




1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(призначення 

навчальної 

дисципліни) 

 

Виробнича практика – 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 на господарюючих суб’єктах. 

Мета 

вивчення 

Полягає у закріпленні та поглибленні теоретичних знань, 

набутті практичних навичок з організації бухгалтерського 

обліку, розвитку науково-дослідницької роботи і залучення 

здобувачів вищої освіти до громадського життя трудового 

колективу підприємства, установи та організації. 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

 активна участь здобувачів вищої освіти у впровадженні на 

практиці сучасних економічних методів управління в 

Україні; 

 поглиблення навичок самостійної роботи зі спеціальною 

літературою, нормативними документами, фактичними 

статистичними, бухгалтерськими й економічними 

даними; 

 вивчення принципів побудови різних форм 

бухгалтерського обліку; 

 засвоєння порядку прийому і обробки первинних і 

зведених документів у кожному відділі бухгалтерії 

підприємства; 

 прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації 

для запису в облікові регістри синтетичного і 

аналітичного обліку; 

 участь у проведенні інвентаризації майна і зобов’язань 

підприємства; 

 навчитися критично оцінювати діючу практику обліку і 

обробки інформації, аналізувати ці процеси, проявляти 

елементи науково-дослідницької роботи; 

 участь в опрацюванні первинних і зведених документів 

при застосуванні комп’ютерної або інших 

автоматизованих форм обліку; 

 збір матеріалів для написання 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. 

Пререквізити 

 

 

 

Для результативного проходження практики студенти 

потребують базових знань з низки дисциплін, достатніх для 

сприйняття понятійно-категоріального апарату за 

спеціальністю та розуміння методів наукового та 

практичного дослідження, а саме: Облік і звітність суб’єктів 

господарювання, Бухгалтерський облік, Податкова система, 

Податкове право, Бухгалтерський облік та звітність в 

комерційних банках. 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння 

зв’язків, що існують між процесами та явищами в різних 

економічних системах. 

РН 4. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання облікових даних для 

узагальнення економічної інформації. 

РН 6.Використовувати особливості обліку і оподаткування у 

професійній діяльності та господарській практиці.  

РН 7. Характеризувати господарські операції та процеси, 

вміти документально їх оформлювати для відображення в 

обліку підприємств. 

РН 8. Формувати й аналізувати фінансову, податкову і 

статистичну звітність для визначення показників 

забезпеченості підприємства ресурсним потенціалом та його 

ефективного використання. 

РН 9. Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо 

розрахунку і сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, 

їх обліку та формування податкової звітності суб’єктів 

господарювання. 

РН 10. Формувати і надавати облікову-аналітичну 

інформацію для ухвалення управлінських рішень з метою 

підвищення ефективності бізнесу. 

РН 14. Використовувати нормативно-правові документи і 

національні стандарти для ведення бухгалтерського обліку 

суб’єктів господарювання. 

РН 15. Володіти державною та іноземною мовами у 

професійній діяльності. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести 

професійну відповідальність за результати роботи, 

дотримуватися норм та стандартів професійної етики для 

досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення економічного 

розвитку України. 



 

2. Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 
Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 
(шифр і назва) 

 

Спеціальність 
071 Облік і аудит 

(шифр і назва) 

 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 
молодший фаховий 

бакалавр 

 

Обов’язкова  

 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів –  3(2)-й 2-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання  
вибіркове 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  180 

6(4)-й 4-й 

Лекції 

  

Практичні, семінарські 

  

Лабораторні 

  

Самостійна робота 
180 год. 180  год. 

Індивідуальні завдання:  
 

Вид контролю:  
залік залік 

 

  



3. Дидактична карта дисципліни 

 

 

СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ПРАКТИКИ 

 
 

 

 

Зміст виробничої практики обумовлений напрямком діяльності 

підприємства, організації чи установи, що є базою практики, напрямом 

дослідження і повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця. Календарний графік проходження виробничої 

практики відповідає навчальному плану  

 

 

 

Організація проходження практики 

Підписання договору з підприємством Підбір бази та закріплення студентів 

наказом за базами практики 

1 Загальна характеристика підприємства-бази практики 

Організаційні питання практики Загальні відомості про підприємство. 

Складання паспорту підприємства 

2 Аналіз роботи підприємства-бази практики 

Організація первинного обліку і 

документообороту 

Облік доходів і витрат діяльності за 

центрами відповідальності 

3 Заключний етап 

Розробка рекомендацій щодо покращення 

діяльності підприємства 

Підготовка та оформлення звіту з 

виробничої практики 

Захист звітів з виробничої практики 

Методика складання балансу та звіту про 

фінансові результати підприємства 

Організація статистичної та податкової 

звітності на підприємстві 



Календарний план проходження виробничої практики 

 Зміст роботи Термін, 

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 виходячи з потреб роботодавців 

1 

 Разом 20 

 



4. Самостійна робота  

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) 

 

Студенти під час проходження практики виконують індивідуальне 

завдання, яке тісно пов`язане з питаннями організації та технології в 

обліковій діяльності. 

 

Перелік індивідуальних завдань: 

1. Організація роботи облікового персоналу та нормативне забезпечення 

фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку на 

підприємстві 

2. Облікова політика підприємства 

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

4. Організація управлінського обліку та звітності на підприємстві 

5. Організація системи обліку для управління необоротними активами 

6. Організація системи обліку для управління оборотними активами 

7. Організація системи обліку для управління власним капіталом 

8. Організація системи обліку для управління зобов’язаннями підприємства 

9. Облік доходів діяльності за центрами відповідальності 

10. Облік витрат діяльності за центрами відповідальності 

11. Організація облікової системи для управління вартістю робочої сили на 

підприємстві 

12. Калькулювання собівартості продукції 

13. Організація системи обліку для управління фінансовими результатами 

14. Організація підготовчих робіт до складання звітності та методика 

складання балансу та звіту про фінансові результати підприємства 

15. Організація статистичної та податкової звітності на підприємстві 

16. Система зовнішнього і внутрішнього контролю та аудиторської 

діяльності на підприємстві 

 

  



5. Методи навчання Під час підготовки та проходження практики 

практикується частково лекційна форма 

навчання на підготовчому етапі з 

використанням мультимедійного забезпечення; 

пояснення та наведення прикладів з діяльності 

туристичного підприємства;дискусія, бесіда, 

ілюстрація, демонстрація.  

Практичне заняття під час захисту звіту 

практики передбачає: 

- доповідь, відповідь, обговорення;  

- презентацію результатів практики з 

використання мультимедійного забезпечення 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

Для досягнення цілей та завдань курсу 

студентам потрібно засвоїти теоретичний 

матеріал, виконати практичні завдання.  

Передбачено, що по закінченню практики 

здійснюється контроль у вигляді захисту 

студентом звіту з виконаної роботи.  

За результатами проходження навчально-

професійній практики студент отримує 

підсумкову оцінку, яка враховує ретельність та 

своєчасність виконання обов’язкових завдань 

В результаті можна отримати такі обов’язкові 

бали:  

– 60 балів - за вчасне та якісне виконання 

завдань практичних занять та інших поточних 

завдань, що становить поточну (практичну) 

складову його оцінки; 

 – 40 балів – захист звіту з виконаної роботи 

Всього 100 балів. 

Звіт за результатами практики приймає 

комісія кафедри підприємництва, менеджменту 

та туризму за умови обов’язкової участі 

керівника практики від інституту при наявності 

оформлених належним чином: 

- щоденника практики, 

- звіту за результатами практики. 

Термін здавання звіту – за 5 днів до дня 

захисту звітів з практики. На підставі наданої 

документації, з урахуванням її якості та захисту 

звіту, студентам буде виставлена оцінка у 

відомість.  

Диференціація оцінки підсумків практики 

ведеться за загальноприйнятою системою, що 

характеризується разом з підсумковими 



оцінками інших дисциплін успішності студента. 

Студент, що не виконав програму практики та 

студент, що отримав негативну оцінку від 

керівника підприємства бази практики не 

допускається до здачі звіту комісії кафедри 

підприємництва, менеджменту та туризму 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет 

Програма курсу, структурно-логічна схема 

вивчення дисципліни, навчальні відеоматеріали. 

Перелік контрольних запитань і завдань. 

Для вивчення курсу достатньо володіти 

загально вживаними програми такими як 

Microsoft Office Word, Microsoft Office 

PowerPoint 

8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, 

відкритим до конструктивної критики. 

Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання 

може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із деканату та презентувати 

виконані завдання під час консультації 

викладача. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. 

Ліквідація заборгованості відбувається 

протягом 1 тижня після встановленого терміну. 

При цьому оцінка знижується на 10 %. 

 

9. Критерії оцінювання практики: 

№ Вид контролю Бали 

1 Виконання завдань практики 50,0 

2 Оформлення звіту (правильність та якість) 10,0 

3 Виступ з доповіддю на захисті практики 10,0 

4 Індивідуальне завдання  20,0 

5 Відповіді на запитання 10,0 

 Загальна сума балів 100,0 
В залежностівідсуминабранихбаліввиставляютьсяоцінки в системі ECTS 

 

 



10. Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Шкала 

оцінювання: 

національна та 

ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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