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Передумови для вивчення дисципліни: знання з дисциплін, що 

формують загальні та професійні компетентності. 

Призначення виробничої практики: вона є заключною ланкою практичної 

підготовки фахових молодших бакалаврів з обліку та оподаткування, яка 

проводиться перед здачею Державного комплексного екзамену зі спеціальності. 

Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання, 

формуються практичні навички з усіх профільних дисциплін навчального 

плану, здійснюється збір фактичних матеріалів для написання Звіту з 

виробничої практики. 

Виробнича практика проводиться на підприємствах, організаціях, 

установах різних 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 

відповідають спеціальності 071Облік і оподаткування та освітньо-професійній 

програмі «Облік і оподаткування». 

Метою практики є апробація теоретичних знань, умінь, навичок 

здобувачів освіти з організації бухгалтерського обліку, безпосередньо на 



суб’єктах господарювання різних 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. 

Завдання практики: 

- активна участь здобувачів 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, обробка та систематизація зібраних матеріалів; 

- написання звіту з виробничої практики. 

Усі завдання, передбачені програмою, здобувачі освіти виконують 

самостійно під контролем керівника практики від коледжу та підприємства. 

Процес підготовки та виконання програми виробничої практики 

1. Вибір підприємства для проходження виробничої практики. 

2. Підписання угоди між підприємством і закладом освіти за умови, що у 

здобувача освіти відсутні трудові зв’язки з цим підприємством. 

3. Проведення відповідного інструктажу перед від'їздом здобувачів 

освіти на об’єкт практики. 

4. Прибуття здобувачем освіти на практику. 

5. Письмове викладання результатів практики: складання щоденника, 

первинних, зведених бухгалтерських документів, облікових регістрів, 



бухгалтерської, статистичної, податкової звітності відповідно з робочою 

програмою виробничої практики. 

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

 Бюджет робочого часу на період проходження виробничої 

практики 

№ 

п/п 

Зміст практики Кількість 

днів 

Дата 

виконання 

1 Ознайомлення з підприємством та 
організацією бухгалтерського обліку на 
підприємстві 

  

2 Організація обліку у виробничих 

підрозділах підприємства 
  

3 Організація обліку в бухгалтерії 
підприємства 

  

3.1 Робота на посаді касира   

3.2. Робота на посаді бухгалтера з обліку 

грошових коштів 

  

3.3. Робота на посаді бухгалтера 

розрахункового відділу 

  

3.4. Робота на посаді бухгалтера з обліку 

основних засобів 

  

3.5. Робота на посаді бухгалтера 

матеріального відділу 

  

3.6. Робота на посаді бухгалтера з обліку 

тварин на вирощуванні та відгодівлі 
  

3.7. Робота на посаді бухгалтера з обліку 

праці та її оплати 

  

3.8. Робота на посаді бухгалтера доходів і 
результатів діяльності 

  

3.9 Робота на посаді бухгалтера з обліку 

виробництва 
  

3.10 Робота на посаді головного бухгалтера   

4 Оформлення матеріалів практики   

 Всього    

Виробнича практика направлена на досягнення загальних 

компетентностей освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ЗК 1. Здатність до абстрактного та аналітичного мислення й генерування 

ідей. 

ЗК 2. Здатність знаходити, обробляти та аналізувати інформацію з різних 

джерел. 



ЗК 3. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні 

технології. 

ЗК 4. Знання і розуміння предметної області та розуміння 

професії. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 6. Здатність застосовувати знання на практиці. 

ЗК 7. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися другою (іноземною) мовою. 

ЗК 9. Здатність навчатися та самонавчатися. 

ЗК 10. Здатність працювати в команді. 

ЗК 11. Здатність до усного та письмового спілкування рідною мовою. 

Виробнича  практика  спрямована  на досягнення фахових 

компетентностей освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» 

ФК 1. Здатність використовувати основні законодавчі та нормативні акти, 

що регламентують порядок формування та регулювання грошово-кредитної 

політики держави, аналізувати структуру фінансового та грошового ринків, 

проводити розрахунки з визначення інфляції та її впливу. 

ФК 2. Здатність визначати курс і котирування валют. 

ФК 3. Здатність знаходити нові ринкові можливості для підприємства, що 

посилюють його позицію на ринку, формувати основні напрями товарної, 

цінової, розподільчої, комунікаційної політики підприємства, розробляти 

конкретні заходи їх проведення, розробляти організаційну структуру служби 

маркетингу підприємства. 

ФК 4. Здатність складати поточні та річні плани господарської діяльності з 

урахуванням ризиків та дій конкурентів, складати бізнес-план розвитку 

підприємства, аналізувати і визначати результати роботи підприємства в цілому 

його структурних підрозділів. 

ФК 5. Здатність розробляти систему заходів щодо зміцнення виробничо-

фінансової діяльності підприємства. 

ФК 6. Здатність визначати величину доходу, прибутку, розраховувати 

ефективність використання капіталу та нематеріальних ресурсів, виявляти 



резерви і шляхи поліпшення якості продукції і напрями забезпечення її 

конкурентоспроможності за якістю. 

ФК 7. Здатність проводити статистичні спостереження, заповнювати 

форми статистичної звітності підприємств, обчислювати узагальнюючі 

статистичні показники, що характеризують діяльність підприємства, визначати 

обсяг національного доходу і валового національного продукту 

різними способами. 

ФК 8. Здатність давати наукові тлумачення особливостей формування і 

розвитку товарно-грошових відносин в умовах ринкових відносин, 

орієнтуватися в ринковому середовищі та глобальних проблемах економічного 

розвитку світогосподарських зв’язків, інтеграції України в систему 

міжнародного поділу праці, здійснювати ґрунтовний аналіз соціальної 

спрямованості господарської діяльності. 

ФК 9. Здатність використовувати математичний інструментарій 

для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних 

економічних та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аудиту та 

оподаткування. 

ФК 10. Здатність до відображення відомостей 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. 

ФК 11. Здатність застосування чинної нормативної бази функціонування 

підприємств, права та податкового законодавства в практичній діяльності 

суб‘єктів господарювання. 

ФК 12. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

ФК 13. Здатність застосовувати та формувати інформаційне забезпечення 

управління підприємством з використанням сучасного технічного та 

методичного інструментарію. 

К 14. Здатність застосовувати основні методичні прийоми проведення 

аудиту й надання аудиторських послуг. 



ФК 15. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і 

ефективного використання ресурсів. 

ФК 16. Здатність до формування інформації для контролю за своєчасністю 

розрахунків з бюджетом за податками та платежами. 

ФК 17. Здатність організовувати ведення податкового обліку на основі 

бухгалтерської документації. 

ФК 18. Здатність використовувати вимоги законодавства при визначенні 

об’єкта оподаткування і нарахування податку на прибуток, податку на додану 

вартість, податку на доходи фізичних осіб, екологічного податку, податку на 

майно, акцизного податку, мита, рентної плати та інших податків та 

зборів. 

ФК 19. Здатність аналізувати ефективність використання основних і 

оборотних засобів, окремих напрямків діяльності підприємств і бюджетних 

установ, контролювати стан і достовірність обліку та звітності, ефективність 

внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, 

позаоборотних і оборотних активів, проводити ревізію виробничої та 

господарської діяльності підприємств і бюджетних установ. 

ФК 20. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку. 

Виробнича практика направлена на забезпечення програмних 

результатів навчання за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» 

ПРН 1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і 
мислення. 

ПРН 2. Розуміння культурологічних питань сучасності з позицій 

вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства. 

ПРН 3. Здатність аналізувати історичні події та процеси. 

ПРН 4. Володіти базовими знаннями фундаментальних розділів 

математики в обсязі, необхідному для застосовування економіко-математичних 

методів у обраній професії. 
ПРН 5. Знати 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, установ, 

організацій. 

ПРН 6. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою. 

ПРН 7. Здатність використовувати іноземну мову для забезпечення 

результативної професійної діяльності. 
ПРН 8. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та 

поняттями. 

ПРН 9. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПРН 10. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПРН 11. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп’ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

ПРН 12. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового 

позиціонування. 

ПРН 13. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку 

на національному та між національному рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

ПРН 14. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог трудової 
дисципліни, планування та управління часом. 

ПРН 15. Уміння визначати суми податків, зборів, платежів до 

бюджетів різних рівнів та складати розрахунки, декларації, інші 
документи щодо оподаткування. 

ПРН 16. Уміння розраховувати величину інфляції, індекси цін, визначати 

курс котирування валют. 
ПРН 17. Уміння оцінювати відповідність стану організації охорони праці 

на підприємстві згідно чинного законодавства та нормативних актів. 

ПРН 18. Уміння складати первинну та зведену документацію щодо 

ведення бухгалтерського обліку в різних галузях економіки.



Структура виробничої практики 

Назви тем Всього годин 

практичних/ 

самостійних 

Питання до розгляду Форма роботи, документи 

для ознайомлення 

Ознайомлення зі структурою 

підприємства та організацією 

роботи на підприємстві 

6/4 Ознайомлення з виробничим напрямком господарства, його 

структурою управління. Вивчення основних показників, що 

характеризують техніко-економічний рівень розвитку 

господарства (розмір і структуру власного капіталу, 

забезпеченість господарства матеріальними, трудовими і 
фінансовими ресурсами, структуру товарної продукції, 
рівень 

рентабельності окремих виробництв і видів продукції 
тощо). 

Вивчення структури економічної служби підприємства, 

організації її роботи, розподіл обов'язків між її 
працівниками, рівня централізації та автоматизації 
обліково-аналітичних робіт, ознайомлення з графіком 

документообороту на 

підприємстві. 

Екскурсія, ознайомлення зі 
статутними документами, 

наказом про облікову політику, 

організаційною структурою 

підприємства 

Аналіз виробництва та 

реалізації продукції (робіт, 

послуг) 

8/6 Характеристика обсягів виробництва та реалізації 
продукції підприємства в динаміці в цілому по 

підприємству і в розрізі 
його основних виробничих одиниць. 

Аналіз структури продукції та її вплив на обсяги 

виробництва підприємства. 

Визначення кількісного впливу зміни готової 
продукції (товарних запасів) на обсяг реалізації 
продукції (товарообороту). 

Ознайомлення з документами 

(залежно від виду діяльності) 

Аналіз стану та використання 

основних засобів підприємства 
10/4 Аналіз технологічної структури основних засобів 

за видами. 

Аналіз руху основних засобів підприємства 

Ознайомлення зі статистичною 

та 

фінансовою звітністю 



протягом аналізованих років. Оцінка 

забезпеченості підприємства 
основними засобами та ефективності їх 

використання у цілому та їх активної частини. 

Визначення впливу факторів, 

які впливають на зміну фондовіддачі основних 

засобів, на зміну обсягів виробництва товарної 
продукції. 

Аналіз використання трудових 

ресурсів підприємства 
10/4 Забезпеченість підприємства робочою силою за групами 

персоналу і категоріями працюючих. Аналіз руху робочої 
сили. Аналіз використання робочого часу на підприємстві. 
Визначення впливу факторів на величину фонду робочого 

часу. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів 

підприємства. Аналіз впливу на зміну обсягів виробництва 

товарної продукції факторів. Аналіз складу та структури 

фонду заробітної плати. 

Ознайомлення з документами 

Аналіз використання 

матеріальних ресурсів 

підприємства 

10/4 Аналіз стану і динаміки оборотних запасів на підприємстві. 
Розрахунок оборотності запасів, середньої величини 

запасів, строку зберігання запасів. Аналіз ефективності 
використання 

матеріальних ресурсів підприємства. 

Ознайомлення з документами 

Аналіз витрат на виробництво 

та 

собівартості продукції 

6/4 Аналіз витрат операційної діяльності на одну гривню 

вартості виробленої (реалізованої) продукції (товарів, робіт, 

послуг) та їх динаміку. Розрахунок впливу зміни факторів: 

структури 

продукції, витрат на виробництво (виробничої собівартості) 
та цін на вироблену продукцію (вироби) на рівень витрат на 

одну гривню продукції. Аналіз структури витрат на 

виробництво 

продукції. 

Ознайомлення з документами 

Аналіз фінансового стану 

підприємства 
10/4 Характеристика фінансово-майнового стану на основі 

порівняльного аналітичного балансу підприємства. 

Розрахунок показників, які характеризують стан основних 

Ознайомлення з фінансовою 

звітністю 



засобів підприємства: частка основних засобів у валюті 
балансу, співвідношення необоротних і оборотних активів, 

частку активної частини основних засобів, коефіцієнти 

зносу, придатності, вводу, вибуття. Характеристика 

структури оборотних активів підприємства, джерел 

формування капіталу 

підприємства, стану і руху власного капіталу підприємства, 

динаміки і структури залученого капіталу підприємства, 

фінансової стійкості підприємства на основі коефіцієнтів 

капіталізації та покриття. Аналіз фінансової стійкості 
підприємства, ліквідності балансу підприємства, ліквідності 
підприємства на основі коефіцієнтів ліквідності. Оцінка 

рівня і динаміки фінансових результатів діяльності 
підприємства. Аналіз показників рентабельності інвестицій 

та 

рентабельності продажу підприємства. Аналіз 
рентабельності власного капіталу підприємства та фактори, 

що впливають на його зміну. Аналіз ділової активності 
підприємства, якості управління підприємством за станом 

руху грошових потоків. 

Всього годин: 90 (60/30)   
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Форми організації навчання. У освітньому процесі проведення 

виробничої практики використовуються аудиторні заняття і самостійна робота 

здобувачів освіти: 

1. Консультації для здобувачів освіти. 

Методи навчання. Методи  організації  та  здійснення  навчально-

пізнавальної  діяльності  здобувачів освіти, які використовуються при 

проведенні виробничої практики: 

1. В аспекті передачі і сприйняття навчальної інформації: словесні (лекція); 

наочні (ілюстрація, демонстрація). 

2. В    аспекті    логічності    та    мислення: пояснювально-ілюстративні  

(презентація); репродуктивні (короткі тести). 

3. В аспекті керування навчанням: навчальна робота під керівництвом 

викладача; самостійна робота під керівництвом викладача. 



4. В аспекті діяльності у колективі: методи стимулювання (додаткові бали 

за статті, тези). 

5. В аспекті самостійної діяльності: творча робота здобувачів (участь в 

конкурсах, конференціях, науково-дослідній роботі). 

Контроль   знань. Планується  проведення поточного  контролю  під  час  

практичних занять,  контроль  якості  опрацювання самостійного опрацювання; 

рубіжний контроль у формі тестування;  підсумкова атестація  у формі залікової 

роботи (оформлення звіту). 

Шкала оцінювання: 4-бальна шкала оцінювання. 

Здобувачі освіти,  які  навчаються  за  індивідуальним  навчальним  

графіком, співпрацюють з викладачем та працюють за індивідуальним графіком 

відповідно до «Положення про навчання за індивідуальним графіком». 

Політика курсу. Курс передбачає індивідуальну роботу. Обов'язковість 

відвідування занять, активна участь в обговоренні питань, попередня 

підготовка до практичних занять. Усі завдання, передбачені програмою, мають 

бути виконані у встановлений термін. Якщо здобувач освіти відсутній з 

поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації 

викладача. Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності. 

 

 

 

 

 


