства.  
1 

16 Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві. 1 

17 
Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської 

діяльності на підприємстві 
1 

18 
Аналіз наявності, стану та оцінка ефективності використання ресурсів 
підприємства 

1 

19 
Аналіз формування витрат і доходів підприємства та оцінка його 
фінансового стану.  

1 

20 
Напрями поліпшення підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і 
оподаткування в університеті виходячи з потреб роботодавців 

1 

Разом 20 
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Щоденник проходження виробничої практики «Практика на виробництві за спеціальністю» 

 

№ 

 з/п 

Дата 

(робочі 

дні) 

Види  робіт  Зміст виконаних робіт та одержані компетентності 

Відмітки про виконану 

роботу керівника практики 

від підприємства 

оцінка підпис 

1 

     

 

 

2 

     

 

 

3 

     

 

 

4 

     

 

 

5 

     

 

 

6 
     

 

7 

     

 

 

8 

     

 

 

9 
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10 

     

 

 

11 

     

 

 

12 

     

 

 

14 

     

 

 

15 

     

 

 

16   

 
   

 

17   

 
   

 

18   

 
   

 

19   

 
   

 

20   
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ВІДЗИВ ТА ОЦІНКА РОБОТИ  

СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпис керівника практики від підприємства ________________ 

  “____” _______________________ 2020 р. 

 

КОНТРОЛЬ НАЯВНОСТІ ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРАКТИКИ 

Назва документа Відмітка про наявність (+,-) 

1. Щоденник  

2. Звіт  

3. Фінансовий план (бюджет)  

4.Облікова політика   

5. Первинні документи (по 1 зразку 

за кожною темою – основні засоби, 

запаси, грошові кошти, розрахунки, 

оплата праці) 

 

6. Договір з покупцями  

7. Договір з постачальниками   

8. Розрахунок калькулювання 

собівартості продукції (робіт, 

послуг) 

 

9. Баланс  

10. Звіт про фінансові результати   

Примітка. Документи додаються як копії або за формою самостійно 

розробленою студентом. 
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ВИСНОВОК ПРО РОБОТУ СТУДЕНТА ЗА 

МАТЕРІАЛАМИ ПРАКТИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ЇХ ЗАХИСТУ 
 

Керівника практики від університету за 

результатами рецензування матеріалів поданих 

студентом 
 

 

 

 

 

 

 

 

___________   _________   ____________________________________ 

(посада)        (підпис)              ( прізвище та ініціали) 

 

“___” _________________ 2020 р. 

 

 

Комісії по захисту матеріалів практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист матеріалів практики (оцінка) _____________________ 
 

Комісія ________________________________________________ 

(підписи)  

“___” _________________ 2020 р. 
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Обов’язкові вимоги до змісту звіту з виробничої 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. 
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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. 

 

 
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

1. Студент до початку практики повинен отримати інструктаж керівника 

практики від університету, щоденник, індивідуальне завдання за темою 

наукового дослідження та направлення на практику. 

2. Після прибуття на підприємство студент 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 виробничої практики 

оформляють наказом по підприємству з призначення керівника практики. 

3. Основним документом студента під час проходження практики є 

щоденник. Під час практики студент щоденно коротко повинен записувати в 

щоденник все, що він зробив за день для виконання календарного графіка 

проходження практики та одержати оцінку від керівника практики з 

підприємства. 

По закінченні практики щоденник повинен бути переглянутий керівником 

практики від підприємства, який складає відзив та підписує його. Оформлений 

щоденник разом зі звітом студент повинен здати на кафедру. Без заповненого 

щоденника практика не зараховується. 

4. Звіт з практики складається студентом у відповідності з календарним 

планом проходження практики та додатковими вказівками керівників з 

практики від університету та від підприємства. 

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

робіт (1-3 сторінки на кожний з 20 видів робіт за їх видами), висновок (1 

сторінка), список використаної літератури, додатки. 

6. Практика студента оцінюється за наслідками її захисту. 

 

 

Підготували:  

д.е.н., професор Цал-Цалко Ю.С., д.е.н., професор Мороз Ю.Ю. 

к.е.н., професор Суліменко Л.А., к.е.н., доц. Гайдучок Т.С. 

 


