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1. Анотація 

Навчальна практика з організації первинного обліку на підприємстві є 

невід’ємною складовою формування загальних та спеціальних (фахових) 
компетентностей бакалаврів з обліку та оподаткування. Документування 

господарських операцій є основним елементом методу бухгалтерського обліку, його 

основою. Під час проходження навчальної практики особлива увага надається 

документу як правовому (юридичному) обґрунтуванню господарських операцій, 
їхньої правомірності й оцінки. Первинні документи є основою бухгалтерського, 

податкового і статистичного обліку, який здійснюється як ручним, так і 

автоматизованими способами. Вони відображають процеси придбання запасів і 
засобів праці, процеси виробництва і реалізації, рух ресурсів підприємства, його 

доходи і витрати.  

Навчальна практика «Організація первинного обліку на підприємстві» 
розроблена з метою засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок з 

організації первинного обліку на підприємствах різних форм власності та видів 

діяльності. Навчальна практика з організації первинного обліку на підприємстві 
призначена для студентів спеціальності 071 "Облік і оподаткування" рівня "бакалавр" 

усіх форм навчання. У навчальній практиці у логічному порядку представлено 

основні питання з організації первинного обліку. У результаті проходження 

навчальної практики студенти зможуть оволодіти необхідними практичними 
навичками із формування первинної документації, обґрунтовувати вибір та порядок 

застосування первинних документів з метою фіксації тих чи інших господарських 

операцій, облікових процесів та явищ. 

 

 

2. Мета  та завдання  

Мета навчальної практики – озброєння, закріплення та розширення у 
студентів необхідних знань, вмінь та практичних навичок з організації первинного 

обліку на підприємстві. 

Завдання навчальної практики з «Організації первинного обліку»: 
студент повинен знати: 

 концептуальні основи організації первинного бухгалтерського обліку; 

 нормативно-правове забезпечення процесів організації та ведення 

первинного обліку; 

 права й обов’язки бухгалтера; 

 основні напрямки організації первинного обліку на підприємстві; 

 методи, форми та інструментарій організації первинного обліку на 

підприємстві; 

 порядок організації бухгалтерського обліку в умовах використання 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

 поняття документообігу та номенклатури бухгалтерського діловодства; 

 особливості організації праці фахівців, зайнятих первинним обліком на 

підприємстві; 

 вимоги до захисту первинної облікової інформації;  

 особливості організації бухгалтерського обліку на окремих ділянках роботи. 

студент повинен набути уміння: 

 орієнтуватись у системах документації;  
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 складати документи відповідно до сучасних вимог; 

 раціонально організовувати процеси проходження, виконання та зберігання 

первинних документів; 

 планувати розвиток і визначати ефективність облікового процесу на 

первинній ланці обробки інформації; 

 визначати нормативну чисельність облікового персоналу для підрозділу 

підприємства з метою ведення первинного обліку; 

 будувати графіки документообігу; 

 використовувати в роботі сучасні інформаційні технології. 

Навчальна практика складається з 2 розділів: 

Модуль 1. Організаційно-методичні основи ведення первинного обліку на 
підприємстві (5 семестр). 

Модуль 2. Організація перинного обліку за об’єктами (6 семестр). 

 

3. Опис навчальної практики 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 
Розділ 1 

Кількість кредитів – 1 
Галузь знань 07 «Управління 

та адміністрування» 

Практична підготовка 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Змістових модулів – 1 
Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» 

Семестр 

5-й 5-й 

Практичні 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота 

- 26 год. 

Форма контролю: залік  

Розділ 2 

Кількість кредитів – 1 
Галузь знань 07 «Управління 

та адміністрування» 

Практична підготовка 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Змістових модулів – 1 
Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування» 

Семестр 

5-й 5-й 

Практичні 

30 год. 4 год. 

Самостійна робота 

- 26 год. 

Форма контролю: залік  
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4. Результати навчання 

Навчальна практика надасть можливість студентам оволодіти наступними 
компетентностями та 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. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців  спеціальності 

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

 за навчальною практикою «Організація первинного обліку на підприємстві»   

Перелік загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

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  

 
 

Перелік 

спеціальних 

фахових 
компетентностей 

(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.  

СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із 

застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп’ютерних технологій.  

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку, оподаткування. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 
Додаткові спеціальні (фахові) компетентності з 

урахуванням особливостей освітньої програма 

СК12. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної 
діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави 
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Перелік 

програмних 

результатів 
навчання (ПР) 

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.   

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.  

 

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної практики визначається загальними 
положеннями, підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

 

6. Робоча програма 

 

6.1. Зміст навчальної практики 

Розділ 1. 

Модуль І. Організаційно-методичні основи ведення первинного обліку на 
підприємстві 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку 

Поняття та сутність організації первинного обліку. Системний підхід до 
організації первинного обліку на підприємстві. Первинний облік у системі управління 

господарством. Мета та завдання організації первинного обліку. Суб’єкти й об’єкти 

організації первинного обліку. Процес організації первинного обліку. Етапи 
організації первинного обліку. Моделі організації первинного обліку. Принципи 

організації первинного обліку. Вибір форми організації обліку. Вибір технології і 

техніки ведення первинного обліку. Підбір облікового персоналу.  

Тема 2. Вимоги до оформлення первинних документів та їх обов’язкові 
реквізити 

Організація нормативно-правової бази процесу первинного обліку. 

Методологічні та правові аспекти регулювання первинного обліку в Україні. 
Обов’язкові реквізити первинних документів. Відповідальність за організацію 

первинного обліку на підприємстві. Дії підприємства у разі втрати, знищення або 

псування первинних документів. Порядок обліку бланків суворої звітності. Облік руху 
бланків доручень та одержання матеріальних цінностей.  

Тема 3. Формування системи первинного документообігу 

Внутрішня регламентація ведення первинного обліку. Розробка внутрішніх 

документів. Наказ про облікову політику підприємства, його суттєве призначення і 
структура. Організація облікової політики підприємства у частині первинного обліку. 

Номенклатура бухгалтерського діловодства. Організація документування 

господарських операцій на стадії первинного їх обліку. 
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Тема 4. Організація зберігання бухгалтерських документів 

Особливості та порядок зберігання бухгалтерських документів. Порядок 
приймання-передачі справ при зміні бухгалтера. Загальний порядок проведення і 

оформлення інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації активів, 

зобов'язань і розрахунків. Планування розвитку та визначення ефективності облікового 

процесу на первинній ланці обробки інформації.  
Розділ 2. 

Модуль ІІ. Організація перинного обліку за об’єктами 
Тема 1. Організація первинного обліку грошових коштів 
Документальне оформлення касових операцій. Ліміт готівки в касі. Документи 

по безготівкових розрахунках платіжної системи України. Документальне 

оформлення операцій із грошовими коштами на підприємстві. 
Тема 2. Організація первинного обліку необоротних активів 

Документальне оформлення операцій з основними засобами. Розрахунок 

амортизації основних засобів. Документальне оформлення операцій з малоцінними 

необоротними активами. Форми первинного обліку нематеріальних активів. 
Тема 3. Організація первинного обліку запасів 

Організація складського обліку. Документи з оприбуткування і відпуску запасів 

на сторону. Товаросупроводжувальні документи. Документи складського обліку і 
внутрішнього переміщення запасів. Документальне оформлення операцій із МШП. 

Тема 4. Організація первинного обліку розрахункових операцій 

Документальне оформлення наявних розрахункових операцій.  Організація 
первинного обліку дебіторської заборгованості. Вексель та вексельна документація. 

Організація первинного обліку розрахунків з підзвітними особами. Організація 

первинного обліку розрахунків кредиторської заборгованості.  

Тема 5. Організація первинного обліку оплати праці 
Облік особового складу і чисельності працівників. Облік використання робочого 

часу. Типові форми первинного обліку по розрахунках із працівниками по заробітній 

платі. Первинні документи з нарахування та виплати заробітної плати.  
Тема 6. Організація первинного обліку власного капіталу 

Організація первинного обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань 

підприємства. Організація документального формування зареєстрованого (пайового) 
капіталу. Організація первинного обліку і формування резервного капіталу. 

Організація обліку і формування неоплаченого капіталу. Організація обліку і 

формування вилученого капіталу. Документальне забезпечення обліку 

нерозподіленого прибутку.  
Тема 7. Організація первинного обліку доходів та витрат діяльності 

підприємства 

Організація первинного обліку доходів підприємства. Організація первинного 
обліку витрат виробництва. Документування первинного обліку витрат діяльності. 

Організація первинного обліку та порядок формування фінансових результатів 

підприємства. 
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6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми 

навчання 

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 
в тому числі: 

 практичні 

1 2 3 4 

Розділ 1 

Модуль І. Організаційно-методичні основи ведення первинного обліку на 

підприємстві 

1. Основи організації бухгалтерського обліку  6 6 

2. Вимоги до оформлення первинних документів та 

їх обов’язкові реквізити 

6 6 

3. Формування системи первинного документообігу 12 12 

4. Організація зберігання бухгалтерських документів  6 6 

Всього годин за розділом 1 (5-й семестр) 30 30 

Розділ 2 
Модуль ІІ. Особливості організації перинного обліку за об’єктами 

1. Організація первинного обліку грошових коштів 4 4 
2. Організація первинного обліку необоротних 

активів 

4 4 

3. Організація первинного обліку запасів 4 4 
4. Організація первинного обліку розрахункових 

операцій 

4 4 

5. Організація первинного обліку оплати праці 6 6 
6. Організація первинного обліку власного капіталу 4 4 
7. Організація первинного обліку доходів та витрат 

діяльності підприємства 
4 4 

Всього годин за розділом 2 (6-й семестр) 30 30 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

практичні 
самостійна 

робота 

1 2 3 4 5 

Розділ 1 

Модуль І. Організаційно-методичні основи ведення первинного обліку на 
підприємстві 

1. Основи організації бухгалтерського обліку  6 1 5 

2. Вимоги до оформлення первинних документів та 
їх обов’язкові реквізити 

6 1 5 

3. Формування системи первинного документообігу 12 1 11 

4. Організація зберігання бухгалтерських документів  6 1 5 

Всього годин за розділом 1 (5-й семестр) 30 4 26 

Розділ 2 

Модуль ІІ. Особливості організації перинного обліку за об’єктами 
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1. Організація первинного обліку грошових коштів 4 
1 9 2. Організація первинного обліку необоротних 

активів 
4 

3. Організація первинного обліку запасів 4 
1 9 4. Організація первинного обліку розрахункових 

операцій 

4 

5. Організація первинного обліку оплати праці 6 1 5 

6. Організація первинного обліку власного капіталу 4 
1 9 7. Організація первинного обліку доходів та витрат 

діяльності підприємства 
4 

Всього годин за розділом 2 (6-й семестр) 30 4 26 

 

 

6.4. Зміст практичних занять 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 
на формування вмінь та навичок виконання певних видів економічної роботи, а саме 

розрахунків показників, вибір методів, розробка моделей, обґрунтування висновків 

щодо стану системи фінансово-економічної безпеки підприємства.  
Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 

і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 
вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

У процесі проведення заняття з навчальної практики студенти самостійно (при 

попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання різного рівня 
складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці заняття викладачем 

проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та підведення підсумків з 

виставленням відповідних оцінок. 
Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 
За кожним модулем закріплене завдання відповідно до теми заняття: 

 

Розділ 1 

Модуль 1. Організаційно-методичні основи ведення первинного обліку на 
підприємстві 

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку  

1. Розглянути етапи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.  
2. Планування організації первинного обліку на підприємстві.  

3. Вибір форми організації обліку. 

4. Вибір технології і техніки ведення первинного обліку.  
5. Розробка моделі організації первинного обліку. 

6. Розробка процесу запровадження організації первинного обліку. 

7. Здійснення підбору облікового персоналу для організації первинного обліку 

підприємства.  
Тема 2. Вимоги до оформлення первинних документів та їх обов’язкові 

реквізити 

1. Вивчення та опрацювання нормативно-правової бази процесу первинного 
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обліку. 

2. Аналіз обов’язкових реквізитів первинних документів. 
3. Складання робочих альбомів носіїв інформації. 

4. Передбачити відповідальність за організацію первинного обліку на 

підприємстві.  

5. Розробка моделі дій підприємства у разі втрати, знищення або псування 
первинних документів.  

6. Розробка порядку обліку бланків суворої звітності.  

7. Організація обліку руху бланків доручень та одержання матеріальних 
цінностей.  

Тема 3. Формування системи первинного документообігу. 

1. Внутрішня регламентація ведення первинного обліку.  
2. Планування документування господарських операцій на стадії первинного 

обліку.  

3. Номенклатура бухгалтерського діловодства. 

4. Розробка внутрішніх документів у частині ведення первинного обліку.  
5. Електронний документообіг на підприємстві. 

6. Складання графіку документообігу первинних документів підприємства.. 

Тема 4. Організація зберігання бухгалтерських документів. 
1. Особливості та порядок зберігання бухгалтерських документів. 

2. Розробка порядку приймання-передачі справ при зміні бухгалтера.  

3. Ознайомлення із загальним порядком проведення і документального 
оформлення інвентаризації.  

4. Планування розвитку та визначення ефективності облікового процесу на 

первинній ланці обробки інформації. 

 
Розділ 2 

Модуль ІІ. Особливості організації перинного обліку за об’єктами  

Тема 1. Організація первинного обліку грошових коштів.  
1. Ознайомлення з принципами та основами організації роботи каси на 

підприємстві.  

2. Організація первинного обліку надходження та витрачання готівки.  Ліміт 
готівки в касі. 

3. Здійснення документального оформлення готівкових операцій.  

4. Організація первинного обліку безготівкових розрахунків. 

5. Документальне оформлення операцій із грошовими коштами на 
підприємстві. 

Тема 2. Організація первинного обліку необоротних активів.  

1. Документальне оформлення операцій з основними засобами.  
2. Проведення розрахунку амортизації основних засобів.  

3. Документальне оформлення операцій з малоцінними необоротними 

активами.  
4. Складання форм первинного обліку нематеріальних активів. 

Тема 3. Організація первинного обліку запасів.  

1. Організація обліку запасів і їх класифікація.  

2. Первинні документи з обліку виробничих запасів.  
3. Здійснення документального оформлення надходження запасів на склад, 

відпуск зі складу. 

4. Організація первинного обліку малоцінних та швидкозношуваних 
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предметів.  

5. Організація первинного обліку товарів і тари у підприємств роздрібної 
торгівлі. 

Тема 4. Організація первинного обліку розрахункових операцій.  

1. Документальне оформлення наявних розрахункових операцій. 

2. Організація первинного обліку дебіторської заборгованості.  
3. Вексель та вексельна документація. 

4. Організація первинного обліку розрахунків з підзвітними особами.  

5. Організація первинного обліку розрахунків кредиторської заборгованості. 
Тема 5. Організація первинного обліку оплати праці .  

1. Облік особового складу і чисельності працівників.  

2. Облік використання робочого часу.  
3. Типові форми первинного обліку по розрахунках із працівниками по заробітній 

платі.  

4. Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної 

плати.  
Тема 6. Організація первинного обліку власного капіталу.  

1. Сутність організації обліку власного капіталу.  

2. Організація первинного обліку власного капіталу та забезпечення 
зобов’язань підприємства. 

3. Організація документального формування зареєстрованого (пайового) 

капіталу.  
4. Організація первинного обліку і формування резервного капіталу.  

5. Організація обліку і формування неоплаченого капіталу.  

6. Організація обліку і формування вилученого капіталу.  

7. Документальне забезпечення обліку нерозподіленого прибутку.  
Тема 7. Організація первинного обліку доходів та витрат діяльності 

підприємства.  

1. Організація первинного обліку доходів від реалізації продукції, товарів 
(робіт, послуг) тощо. 

2. Організація обліку доходу від інших видів діяльності. 

3. Організація первинного обліку витрат виробництва.  
4. Організація первинного обліку витрат діяльності.  

5. Документування операцій з формування фінансових результатів. 

 

7. Політика оцінювання 

Остаточна оцінка за навчальною практикою розраховує  таким чином 

Види оцінювання Кількість балів 

Виконання звіту – письмово за написання тексту до 60 

Захист звіту – усно – презентація до 40 

Разом  до 100 

 

8. Вимоги до представлення звіту з навчальної практики 

Звіт з навчальної практики є самостійною роботою студента.  

Звіт за Розділом 1, який формує компетенстності з організації первинного обліку 
і оподаткування, може бути представлений у вигляді: 

1) Розробки моделі організації первинного обліку (із обґрунтуванням 

технології і техніки ведення первинного обліку на умовному підприємстві); 
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2) Розробка проекту запровадження організації первинного обліку.  

3) Складання графіку документообігу первинних документів підприємства. 

4) Розробки моделі дій підприємства у разі втрати, знищення або псування 

первинних документів. 

5) Планування розвитку та визначення ефективності облікового процесу на 
первинній ланці обробки інформації. 

Зміст звіту конкретизується кожним студентом у робочому плані за 

погодженням із викладачем. 

Звіт за Розділом 2, який формує компетенстності організації перинного обліку за 

окремими об’єктами, може бути представлений у вигляді висвітлення окремих 

теоретико-методичних положень та формування сукупності документів у паперовому 
або електронному вигляді, передбачених планом навчальної практики, із 

поглибленою деталізацією окремої теми, запропонованої студентом. 

Зміст звіту конкретизується кожним студентом у робочому плані за 
погодженням із викладачем. 

Звіт приймається за умови, що здобувач вищої освіти виконав вимоги до завдань 

практики і звіт візуально містить всі необхідні компоненти виконаних завдань. 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. 

Презентації оформлюються і захищаються відповідно до Методичних 

рекомендацій, що діють на кафедрі.  

 

9. Порядок захисту звіту з навчальної практики 

Захист звіту з навчальної 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 щодо організації обліку, оподаткування, 
аудиту і аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на підприємстві. Здобувач 

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

розкрити задані завдання, визначити та висловити власну думку щодо того чи іншого 

аспекту організації обліку, оподаткування, аудиту і аналітичної роботи в 
комп'ютеризованих системах 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 захист звіту включає відповіді здобувача вищої освіти на зауваження 

та запитання  керівника практики, висловлення власної критичної думки та 
пропозицій щодо вдосконалення організації обліку оподаткування, аудиту і 

аналітичної роботи в комп'ютеризованих системах на підприємстві. 

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 навчальної практики оцінюється за бальною системою ЕСТS. 
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Оцінювання змісту і захисту звіту з навчальної практики 
Оцінка За зміст Бали За захист Бали 

 

 
А 

5 (відмінно) 

 

Зміст і оформлення 
звіту відповідає у 
повному обсязі 

вимогам. Звіт містить 
змістовні і повні 

висновки. 

 

 
 

56-60 

Повна і правильна відповідь  

на запитання керівника практики; 
висловлення критичної думки щодо 
організації обліку, оподаткування, 

аудиту і аналітичної роботи в 
комп'ютеризованих системах на 

підприємстві;  

 

 
 
 

 
36-40 

 
 

В 
 

4 (добре) 

Мають місце незначні 
недоліки в 

оформленні; помилки 
у розрахунках; не 

розкрито повністю 
деякі завданя або 

теоретичний характер 

деяких розділів звіту і 
висновків. 

 
 

 
 

51-55 

Не висловлено власної думки; 
відсутній критичний висновок щодо 

стану організації обліку, 
оподаткування, аудиту і аналітичної 

роботи в комп'ютеризованих системах 
на підприємстві; відсутня відповідь на 
окремі запитання керівника практики; 

не володіння певною інформацією 
щодо даних на створеному 

підприємстві.  

 
 

 
 

34-35 

 
 

С 
 

4 (добре) 

Мають місце незначні 
недоліки в 

оформленні; помилки 
у розрахунках; не 

розкрито деякі 
завданння звіту або 

теоретичний характер 

деяких завдань звіту і 
висновків, що має бути 

допрацьовано. 

 
 

 
 

46-50 

Висловлена власна думка не 
відповідає наведеним даним звіту; 

відсутній критичний висновок щодо 
стану організації обліку, 

оподаткування, аудиту і аналітичної 
роботи в комп'ютеризованих системах 
на підприємстві; відсутня відповідь на 

запитання керівника практики; не 
володіння певною інформацією щодо 

комп'ютеризованих системах, які 
можуть використовувати на 

підприємствах;.  

 
 

 
 

31-33 

 
D 

3 
(задовільно) 

Мають місце недоліки 
в оформленні звіту;  

відсутня більшість 
додатків; не розкрито 

завдання 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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