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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У нових ринкових умовах господарювання підприємства не-
суть повну відповідальність за результати своєї роботи. Основна 
мета виробництва полягає у забезпеченні споживача необхідною 
продукцією (послугами) у певні терміни, певної якості, з міні-
мальними витратами. Це потребує адекватних змін у підготовці 
кадрів. Виробнича практика студентів спеціальності “Облік і 
аудит” є невід’ємною складовою навчального процесу, прово-
диться на підприємствах, в установах та організаціях будь-якої 
форми власності.

У процесі проходження практики увага відповідальних за про-
ведення практики повинна акцентуватися на розвитку творчих 
здібностей студентів, їх самостійності, умінні приймати рішення 
та працювати в колективі. У період практики закладаються осно-
ви досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, 
професійних якостей особистості майбутнього фахівця.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Виробнича практика студентів спеціальності “Облік і аудит” є 
складовою навчального процесу, яка проводиться з метою набут-
тя практичних навичок організації та методики ведення обліку і 
складання звітності підприємств (установ, організацій), а також 
підготуватись до самостійної виробничої діяльності.

Основними завданнями проходження виробничої практики 
студентами спеціальності “Облік і аудит” є:

• закріпити теоретичні знання, здобуті при вивченні дисци-
плін “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Еконо-
мічний аналіз”, “Управлінський облік”, “Податковий облік 
та “Податкова система” тощо;

• ознайомитися зі структурою підприємства та особливостя-
ми його виробничої та фінансово-господарської діяльності;

• ознайомитися з організацією обліку на підприємстві (струк-
тура бухгалтерської служби, посадові інструкція, облікова 
політика, робочий план рахунків та графіки документообігу);

• отримати практичні навички ведення бухгалтерського, по-
даткового обліку та складання звітності;

• підготувати пропозиції щодо удосконалення організації об-
ліку та складання звітності, впровадження інформаційних 
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технологій на базовому підприємстві (установі, організа-
ції), поліпшення фінансового стану;

• підготувати та захистити звіт з виробничої практики.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Організацію виробничої практики студентів спеціальності 
“Облік і аудит” здійснює бюро з організації виробничої практики 
студентів та працевлаштування разом з Інститутом міжнародної 
економіки та інформаційних технологій ім. Святої Великої Кня-
гині Ольги Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Керівником практики призначають представників кафедри 
обліку і аудиту Академії та підприємства (установи, організації), 
де проводиться виробнича практика. Керівництво практикою 
студента від підприємства (установи, організації) здійснюють 
керівники відповідних відділів, підрозділів (бухгалтерська 
служба, фінансово-аналітичний відділ тощо), які призначають-
ся наказом керівника підприємства (установи, організації).

Практика проводиться згідно з навчальним планом підготов-
ки бакалаврів спеціальності “Облік і аудит” та програмою прак-
тики.

Направлення студентів на практику проводиться на підставі 
наказу ректора МАУП.

Обов’язки керівників виробничої практики

Керівник практики від МАУП:
• забезпечує студентів методичними рекомендаціями (про-

грама виробничої практики тощо);
• проводить інструктаж щодо порядку проходження вироб-

ничої практики, оформлення щоденника та звіту;
• здійснює керівництво розробкою індивідуальних планів 

проходження практики студентами;
• здійснює контроль за складанням та захистом звітів про ви-

робничу практику та веденням щоденників;
• здійснює попередню оцінку роботи студента за результата-

ми проходження виробничої практики, про що складає від-
повідний відгук з відміткою в щоденнику;

• у складі комісії приймає захист звіту з практики.

Керівник практики від підприємства (установи, організа-
ції):

• особисто відповідає за організацію проведення практики;
• проводить інструктаж студентів з питань охорони праці та 

техніки безпеки;
• ознайомлює студентів-практикантів з правилами внутріш-

нього розпорядку підприємства (установи, організації) і 
контролює їх дотримання;

• забезпечує ознайомлення студента з порядком ведення об-
ліку та складання звітності на підприємстві (установі, орга-
нізації) та виконання програми практики;

• контролює процес проходження студентами практики, 
шляхом здійснення відміток у щоденнику проходження ви-
робничої практики;

• перевіряє звіт і здійснює оцінку роботи студента за резуль-
татами проходження виробничої практики, про що складає 
відповідний відгук з відміткою в щоденнику проходження 
практики.

БАЗА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Базою виробничої практики можуть бути:
• підприємства усіх форм власності та різних організаційно-

правових форм, що здійснюють виробничо-господарську 
діяльність;

• підприємства (установи, організації), що належать до дер-
жавних та недержавних форм власності, органів управлін-
ня та контролю (державна податкова служба, державна 
контрольно-ревізійна служба, фірми, компанії, підприєм-
ства, що фінансуються з державного бюджету тощо);

• установи та організації ринкової інфраструктури (комер-
ційні банки, інвестиційні фонди та компанії, страхові 
компанії, біржі, аудиторські та консалтингові компанії 
тощо).
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

№ 
пор.

Назва теми

1 Ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю 
підприємства та організацією обліку

2 Облік власного капіталу
3 Облік грошових коштів та розрахунків
4 Облік оплати праці та страхування
5 Облік виробничих запасів
6 Облік основних засобів та інших необоротних активів
7 Облік довгострокових та поточних зобов’язань
8 Облік витрат
9 Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) та їх 

реалізації
10 Облік доходів та результатів діяльності
11 Автоматизація обліку на підприємстві
12 Звітність підприємства
13 Звіт про виробничу практику

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Тема 1. Ознайомлення з виробничо-господарською 
діяльністю підприємства та організацією обліку

Ознайомлення з історією створення підприємства (установи, 
організації), видами діяльності, виробничою структурою та 
структурою управління підприємством, аналіз основних техніко-
економічних показників діяльності підприємства. Організація 
бухгалтерського обліку на підприємстві: форма організації облі-
ку, структура бухгалтерської служби, розподіл посадових обо-
в’язків працівників бухгалтерської служби, облікова політика, 
робочий план рахунків, схема документообігу на підприємстві.

Тема 2. Облік власного капіталу

Порядок формування статутного капіталу відповідно до уста-
новчих документів. Синтетичний і аналітичний облік статутного 
капіталу, неоплаченого капіталу, вилученого капіталу. Синте-
тичний та аналітичний облік резервного і додаткового капіталу. 

Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) та його 
використання. Облік забезпечень наступних витрат і платежів 
(формування резерву на оплату відпусток). Відображення в сис-
темі рахунків операцій з обліку власного капіталу підприємства 
(кореспонденція рахунків). 

Оформити додатки: журнал 7 (журнали автоматизованої фор-
ми по кредиту рахунків 40,42 — 48).

Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунків

Організація синтетичного та аналітичного обліку касових 
операцій. Розрахунок встановленого ліміту готівки в касі. Фор-
ми безготівкових розрахунків, що використовуються підприєм-
ством (платіжне доручення, акредитив, чек, вексель тощо). Син-
тетичний та аналітичний облік операцій на рахунку в банку. 
Облік операцій в іноземній валюті (купівля-продаж, курсові різ-
ниці). Відображення в системі рахунків операцій з обліку грошо-
вих коштів підприємства.

Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахун-
ків з покупцями (замовниками). Порядок формування резерву 
сумнівних боргів. Облік розрахунків з підзвітними особами та 
іншими дебіторами. Облік експортних операцій. Облік довго-
строкової дебіторської заборгованості. Відображення в системі 
рахунків операцій з обліку дебіторської заборгованості підпри-
ємства.

Оформити додатки: прибуткові та видаткові касові ордери; 
журнал реєстрації прибуткових та видаткових документів; касо-
ву книгу; платіжне доручення; виписку банку; чек; журнал 1 
(журнали автоматизованої системи по кредиту рахунків 
30,31,33); посвідчення про відрядження; звіт про використання 
коштів наданих на відрядження або під звіт; рахунок-фактура, 
накладна; товарно-транспортна накладна; журнал 3 (журнали 
автоматизованої форми по кредиту рахунків 16,36 — 38).

Тема 4. Облік оплати праці та страхування

Форми та системи оплати праці. Облік виробітку та відпра-
цьованого часу. Синтетичний та аналітичний облік нарахування 
основної заробітної плати. Облік додаткової заробітної плати (до-
помога з тимчасової втрати працездатності, відпускних, премій 
тощо). Облік утримань та нарахувань на заробітну плату. Облік 
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виплати заробітної плати. Облік депонованої заробітної плати. 
Облік розрахунків зі страхування. Відображення в системі ра-
хунків операцій з обліку розрахунків з оплати праці та страху-
вання підприємства.

Оформити додатки: табель обліку робочого часу; наряд на від-
рядну роботу; розрахункова відомість; відомість нарахування 
відрахувань на соціальні заходи; платіжна відомість; реєстр де-
понованої заробітної плати, журнал 5, 5А (журнал автоматизова-
ної форми по кредиту рахунків 65,66).

Тема 5. Облік виробничих запасів

Класифікація запасів та їх оцінка. Облік надходження вироб-
ничих запасів. Складський облік запасів. Синтетичний та аналі-
тичний облік вибуття запасів. Облік товарів. Облік малоцінних 
та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація запасів. 

Оформити додатки: накладна, рахунок-фактура, товарно-
транспортна накладна, довіреність, накладна на внутрішнє пере-
міщення, лімітна картка, картка складського обліку, звіт про 
рух матеріальних цінностей, інвентаризаційний опис, порів-
няльна відомість, акт списання МШП, журнал 5, 5А (журнал ав-
томатизованої форми по кредиту рахунків 20, 22, 28).

Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних 
активів

Класифікація основних засобів, нематеріальних активів та 
інших необоротних матеріальних активів та їх оцінка. Синте-
тичний та аналітичний облік надходження та руху основних за-
собів. Синтетичний та аналітичний облік надходження та руху 
нематеріальних активів. Облік інших необоротних матеріаль-
них активів. Облік капітального та поточного ремонту осно-
вних засобів. Облік оренди (лізингу) основних засобів. Облік 
переоцінки основних засобів. Облік амортизації (зносу) необо-
ротних активів. Інвентаризація необоротних активів. Відобра-
ження в системі рахунків операцій з обліку основних засобів, 
нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних 
активів підприємства.

Оформити додатки: акт приймання-передачі основних засо-
бів, нематеріальних активів; інвентарна картка; акт списання 
(ліквідації) основних засобів (нематеріальних активів); відо-

мість нарахування зносу (амортизації) основних засобів, немате-
ріальних активів; акт приймання-передачі відремонтованих (ре-
конструйованих, модернізованих) основних засобів; журнал 4 
(журнал автоматизованої форми по кредиту рахунків 10 — 13).

Тема 7. Облік довгострокових та поточних зобов’язань

Класифікація довгострокових та поточних зобов’язань. Об-
лік довго- та короткострокових кредитів банку та нарахуван-
ня відсотків за їх користування. Облік інших довгострокових 
зобов’язань. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків 
з постачальниками (підрядниками), іншими кредиторами, 
учасниками. Склад та характеристика податків, платником 
яких виступає підприємство. Об’єкти, ставки оподаткування, 
пільги з оподаткування. Облік податку на додану вартість. Об-
лік податку на доходи фізичних осіб. Облік валових доходів, 
валових витрат, визначення фінансового результату та нара-
хування податку на прибуток. Облік єдиного податку. Облік 
комунального податку. Облік податку на землю. Облік інших 
податків та зборів. 

Відображення в системі рахунків операцій з обліку довгостро-
кових та поточних зобов’язань підприємства.

Оформити додатки: журнал 2 та 3 (журнали автоматизованої 
форми по кредиту рахунків 50, 60, 63, 64, 67, 68).

Тема 8. Облік витрат

Класифікація витрат на підприємстві. Склад статей кальку-
ляції. Облік витрат основного та допоміжного виробництва та 
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік за-
гальновиробничих витрат та їх розподіл. Облік витрат за елемен-
тами (матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахуван-
ня на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, 
інші витрати). Облік адміністративних витрат, витрат на збут, 
інших витрат операційної діяльності. Облік витрат фінансової та 
інвестиційної діяльності підприємства. Відображення в системі 
рахунків операцій з обліку витрат підприємства.

Оформити додатки: зведена відомість обліку витрат, кальку-
ляція, журнал 5, 5А (журнал автоматизованої форми по кредиту 
рахунків 23 — 25,80–85,91 — 97).
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Тема 9. Облік готової продукції (товарів, робіт, послуг) 
та їх реалізації

Склад готової продукції (товарів, робіт, послуг). Складський 
облік готової продукції. Синтетичний та аналітичний облік над-
ходження та вибуття готової продукції (товарів, робіт, послуг). 
Облік собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг, това-
рів). Облік доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, по-
слуг). Відображення в системі рахунків операцій з обліку готової 
продукції (товарів, робіт, послуг) та їх реалізації на підприєм-
стві.

Оформити додатки: відомість реалізації; журнал 5 та 6 (жур-
нали автоматизованої форми по кредиту рахунків 26, 90, 70).

Тема 10. Облік доходів та результатів діяльності

Класифікація доходів підприємства. Облік доходів операцій-
ної, фінансової та інвестиційної діяльності. Порядок формуван-
ня фінансового результату та його облік. Відображення в системі 
рахунків операцій з обліку доходів та результатів діяльності під-
приємства.

Оформити додатки: журнал 6 (журнали автоматизованої фор-
ми по кредиту рахунків 71–79).

Тема 11. Автоматизація обліку на підприємстві

Застосування в обліку сучасних програмних продуктів (Га-
лактика, БЕСТ 5, Парус, 1С: Бухгалтерія, Главбух та інших) для 
ведення обліку на підприємстві: машинне формування первин-
них документів, відображення операцій у системі бухгалтер-
ських рахунків, формування вихідних зведених облікових регі-
стрів та звітності).

Тема 12. Звітність підприємства

Види звітності, яка складається та подається базовим підпри-
ємством. Методика складання форм звітності та їх подання.

Тема 13. Звіт про виробничу практику

Формуються висновки і пропозиції щодо удосконалення орга-
нізації обліку на підприємстві. Оформляється звіт про виробни-
чу практику відповідно до вимог програми.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
ПРО  ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ 

Основним документом, в якому фіксується процес прохо-
дження студентом виробничої практики, є щоденник прохо-
дження практики. В щоденнику розкривається наступна інфор-
мація:

• про базу практики (назва підприємства, установи, організа-
ції);

• керівників практики від Академії та бази практики;
• відмітки про дату початку та закінчення виробничої прак-

тики (дата, печатка, підпис особи);
• календарний план проходження виробничої практики за 

тижнями, із зазначенням відведеної кількості годин на ви-
вчення розглянутої теми звіту;

• перелік виконаних робіт з кожного розділу звіту;
• відгук керівника практики від підприємства, установи, ор-

ганізації (оцінка, підпис, печатка);
• відгук керівника практики від Академії (зазначає ступінь 

виконання студентом програми практики, набуття необхід-
них навичок, якість виконання практичних завдань і 
оформлення звіту про виробничу практику, попередню 
оцінку роботи студента).

За результатами проходження виробничої практики студент 
складає звіт про виконання програми практики обсягом 20–30 
сторінок. Звіт повинен містити відомості про виконання всіх роз-
ділів програми практики. 

Звіт оформлюється на аркушах формату А4, подається керів-
никам практики в зброшурованому вигляді. Звіт оформлюється 
за допомогою засобів автоматизації, шрифт 14, Times New 
Roman, поля: верхнє — 1,5 см, ліве — 2–2,5 см, нижнє — 1,5 см, 
праве — 1–1,5 см. Текст звіту ілюструється відповідними розра-
хунками, таблицями, схемами, рисунками.

Звіт про виробничу практику повинен мати таку структуру:
• титульна сторінка, зразок оформлення якої наведено в до-

датку 1;
• зміст, зразок оформлення якого наведено в додатку 2;
• вступ, в якому розкривають мету, завдання та об’єкт вироб-

ничої практики;
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• теоретичний аналіз матеріалів, зібраних відповідно до про-
грами практики та завдання керівника практики від Ака-
демії;

• висновки щодо результатів проходження виробничої прак-
тики та пропозиції щодо удосконалення організації та ме-
тодики ведення обліку та складання звітності на базовому 
підприємстві;

• додатки (первинні документи, облікові регістри, звітність 
за період проходження виробничої практики).

Звіт про виробничу практику з оформленим щоденником по-
даються на кафедру не пізніше як через 2 дні після завершення 
практики.

Звіт про виробничу практику студенти захищають на кафедрі 
обліку і аудиту в присутності комісії, до складу якої входять ке-
рівники практики, викладачі кафедри, керівники навчальних 
підрозділів Інституту міжнародної економіки та інформаційних 
технологій.

Результати захисту звітів про виробничу практику оформлю-
ються у відомостях з диференційованою оцінкою комісією робо-
ти студентів під час проходження практики.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК 

Процес оцінювання знань студентів передбачає:
• перевірку керівниками практики звіту з виробничої прак-

тики та написання відгуку;
• захист студентом звіту перед комісією.
Під час захисту оцінюються:
• повнота виконання програми практики;
• відповіді студента на поставлені членами комісії запитан-

ня.
Оцінку “відмінно” студент отримує за умови повного вико-

нання програми практики і ґрунтовних відповідей на поставлені 
запитання.

Оцінку “добре” студент отримує при виконанні програми 
практики на 80 % і чітких відповідях на поставлені запитання.

Оцінку “задовільно” студент отримує при виконанні програ-
ми практики на 60 % і чітких відповідях на більшість поставле-
них запитань.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення листа про проходження практики

Директору  _________________
                                 (повна назва інституту)

 ___________________________
                      (прізвище та ініціали)

 ___________________________
           (прізвище та ініціали студента)

Група  _____________________

Спеціальність  _______________

Форма навчання  _____________

Прошу дозволити проходження ___________________ в термін
               (вказати вид практики)

з “___”__________ по “___”__________ на базі  _____________
             (повна назва закладу)

_____________________________________________________

Керівник практики від  _________________________________
           (повна назва бази практики)

_____________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:
__________________________              ______________________
            (підпис керівника практики                                            (прізвище та ініціали)
                    від бази практики)

“___” _____________________
                    (дата)

__________________________              ______________________ 
                      (підпис керівника                                                        (прізвище та ініціали)
       від вищого навчального закладу)

“___”_____________________
  (дата)

         МП
     ______________________

        (підпис студента)

     “____”_________________
                     (дата)

(Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до по-
чатку практики)

 Додаток 2

Щоденник практики студента

Щоденник розроблений за формою, що визначена в «Поло-
женні про практику студентів МАУП», затвердженому наказом 
Президента Академії від 17 січня 2005 р. № 04-о і включає такі 
частини:

 перша сторінка, де визначено вид практики студента, на-
вчальний підрозділ, курс, група, спеціальність;

 направлення на практику;
 календарний план проходження практики;
 звіт про виконання програми практики;
 висновок керівника практики від підприємства і оцінка 

роботи студента;
 відгук керівника практики від Академії про роботу сту-

дента;
 основні положення практики;
 правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час уста-

новчої конференції практики (на випускній кафедрі, в навчаль-
ній частині, в деканаті).
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Додаток 3

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання 

_____________________________________________практики 
   (вид практики)

студентом спеціальності ________________________

Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗВІТ

про виконання програми ___________________практики
                             (вид практики)

студента ____________________________________________
            (прізвище, ім’я, по батькові)

групи_______________________________________________

Спеціальність_________________________

Кваліфікаційний рівень ________________

База  практики________________________________________
(повна назва)

Керівник практики 
від бази практики

________________________
        (посада, прізвище, ініціали)

Київ 201_

Керівник практики від 
навчального закладу

_________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений

“__” ______________201_ р.
________________________

(підпис)
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