
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про бухгалтерську клініку 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Житомирського національного агроекологічного 

університету  

(Затверджено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту протокол № 2 від 11.09.2018 року) 

 

 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Бухгалтерська клініка утворюється з метою закріплення студентами 

теоретичних знань та набуття ними практичних умінь і навичок діяльності у 

сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, статистики, аналізу, 

оцінки, контролю, формування у них поваги до принципів економічної 

діяльності суб’єктів господарювання, підвищення рівня економічної та 

фінансової культури населення, а також надання допомоги суб’єктам 

господарювання і фізичним особам-підприємцям у сфері економічного 

забезпечення діяльності, які її потребують. 

1.2. Основними завданнями бухгалтерської клініки є: 

 набуття студентами практичних навичок майбутньої спеціальності; 

 створення місць для проходження студентами навчальної та інших 

видів практики; 

 надання економічної допомоги  суб’єктам господарювання, бюджетним 

установам, громадським організаціям; 

 проведення заходів з економічної просвіти населення. 

Діяльність бухгалтерської клініки може переслідувати інші завдання, які 

відповідають її меті. 

1.3. Бухгалтерська клініка кафедри виконує навчальну та соціальну 

функції:  

навчальна функція – це зосередження діяльності на практичне 

спрямування навчання, формування з учасників бухгалтерської клініки 

майбутніх фахівців обліку і оподаткування, які оволоділи конкретними 

професійними навичками, не потребують додаткової адаптації до професійної 

діяльності;  

соціальна функція – це задоволення потреб суспільства у доступній 

економічній інформації та допомозі в сфері бухгалтерського обліку, 

оподаткування, аудиту, статистики, аналізу, оцінки, контролю, підвищення 

професійної відповідальності фахівців за спеціальністю. 

Навчальна функція є первинною для бухгалтерської клініки. 



1.4. Діяльність бухгалтерської клініки ґрунтується на принципах:   

верховенства права, законності, об’єктивності, гуманізму, безоплатності 

надання економічної допомоги, конфіденційності, компетентності та 

добросовісності у виконанні студентами-консультантами своїх обов’язків, 

академічної автономії та мобільності. 

При проведенні консультацій учасники бухгалтерської клініки 

дотримується принципів етичних відносин. 

1.5. Інформація про діяльність бухгалтерської клініки та зміст положення 

про неї є відкритою, розміщується на загальнодоступних інформаційних 

площадках, може оприлюднюватися у засобах масової інформації. 

1.6. Бухгалтерська клініка поширює в мережі Інтернет інформацію про її 

завдання і напрями діяльності, оприлюднює контактні дані для звернення до 

неї. 

1.7. Відповідальність за документообіг бухгалтерської клініки 

покладається на відповідальну особу, визначену кафедрою, та гарантів ОПП.  

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ КЛІНІКИ 

2.1. Загальне керівництво бухгалтерською клінікою здійснює завідувач 

кафедри.  

2.2. Фахове керівництво бухгалтерською клінікою здійснюють гаранти 

ОПП або викладачі-куратори за окремими напрямами (завданнями) діяльності. 

2.3. До роботи в бухгалтерській клініці на громадських засадах або в 

межах наявного фінансування залучаються викладачі-куратори та студенти.  

2.4. Викладачі-куратори бухгалтерської клініки орієнтують студентів-

консультантів на вирішення поставлених завдань та перевіряють підготовлені 

консультації, допомагають у розробці просвітніх занять, проводять додаткові 

заняття зі студентами-консультантами клініки, здійснюють керівництво 

проходженням ними практики. 



2.5. Студенти-консультанти бухгалтерської клініки надають економічну 

допомогу та здійснюють просвіту під керівництвом викладачів-кураторів, а 

також гарантів ОПП і завідувача кафедри.  

2.6. Приймання студентів до бухгалтерської клініки здійснюється на 

основі добровільності та фахової компетентності, що визначається 

викладачами-кураторами, гарантами ОПП і завідувачем кафедри під час усної 

співбесіди. 

2.7. Студент-консультант бухгалтерської клініки має право: 

 одержувати знання та практичні навички для застосування на практиці 

та використання у майбутній професії; 

 одержувати матеріали для надання консультацій, брати участь в 

їхньому обговоренні; бути присутніми при розгляді справ, котрими займаються 

інші студенти; 

 одержувати консультативну допомогу від викладачів-кураторів 

бухгалтерської клініки;  

 користуватися бібліотекою та базами даних бухгалтерської клініки; 

 брати участь в акціях, компаніях, проектах, програмах та інших 

заходах, організованих бухгалтерською клінікою; 

 проходити на базі бухгалтерської клініки навчальну та виробничу 

практики в межах навчального плану; 

 брати участь у вирішенні організаційних питань діяльності 

бухгалтерської клініки та надавати пропозиції щодо вдосконалення її роботи; 

 одержувати, після проходження однорічного періоду роботи у 

бухгалтерській клініці спеціальний документ (сертифікат), що характеризує 

тривалість та ефективність його практичної підготовки.  

2.8. Студент-консультант бухгалтерської клініки зобов'язаний: 

 відвідувати заняття навчального процесу, організовані у бухгалтерській 

клініці, додаткові семінари, тренінги, брати участь в інших заходах, що 

проводяться в межах роботи бухгалтерської клініки; 



 постійно поглиблювати свої фахові знання та вдосконалювати 

професійну майстерність; 

 чергувати в бухгалтерській клініці за встановленим графіком, брати 

участь у консультуванні клієнтів та проведенні заходів просвіти; 

 точно, вчасно і якісно виконувати рішення та вказівки викладачів-

кураторів; 

 згідно з дорученням викладачів-кураторів бухгалтерської клініки та 

відповідно до вимог чинного законодавства брати участь у веденні справ 

клієнтів; 

 дотримуватись правил роботи бухгалтерської клініки, трудової 

дисципліни; 

 у своїй діяльності керуватися принципами роботи і завданнями 

бухгалтерської клініки;  

 вести справи з дотриманням етичних норм та збереженням 

конфіденційності; 

 надавати письмовий звіт за підсумками циклу проведеної роботи. 

2.9. Результати роботи студентів-консультантів бухгалтерської клініки 

оцінюються викладачами-кураторами і враховуються при оцінюванні 

навчальних і виробничих практик, окремих тем навчальних дисциплін.  

2.10. Студент-консультант  може бути відрахований з бухгалтерської 

клініки: 

 за власним бажанням студента-консультанта при наявності його 

письмової або усної заяви; 

 за рішенням кафедри при поданні викладачами-кураторами за наявні 

порушення зобов’язань студента-консультанта. 

 

3. НАДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОПОМОГИ У БУХГАЛТЕРСЬКІЙ 

КЛІНІЦІ 

3.1. Студенти-консультанти бухгалтерської клініки надають допомогу в 

сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту, статистики, аналізу, 



оцінки, контролю у формі: економічної інформації, консультацій, підготовки 

відповідних документів. 

3.2. Економічна допомога у формах надання інформації, консультацій, 

підготовки документів надається за умови попереднього погодження їх змісту 

із викладачем-куратором. 

3.3. Бухгалтерська клініка забезпечує надання економічної допомоги в 

розумні строки. 

3.4. Отримавши завдання щодо надання економічної інформації, студент-

консультант складає перелік всіх нормативно-правових актів, які регулюють 

зазначені відносини, вивчає та аналізує їх зміст, робить з них витяги та готує 

проект повідомлення про розгляд звернення з надання економічної інформації, 

який вручає клієнту. 

3.5. Повідомлення про розгляд звернення з надання економічної 

інформації вміщує: короткий виклад звернення клієнта, інтерпретований чи 

дослівний виклад норм чинного законодавства, дату, прізвище та ім’я студента-

консультанта, та його підпис. До відповіді можуть додаватися витяги з 

нормативно-правових актів. 

3.6. Наданню консультації повинно передувати підготовка  студентом-

консультантом плану роботи з надання консультації, інтерв’ювання клієнта,  

складення версії відповіді на питання  справи та підготовка тексту консультації. 

3.7. План роботи включає: вивчення та аналіз норм чинного 

законодавства, що врегульовують дані відносини, перелік питань, які необхідно 

одержати у клієнта, а в разі потреби - в різних установах та організаціях для 

підтвердження зазначених клієнтом обставин; перелік питань, які необхідно 

додатково задати клієнту. 

3.8. Під час інтерв’ю студент-консультант з’ясовує суть виниклих 

відносин та фактичних обставин справи, спільно із клієнтом розробляє план 

подальших дій та узгоджує з ним дату та час наступної зустрічі. 

3.9. Після завершення інтерв’ювання студент-консультант готує проект 

тексту консультації, який повинен включати: короткий виклад з'ясованих 



обставин, пояснення норм чинного законодавства, висновок про можливість 

вирішення проблеми. 

3.10. Під час  консультування  студент-консультант роз’яснює клієнту 

порядок консультування, викладає клієнту суть консультації та варіанти 

вирішення його проблеми. 

3.11. За згодою клієнта студент-консультант готує відповідні документи з 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

3.12. Бухгалтерська клініка вправі відмовити у наданні економічної 

консультації з підстав відсутності можливої фаховості у її наданні. 

3.13. У випадку відмови в наданні економічної допомоги, на прохання 

клієнта йому надаються контакти інших консультаційних центрів з надання 

можливої допомоги. 

3.13. Основні види економічної допомоги бухгалтерської клініки наведені 

в Додатку 1. 

 

4. ПРОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ КЛІНІКИ 

4.1. Просвітня діяльність бухгалтерської  клініки здійснюється з метою 

набуття студентами-консультантами професійних навичок шляхом 

безпосереднього здійснення заходів з формування економічної культури та 

правових знань інших осіб. 

4.2. Гаранти ОПП здійснюють контроль за якістю просвітніх заходів та їх 

проведенням, в тому числі й на основі зворотного зв’язку від учасників заходів. 

4.3. Формами здійснення просвітньої діяльності є безпосередня та/або 

дистанційна робота з аудиторією. 

4.4. Формами безпосередньої роботи з аудиторією можуть бути: 

інтерактивне заняття, тренінг, майстер-клас, лекція, групова бесіда, семінар, 

презентація, ігрова лабораторія, кінопокази, форум-театри, мистецькі виставки 

та їх обговорення, а також інші заходи, що відповідають меті просвітньої 

діяльності. 



4.5. Дистанційно просвітня діяльність може здійснюватися шляхом: 

публікацій в друкованих чи електронних засобах масової інформації, участі у 

радіо- чи телепередачах; ведення колонок консультацій або роз'яснень у ЗМІ чи 

інших інформаційних ресурсах; підготовки навчальних та пропагуючих 

(просвітніх) фільмів та сюжетів; функціонування «гарячих» телефонних ліній; 

розміщення інформації в мережі Internet тощо. 

4.6. Просвітні заходи бухгалтерської клініки повинні відповідати 

наступним вимогам:  

1) актуальність тематики для конкретної аудиторії;  

2) залучення аудиторії до обговорень у формі діалогу та/або дискусії під 

час занять;  

3) заняття повинні містити приклади з повсякденного життя;  

4) зміст матеріалів та їх наповнення відповідають чинному 

законодавству, враховані особливості цільової аудиторії (вік, кількість 

учасників, наявність попередніх знань з теми, досвіду тощо).  

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Бухгалтерська клініка у своїй роботі користується майновими 

ресурсами і аудиторним фондом, які наділені університетом кафедрі 

бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. 

5.2. Фінансування бухгалтерської клініки за рахунок коштів грантів, 

благодійний внесків, договірної тематики та інших джерел не заборонених 

чинним законодавством України. 

 



Додаток 1 

Види економічної  допомоги, що надає Бухгалтерська клініка 

кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

Житомирського національного агроекологічного університету 

 

1. Ведення бухгалтерського обліку діяльності юридичних осіб різних 

форм власності та організаційно-правових форм господарювання 

2. Ведення обліку діяльності ФОП всіх груп 

3. Аналіз поточного стану бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання  

4. Розробка облікової політики підприємства 

5. Робота з первинними документами. Розробка графіку 

документообороту для підприємства 

6. Розробка робочого плану рахунків підприємства з урахування 

специфіки його діяльності (аналітика) 

7. Оптимізація податкових платежів. Допомога при виборі системи 

оподаткування 

8. Розрахунок та оптимізація витрат суб’єктів господарювання на 

організацію та ведення бухгалтерського обліку 

9. Підготовка звітності (фінансової, податкової, статистичної)  

10. Надання консультацій з питань бухгалтерського обліку та 

оподаткування діяльності суб’єктів господарювання (консультаційне 

супроводження) 

11. Організація та ведення кадрового обліку, бухгалтерська документація 

щодо виплат працівникам 

12. Відновлення обліку 

13. Аналіз діяльності суб’єкта господарювання на основі наданої звітності 

14. Супроводження процесу приймання-передачі бухгалтерських справ 

при зміні бухгалтера 



15. Консультування щодо зберігання електронних копій робочих 

документів бухгалтерії 

16. Підбір КВЕДів при створенні чи розширенні діяльності, допомога в 

оформленні установчих документів 

17. Допомога при виборі форм договорів для оформлення бізнес-ідей та 

бухгалтерське супроводження 

18. Підготовка проектів листів-запитів у державні органи щодо питань 

обліку та оподаткування 

19. Участь у розробці договірних тем з суб’єктами господарювання 

20. Просвітня діяльність у сфері бухгалтерського обліку, оподаткування, 

аудиту, статистики, аналізу, оцінки, контролю 

 


