
 1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

ВСП «Рівненський коледж НУБІПУ» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 для виконання виробничої практики  

та оформлення звіту-щоденника 

студентами третього курсу денної форми навчання  

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне 2017 



 2 

Укладачі:  Лайтер Н.М., викладач-методист облікових дисциплін;  

Борковська Г.В., викладач-методист облікових дисциплін 

 

 

Рецензент: Бондарева Т.Г., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту НУВГП 

 

 

 

 

 

Методичні вказівки містять ряд загальних питань з організації, 

проведення та контролю виробничої практики студентів ІІІ курсу спеціальності 

5.03050901 «Бухгалтерський облік». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні циклової комісії облікових дисциплін 

Протокол №1 від  29 серпня 2017 року 

Голова циклової комісії ___________________Г.В.Борковська 



 3 

ЗМІСТ 

 

1. Мета та завдання виробничої практики …………………………..………… 4 

2. Керівництво виробничою практикою ……………………………………… 5 

3. Обов’язки студентів при проходженні виробничої практики……………… 6 

4. Тематичний план проходження виробничої практики…………………..… 7 

5. Вимоги до оформлення звіту з виробничої практики……………………… 14 

6. Оцінювання звіту з виробничої практики в умовах модульно-рейтингової 

системи…………………………………………………………………………… 18 

7. Перелік запитань для заліку по практиці…………………………………… 19 

8. Рекомендовані джерела інформації для виконання звіту з виробничої 

практики………………………………………………………………………… 25 

Додаток 1. Зразок оформлення титульної сторінки звіту про виробничу 

практику …………………………..……………………………………………... 33 

Додаток 2. Щоденник виробничої практики…………………………………... 34 

Додаток 3. Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської 

діяльності ………………………………………………………..……………… 38 

Додаток 4 Аналіз складу, структури та динаміки майна…..………………… 39 

Додаток 5. Оцінка складу, структури та динаміки джерел формування майна 40 

Додаток 6. Динаміка показників ліквідності………………..…………………. 41 

Додаток 7. Графік документообігу……………………………………………... 42 

Додаток 8. Робочий план рахунків……………………………………………... 43 

Додаток 9. Перелік форм реєстрів аналітичного та синтетичного обліку…… 43 

Додаток 10. Організація звітності……………………………………………… 44 

Додаток 11. Перелік форм первинної облікової документації……………..… 44 

Додаток 12. Журнал господарських операцій ………………………………… 45 

Додаток 13. Оборотна відомість по синтетичних рахунках бухгалтерського 

обліку…………………………………………………………………………… 45 

 



 4 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ  

 

Метою виробничої практики для студентів ІІІ курсу спеціальності 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» є закріплення теоретичних знань, 

отриманих під час вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий 

облік», «Інформаційні системи і технології в обліку», «Економічний аналіз», 

«Контроль і ревізія», «Облік та звітність бюджетних установ», «Бухгалтерська 

звітність підприємства» і набуття навичок практичної роботи. 

Згідно з навчальним планом спеціальності виробнича практика 

проводиться на підприємствах, установах, організаціях різних галузей 

народного господарства та з різними формами власності після закінчення 

теоретичного навчання тривалістю – 2 тижні. 

Завдання виробничої практики полягають у наступному : 

- ознайомитися з організацією роботи бухгалтерського апарату 

підприємства, функціональними обов’язками, правами та відповідальністю 

бухгалтерів ; 

- вивчити організацію та методику первинного, аналітичного та 

синтетичного обліку підприємства; 

- оволодіти прийомами калькулювання та методом обліку витрат 

виробництва (обігу), які застосовуються на підприємстві; 

- ознайомитися з організацією та формами фінансової звітності. 

Після закінчення практики студенти повинні знати : 

- принципи організації та функції бухгалтерської служби, її взаємозв’я-

зок з іншими структурними підрозділами підприємства (організації, установи); 

- порядок і послідовність складання первинних документів, облікових 

реєстрів аналітичного та синтетичного обліку ; 

- особливості організації обліку, документування та ведення облікових 

реєстрів в умовах застосування засобів обчислювальної техніки; 

- послідовність і зміст робіт по складанню бухгалтерської звітності 

підприємства. 
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Виконання професійних обов’язків надасть студентам можливість 

оволодіти навичками: 

- розподілу функцій в організації облікового процесу; 

- прийому, перевірки та обробки первинних документів; 

- техніки складання облікових реєстрів; 

- відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку; 

- складання основних форм бухгалтерської звітності. 

 

 

 

2. КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ  

 

Навчально-методичне керівництво практикою і контроль за роботою 

студентів здійснюється керівниками практики від коледжу і підприємства. 

Керівник практики від коледжу: 

- перед початком практики контролює процес вибору бази практики; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед вибуттям 

студентів на практику (знайомить про порядок проходження практики, 

перевіряє надання студентам-практикантам необхідних документів); 

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, а саме подання 

письмового звіту та вимог до його оформлення;  

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;  

- консультує студентів з питань, пов'язаних з виконанням завдань з 

практики;  

- у складі комісії приймає звіти про проходження виробничої практики. 

Керівник практики від підприємства зобов'язаний: 

- провести інструктаж з правил техніки безпеки на місці проходження 

практики;  
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- забезпечити умови виконання студентами програми практики та 

індивідуальних завдань;  

- консультувати студентів у процесі виконання програми практики; 

- забезпечити дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку;  

- контролювати процес проходження практики студентами відповідно 

до програм і календарного плану та підготовки звітів про практику. 

 

 

 

3.ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

На базу практики студенти повинні прибути в день початку практики.  

Студенти несуть особисту відповідальність за неявку на практику та 

якість підготовки звіту проходження виробничої практики.  

На початку практики студенти проходять інструктаж з техніки безпеки 

згідно з порядком, встановленим на даному підприємстві. 

При проходженні виробничої практики студенти повинні: 

- повністю підпорядковуватися чинним на підприємстві правилам 

внутрішнього розпорядку; 

- виконувати завдання, передбачені програмою практики, в повному 

обсязі; 

- самостійно працювати на робочих місцях; 

- регулярно вести щоденник і підписувати його в керівника від бази 

практики; 

- заповнювати комплект форм бухгалтерських документів, збирати інші 

матеріали за вказівкою керівника практики від коледжу; 

- у визначений термін після проходження практики здати на кафедру і 

захистити звіт про практику. 
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Програмою практики встановлюється кількість часу, відведеного на 

практичне освоєння питань кожного розділу (табл. 4.1, 4.2)  

Таблиця 4.1 

Тематичний план проходження виробничої практики 

на підприємствах, крім бюджетних установ 

№ 

з/п 

Назва тем Кількість 

днів годин 

1 2 3 4 

1 Ознайомлення з господарством. 1 18 

2 Організація фінансового обліку в господарстві 1 16 

3 Облік грошових коштів 1 12 

4 Облік розрахунків і зобов’язань 1 16 

5 Облік запасів 1 16 

6 Облік необоротних активів 1 16 

7 Облік розрахунків за виплатами працівникам 1 16 

8 Облік розрахунків з бюджетом 1 16 

9 Облік доходів, витрат і результатів діяльності 1 16 

10 Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції, товарів, робіт, послуг 

1 16 

Усього 10 162 

 

Таблиця 4.2 

Тематичний план проходження виробничої практики 

у бюджетних установах 

№ 

з/п 
Назва тем 

Кількість  

днів годин 

1 2 3 4 

1 Особливості господарської діяльності установи  1 18 

2 Організація бухгалтерського обліку  1 16 

3 Облік грошових коштів 1 12 

4 Облік розрахунків 1 16 

5 Облік необоротних активів 1 16 

6 Облік запасів 1 16 

7 Облік доходів та видатків загального фонду 1 16 

8 Облік доходів та видатків спеціального фонду 1 16 

9 Облік виробничої діяльності 1 16 

10 Фінансова звітність установи 1 16 

Усього 10 162 
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Зупинимось детальніше на змісті тем виробничої практики. 

4.1. Зміст тем проходження виробничої практики на підприємствах, 

крім бюджетних та кредитних установ. 

4.1.1. Ознайомлення з господарством . 

Місцезнаходження підприємства, його підпорядкованість. Дата 

створення. Види діяльності та форма власності згідно з установчими 

документами (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи, довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України, ліцензії, патенти). Структура управління (рекомендовано 

представити у вигляді структурно-логічної схеми). 

Для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність та 

стан суб’єкта господарювання за звітний період передбачено аналіз його 

техніко-економічних показників (додаток 3). 

У цьому ж розділі на підставі фінансової звітності, яка прикладається до 

звіту у вигляді додатків, дається оцінка фінансового стану суб’єкта 

господарювання. Для цього здійснюється аналіз складу і структури майна 

суб’єкта господарювання та джерел його формування, дається оцінка 

фінансової стійкості та платоспроможності суб’єкта господарювання. 

Результати розрахунків оформляються таблицями, наведеними у додатках 4-6. 

За результатами розрахунків наводяться обґрунтовані висновки та 

визначаються шляхи покращення фінансового стану суб’єкта господарювання. 

4.1.2. Організація фінансового обліку в господарстві. 

Структура бухгалтерії. Функціональні обов’язки персоналу бухгалтерії 

(на підставі вивчення посадових інструкцій працівників). Облікова політика, 

загальні аспекти організації обліку на підприємстві (згідно наказу про облікову 

політику).  

Організація первинного обліку: графік документообігу (рекомендовано 

відобразити у табличній формі (додаток 7). Дотримання встановлених вимог до 

оформлення і змісту первинної облікової документації.  

Організація інвентаризації активів та зобов’язань підприємства. 
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Аналітичний та синтетичний облік: робочий план рахунків (рахунки, 

субрахунки, рахунки аналітичного обліку (додаток 8)); форма бухгалтерського 

обліку (перелік реєстрів) та їх коротка характеристика (додаток 9). 

Організація звітності: перелік форм фінансової звітності підприємства. 

Місце та строки її подання (додаток 10). Зміст і послідовність підготовчих робіт 

перед складанням річної фінансової звітності. Порядок складання форм річної 

фінансової звітності. 

 Організація зберігання первинних документів, облікових реєстрів і 

звітності. 

4.1.3. Облік грошових коштів.  

Облік касових операцій (ліміт залишку готівки в касі, порядок його 

розрахунку; забезпечення умов зберігання готівки в касі; документування 

касових операцій; систематизація касових операцій). Облік коштів на 

поточному рахунку. Облік коштів на валютному рахунку. Облік коштів на 

інших рахунках в банку (види рахунків та назви банків, в яких вони відкриті; 

документування банківських операцій; систематизація операцій по рахунку 31).  

4.1.4. Облік розрахунків і зобов’язань. 

Види дебіторської заборгованості. Оцінка дебіторської заборгованості. 

Облік дебіторської заборгованості за видами (документування та 

систематизація операцій на відповідних рахунках). 

Види кредиторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. 

Облік кредиторської заборгованості за її видами (документування та 

систематизація операцій на відповідних рахунках). 

4.1.5. Облік запасів.  

Види запасів та їх оцінка.  

Первинний, синтетичний та аналітичний облік запасів в місцях зберігання 

та в бухгалтерії. 

Облік поточних біологічних активів тваринництва (ПБАТ). Організація 

первинного обліку руху ПБАТ. Синтетичний та аналітичний облік ПБАТ на 

фермах та в бухгалтерії. 
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4.1.6.Облік необоротних активів.  

Класифікація основних засобів підприємства. Види оцінки. Облік руху 

основних засобів: надходження, внутрішнє переміщення, списання з балансу. 

Облік амортизації. Облік ремонту, модернізації та реконструкції. Облік 

орендованих основних засобів. 

Види нематеріальних активів підприємства. Облік нематеріальних 

активів. Амортизація нематеріальних активів. 

Облік інших необоротних матеріальних активів. 

Облік довгострокових біологічних активів. Первинний, аналітичний та 

синтетичний облік ДБА. 

4.1.7. Облік розрахунків за виплатами  працівникам. 

Склад фонду оплати праці. Облік нарахування виплат працівникам за їх 

видами (первинний, синтетичний, аналітичний). Облік утримань із заробітної 

плати (порядок їх визначення та обліку). Облік депонованих виплат. Облік 

нарахування страхових внесків на заробітну плату. 

4.1.8. Облік розрахунків з бюджетом. 

Склад податків, що сплачує підприємство. Порядок їх нарахування, 

утримання та сплати. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з 

бюджетом. 

4.1.9. Облік доходів, витрат і результатів діяльності. 

Види доходів та витрат підприємства, їх облік. 

Порядок формування фінансових результатів діяльності підприємства. 

Облік фінансових результатів. 

4.1.10. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості 

продукції (товарів, робіт, послуг).  

Види виробництв, продукції і послуг підприємства. Об’єкти обліку витрат 

виробництва та калькулювання собівартості. Методи обліку витрат та 

калькулювання собівартості. Склад собівартості продукції (робіт, послуг). 

Класифікація витрат на виробництво. 

Загальна схема обліку витрат виробництва. Облік прямих та 
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загальновиробничих витрат. 

Облік і оцінка незавершеного виробництва. 

Узагальнення витрат виробництва. 

4.2. Зміст тем із обліку в бюджетних установах 

4.2.1.Особливості господарської діяльності установи. 

Місцезнаходження; підпорядкованість; дата створення; види діяльності; 

джерело фінансування (на підставі вивчення положення про установу-базу 

практики, довідки з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій 

України). Організаційна структура управління бюджетної установи 

(рекомендовано представити у вигляді структурно-логічної схеми). 

4.2.2 Організація бухгалтерського обліку. 

Структура бухгалтерії. Завдання та функціональні обов’язки працівників 

бухгалтерії (згідно із положенням про відділ бухгалтерського обліку, 

посадовими інструкціями персоналу). Характеристика основних аспектів 

організації обліку, форма обліку установи.  Вимоги до первинних облікових 

документів та регістрів бухгалтерського обліку.  

4.2.3. Облік грошових коштів. 

Вимоги до операцій із готівкою. Аналітичний та синтетичний облік 

касових операцій. Формування касових видатків. Характеристика субрахунків 

рахунків 30 та 33. Документальне оформлення розрахунків готівкою.  

Документальне оформлення безготівкових операцій. Характеристика 

субрахунків рахунків 68,70 та 32. Облік коштів на рахунках в органах 

казначейства. Облік коштів на рахунках в установах банків.  

4.2.4.Облік розрахунків. 

Порядок ведення та облік розрахунків з підзвітними особами (субрахунок 

362). 

Облік розрахунків з дебіторами:  

- розрахунки з покупцями та замовниками. Характеристика субрахунків 

рахунку 35; 

- розрахунки з відшкодування завданих збитків. Порядок визначення 
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розміру завданих збитків. Характеристика субрахунку 363; 

- розрахунки з іншими дебіторами. Характеристика субрахунку 364. 

Порядок його застосування. 

Облік розрахунків за виконані роботи. Субрахунки рахунку 63. 

Облік розрахунків з оплати праці. Порядок нарахування заробітної плати; 

нарахування на фонд оплати праці.  

Облік розрахунків зі страхування. Характеристика субрахунків рахунків 

66,65 та 671. 

Облік розрахунків з бюджетом по податках і обов’язкових платежах. 

Облік розрахунків з іншими кредиторами. Субрахунок 675, порядок його 

застосування.  

Облік розрахунків у порядку планових платежів. Субрахунок 361. Його 

структура, характеристика та порядок застосування.  

4.2.5.Облік необоротних активів. 

Визначення та класифікація необоротних активів установи. Оцінка 

необоротних активів у обліку та звітності. Облік наявності та руху необоротних 

активів. Порядок списання основних засобів. Характеристика субрахунків 

рахунків 10,11,12,40. 

Порядок нарахування зносу необоротних активів. Субрахунки рахунку 13 

та їх характеристика. 

Переоцінка необоротних активів та порядок відображення її в обліку. 

Субрахунки рахунку 44. 

4.2.6.Облік запасів. 

Визначення, класифікація запасів. Оцінка запасів у обліку. Аналітичний 

облік запасів. Характеристика та особливості використання субрахунків 

рахунків 20,21,23.  

Особливості обліку МШП. Характеристика субрахунків 221 та 411. 

Порядок застосування та відображення в обліку переоцінки запасів та 

МШП. 
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4.2.7. Облік доходів і видатків загального фонду. 

Визначення та класифікація доходів та видатків загального фонду 

установи. Порядок складання кошторису установи. Особливості застосування 

та характеристика субрахунків рахунку 80. Облік доходів і видатків загального 

фонду 

Визначення та облік результатів виконання кошторису по доходах і 

видатках загального фонду. Характеристика рахунку 43. 

4.2.8.Облік доходів і видатків спеціального фонду. 

Визначення та класифікація доходів та видатків спеціального фонду.  

Формування кошторису  по доходах і видатках спеціального фонду. 

Характеристика субрахунків рахунків 81 та 71.  

Визначення та облік результатів виконання кошторису по доходах і 

видатках спеціального фонду. 

4.2.9. Облік виробничої діяльності. 

Характеристика виробничої діяльності установи. Облік формування 

витрат виробництва. Характеристика субрахунків рахунку 82. Формування 

доходу від реалізації на субрахунках рахунку 72. 

Облік власної продукції. Характеристика субрахунків 241 та 251. 

4.2.10. Фінансова звітність установи. 

Види звітності, періодичність. Підготовчі роботи до складання звітності. 

Характеристика форм звітності (Баланс, Звіт про надходження та використання 

коштів загального фонду, Звіт про надходження і використання коштів, 

отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами, Звіт 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду, Звіт 

про рух необоротних активів, Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування, 

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами, Звіт про результати 

фінансової діяльності та ін.).  
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5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Зібраний на базі практики матеріал повинен бути систематизованим і 

опрацьованим згідно з тематичним планом. Звіт з практики має наступну 

структуру: 

 титульний лист (додаток 1); 

 договір на проведення практики; 

 щоденник практики (додаток 2); 

 зміст; 

 вступ; 

 основна частина (назви розділів відповідають назвам тем згідно 

тематичного плану); 

 висновки та пропозиції; 

 список використаних джерел; 

 додатки. 

У вступі до звіту з практики необхідно розкрити такі питання:  

обґрунтування важливого значення виробничої практики з бухгалтерського 

обліку; мета та завдання практики; вихідні дані для виконання завдань 

(первинні та зведені облікові документи, регістри аналітичного та синтетичного 

обліку, фінансова звітність, робочий план рахунків, установчі документи і т.д.); 

коротка характеристика підприємства (установи), яке є базою практики. Обсяг 

вступу – приблизно 1-2 сторінки. 

Зміст розділів основної частини має відповідати рекомендаціям, які були 

представлені вище, на сторінках 7-13 робочої програми. При цьому первинний  

облік та відображення господарських операцій на відповідних рахунках 

бухгалтерського обліку доцільно подати у табличній формі (додатки 11-12). 

У висновках та пропозиціях на підставі отриманих під час проходження 

виробничої практики даних, студент самостійно розробляє рекомендації щодо 
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удосконалення облікової роботи на суб’єкті господарювання за окремими 

об’єктами. Пропозиції повинні мати практичне значення. 

Приклади систематизації отриманої інформації з окремих тем наведено в 

додатках 2-9. Кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку з кожної теми 

потрібно вибирати з Головної книги (оборотно-сальдової відомості) за 

попередній звітний рік та I квартал поточного року і теж навести у вигляді 

таблиці. Якщо Ви знайдете протиріччя у кореспонденції рахунків, що 

застосовується на базі практики, та тією, яка визначена нормативними 

документами, зробіть примітки. 

Після висновків подають додатки до звіту з практики. До їх складу 

необхідно включити: 

1. Витяг із статуту або установчого договору підприємства (положення 

про бюджетну установу), що є базою практики, довідка з Єдиного державного 

реєстру підприємств і організацій України, ліцензії, патенти, інші дозвільні 

документи; 

2. Організаційно-розпорядчі документи щодо виконання облікових і 

аналітичних робіт (наказ про облікову політику підприємства або положення 

про відділ бухгалтерського обліку установи, посадові інструкції працівників 

бухгалтерії, графік документообігу, графік подання звітності, наказ про 

інвентаризацію перед складанням річної фінансової звітності, інвентаризаційні 

описи та інші документи з обліку результатів інвентаризації тощо, договір з 

банком на здійснення розрахунково-касового обслуговування, розрахунок 

ліміту каси); 

3. Усі зразки первинних документів за I квартал поточного року, що 

застосовуються на підприємстві або в установі у заповненому вигляді – по 

одному примірнику. 

4. Журнали (меморіальні ордери), відомості бухгалтерського обліку, інші 

реєстри бухгалтерського обліку, які описувалися у звіті, за березень місяць, 

головна книга за I квартал поточного року. 

5. Копії фінансових звітів за попередній звітний рік (річні форми) та I 
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квартал поточного року (квартальні форми).  

Всі показники реєстрів обліку повинні бути ув’язані з показниками 

головної книги та балансу, інших форм звітності. 

Не потрібно у звіті викладати текст підручників або нормативних 

документів. 

Звіт з виробничої практики може бути рукописним або друкованим і 

виконується українською мовою на одній стороні білого паперу формату А4 

(210 х 297). 

Текст розташовується на сторінці з дотриманням таких полів: ліве – 

25мм; праве – 15 мм; верхнє та нижнє – по 20 мм. При комп’ютерному наборі 

слід використовувати шрифт Times New Roman, 14 кеглів. Відстань між 

рядками тексту складає один міжрядковий інтервал. Загальний обсяг тексту 

повинен складати не більше 50 сторінок  (не включаючи додатки).  

Нумерація сторінок тексту наскрізна і починається з титульної сторінки 

(додаток 1). Проте номер сторінки на титульній сторінці та договорі не 

проставляється. На інших сторінках номер сторінки вказується арабськими 

цифрами у правому верхньому кутку. 

Заголовки структурних частин звіту з практики «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 

ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично до тексту. 

Крапка в кінці заголовка не проставляється. Відстань між заголовком тексту та 

текстом дорівнює двом міжрядковим інтервалам. 

Кожний розділ звіту з практики слід розпочинати з нової сторінки. 

Схеми, графіки, діаграми, малюнки позначають словом «Рис.» і 

нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу за виключенням 

наведених у додатку. 

Таблиці нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу за 

виключенням наведених у додатку. У правому верхньому кутку над заголовком 

робиться напис «Таблиця» і проставляється її номер. Номер таблиці 

складається з номера розділу та номера таблиці. Кожна таблиця обов’язково 
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повинна мати заголовок. Заголовок і слово «Таблиця» починаються з великої 

літери. Таблиця розташовується після першої згадки про неї у тексті, її 

заголовок повинен бути чітким та стисло розкривати її зміст. 

Таблицю бажано розміщати на одній сторінці.  

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку у верхньому правому 

куті вказується «Продовження табл. 3.1» . Крім того, верхній рядок таблиці має 

містити заголовки стовпців. 

Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись у вигляді 

порядкового номера цього джерела за списком використаної літератури у 

квадратних дужках. Якщо у звіті використовується цитата або цифрова 

інформація з якогось літературного джерела, то після порядкового номера через 

кому зазначається номер сторінки, на якій вона містилась, наприклад: [1, с. 75]. 

Список використаних джерел складається в алфавітному порядку 

прізвищ авторів або заголовків. 

Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як продовження 

звіту. Кожен додаток починається з нової сторінки, у правому верхньому кутку 

якої наводиться слово «Додаток» з порядковим номером арабськими цифрами. 

Заголовок додатку пишеться з великої літери, крапка в кінці заголовку не 

ставиться. Посилання у тексті на додаток оформлюється наступним чином: 

(додаток 4). 

Звіт перевіряється керівником практики від коледжу та захищається перед 

комісією, яка складається з викладачів облікових дисциплін. Студент, який не 

виконав програму виробничої практики або одержав незадовільну оцінку при 

захисті звіту, не допускається до складання державних іспитів. 
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6. ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ 

МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Виконання виробничої практики оцінюється за такими критеріями: 

змістовні та організаційні аспекти роботи, якість захисту роботи. 

Максимальна оцінка – 50 балів. Кількість балів за критеріями наведено в 

листі оцінювання: 

Лист оцінювання 

звіту з виробничої практики 

Студента(ки) _____________________________________________________ 
 

Елемент оцінки Критерії 
Кількість 

балів 
Підпис 

1. Змістовні аспекти звіту 

1.1. Відповідність змісту звіту програмі 

практики, повнота висвітлення питань 

Ні – 0 балів 

Частково – 2 бали 

Так – 4 бали 

  

1.2. Наявність ілюстративного матеріалу 

(схем, таблиць, малюнків, діаграм, графіків) 

Ні – 0 балів 

Так – 4 бали 

  

1.3. Наявність додатків, їх відповідність 

змісту звіту 

Ні – 0 балів 

Частково – 2 бали 

Так – 4 бали 

  

1.4. Ступінь самостійності проведення 

дослідження 

Низький - 0 балів 

Середній - 2 бали 

Високий - 4 бали 

  

1.5. Розвиненість мови викладу праці Низький - 0 балів 

Високий - 4 бали 

  

Разом за розділом 1: Максимум – 20 балів   

2. Організаційні аспекти роботи 

2.1. Своєчасність виконання окремих етапів 

звіту 

Невчасно – 0 балів 

Вчасно – 5 балів 

  

 

2.2. Відповідність встановленим вимогам та 

оформлення звіту 

Ні – 0 балів 

Так – 5 балів 

  

Разом за розділом 2: Максимум – 10 балів   

3. Якість захисту роботи 

3.1. Уміння стисло, послідовно і чітко 

викласти сутність і результати практики 

Ні – 0 балів 

Частково – 3 бали 

Так – 5 балів 

  

3.2. Здатність аргументовано захищати свої 

пропозиції, думки, погляди 

Ні – 0 балів 

Частково – 3 бали 

Так – 5 балів 

  

3.3. Загальний рівень підготовки студента Низький - 0 балів 

Середній - 3 бали 

Високий - 5 балів 

  

3.4. Якість підготовки ілюстративного 

матеріалу, володіння культурою презентації 

Низький - 0 балів 

Середній - 3 бали 

Високий - 5 балів 

  

Разом за розділом 3: Максимум – 20 балів   

Робота в цілому Максимум – 50 балів   



 19 

7. ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ЗАЛІКУ ПО ПРАКТИЦІ  

 

1. Назвіть нормативні документи, що регламентують порядок ведення обліку 

на досліджуваному підприємстві. 

2. На кого покладено відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві? 

3. Хто входить до облікового апарату на підприємстві? 

4. Чи дотримуються на підприємстві принципів ведення бухгалтерського 

обліку? Назвіть їх. 

5. Чи розроблено на підприємстві графік документообігу? 

6. Яка форма бухгалтерського обліку застосовується на підприємстві? 

7. Який план рахунків застосовується на підприємстві? 

8. Чи розроблено і оновлюється на підприємстві наказ про облікову політику? 

9. У чому полягає відповідальність працівників обліку? 

10. Як поділяються види діяльності підприємства для цілей бухгалтерського 

обліку? 

11. Яке місце грошових коштів у кругообігу засобів підприємства? 

12. Що таке каса і касові операції? 

13. Що таке ліміт каси, і як він установлюється? 

14. Як одержати готівку в касу з поточного рахунку в банку? 

15. Як здати готівку з каси на поточний рахунок в банку? 

16. Порядок оприбуткування грошей в касі. 

17. Порядок видачі грошей з каси. 

18. Порядок ведення касової книги. 

19. Синтетичний облік касових операцій. 

20. Порядок відкриття рахунків в установах банків. 

21. Порядок закриття рахунків в установах банків. 

22. Якими первинними документами оформляється рух коштів на поточному 

рахунку в банку? 

23. Який документ є регістром аналітичного обліку банківських операцій? 
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24. Які особливості опрацювання виписки банку? 

25. Як поділяються фінансові інвестиції  за строком? 

26. Які цінні папери належать до емісійних? 

27. За якою оцінкою зараховуються фінансові інвестиції на баланс? 

28. Яка оцінка фінансових інвестицій на дату балансу? 

29. В якому регістрі ведеться облік фінансових інвестицій? 

30. Назвіть форми безготівкових розрахунків. 

31. Якими первинними документами оформляються розрахунки з покупцями? 

32. За якою оцінкою відображається в обліку дебіторська заборгованість 

покупців? 

33. Чи створюється на підприємстві резерв сумнівних боргів? 

34. Які методи створення резерву сумнівних боргів передбачені П(С)БО 10 

«Дебіторська заборгованість»? 

35. Чи застосовують на підприємстві розрахунки авансами? 

36. В чому суть розрахунків за претензіями? 

37. Який порядок розрахунків за відшкодуванням завданих збитків? 

38. Назвіть первинні документи, якими оформляють розрахунки з підзвітними 

особами. 

39.  Назвіть регістр аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами. 

40. Які витрати відповідно до чинного законодавства відшкодовують 

підзвітній особі по витратах на відрядження? 

41. Чи використовують на підприємстві розрахунки векселями? Який порядок 

обліку векселів? 

42. На яких рахунках обліковуються зобов’язання? 

43. Як відображаються зобов’язання в балансі? 

44. Назвіть первинні документи по розрахунках з постачальниками та 

підрядниками. 

45. Який регістр використовують для аналітичного обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками? 

46. Які є види кредитів? 
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47. На яких принципах надаються банківські кредити? 

48. Який порядок оформлення банківського кредиту? 

49. Облік короткострокових кредитів. 

50. Облік довгострокових кредитів. 

51. Як сплачуються відсотки за кредит? 

52. Суть податків та їх види. 

53. Які податки сплачує підприємство? 

54. Облік розрахунків з бюджетом. 

55. Облік податку на додану вартість. 

56. Облік податку на прибуток. 

57. Які зобов’язання відносять до довгострокових? 

58. Які особливості обліку зобов’язань за випущеними облігаціями? 

59. Які є види оренди? 

60. Яка основні ознаки фінансової оренди? 

61. Яким первинним документом оформляється передача об’єкта основних 

засобів у фінансову оренду? 

62. У чому полягає економічний зміст оплати праці? 

63. Як проводиться облік особового складу працівників? 

64. Які є системи оплати праці? 

65. Назвіть складові фонду оплати праці. 

66. Назвіть первинні документи за обліком оплати праці. 

67. Назвіть обов’язкові утримання із заробітної плати. 

68. За яких умов працівнику надається податкова соціальна пільга? 

69. В якому розмірі надається податкова соціальна пільга? 

70. У якому розмірі утримується єдиний соціальний внесок? 

71. Який порядок обчислення податку з доходів фізичних осіб? 

72. Які утримання із заробітної плати працівників є необов’язковими? 

73. В якому розмірі проводиться нарахування єдиного соціального внеску на 

заробітну плату працівників? 

74. Які види відпусток передбачені Законом України «Про відпустки»? 



 22 

75. Яка мінімальна тривалість відпустки в Україні? 

76. У яких випадках працівникам надають додаткові відпустки за шкідливі 

умови праці? 

77. Який порядок нарахування оплати за час відпустки? 

78. Який порядок нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності? 

79. Назвіть регістр аналітичного обліку розрахунків з оплати праці. 

80. Як класифікуються основні засоби для цілей бухгалтерського обліку? 

81. Які види оцінки основних засобів застосовуються на підприємстві? 

82. Як визначити залишкову вартість основних засобів? 

83. Коли проводиться переоцінка основних засобів? 

84. Якими первинними документами оформляється рух основних засобів на 

підприємстві? 

85. Які методи нарахування амортизації передбачені чинним законодавством? 

86. Назвіть регістр аналітичного обліку основних засобів. 

87. Якими первинними документами оформляється рух довгострокових 

біологічних активів? 

88. Які є види капітальних інвестицій? 

89. Який порядок обліку капітального будівництва при підрядному способі? 

90. Який порядок обліку капітального будівництва при господарському 

способі? 

91. Як відображається в обліку придбання (виготовлення) основних засобів? 

92. Як відображається в обліку придбання (створення) інших необоротних 

матеріальних активів? 

93. Як відображається в обліку придбання (створення) нематеріальних 

активів? 

94. Як відображається в обліку придбання (вирощування) довгострокових 

біологічних активів тваринництва? 

95. Економічний зміст і склад запасів на сільськогосподарському 

підприємстві. 
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96. Назвіть первинні документи з обліку надходження товарно-матеріальних 

цінностей. 

97. Назвіть первинні документи з обліку вибуття товарно-матеріальних 

цінностей. 

98. Як ведеться облік товарно-матеріальних цінностей на складах? 

99. З ким і для чого укладається договір про повну індивідуальну матеріальну 

відповідальність? 

100. Як складається звіт про рух матеріальних цінностей? 

101. Як оцінюються запаси при їх надходженні? 

102. Які методи оцінки запасів при їх вибутті? 

103. За якою оцінкою відображаються в обліку запаси? 

104. Як обліковуються і списуються транспортно-заготівельні витрати? 

105. На яких рахунках ведеться синтетичний облік запасів? 

106. Назвіть регістр аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів. 

107. Якими первинними документами оформляється рух поточних біологічних 

активів тваринництва? 

108. Як здійснюється облік біологічних активів тваринництва на фермі? 

109. Назвіть регістр аналітичного обліку поточних біологічних активів 

тваринництва. 

110. Які предмети належать до малоцінних та швидкозношуваних? 

111. Якими документами оформляється списання малоцінних та 

швидкозношуваних предметів? 

112. Що таке інвентаризація? 

113. Які є види інвентаризації? 

114. Коли потрібно обов’язково проводити інвентаризацію? 

115. Техніка проведення інвентаризації. 

116. Оформлення інвентаризації. 

117. Відображення на бухгалтерських рахунках результатів інвентаризації. 

118. Що називають витратами? 

119. За яких умов витрати визнаються в обліку? 
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120. За якими статтями групуються витрати на виробництво? 

121. Назвіть елементи витрат відповідно до П(С)БО 16 «Витрати». 

122. Назвіть регістр аналітичного обліку витрат і виходу продукції основного 

виробництва. 

123. Які рахунки використовуються для обліку витрат? 

124. На підставі яких первинних документів відображається в обліку 

собівартість реалізації? 

125. Які витрати вважаються витратами майбутніх періодів? 

126. За яких умов визнаються в обліку доходи? 

127. Як класифікуються доходи в обліку? 

128. На підставі яких первинних документів доходи відображаються в обліку? 

129. Як відображаються в обліку доходи майбутніх періодів? 

130. На якому рахунку формуються фінансові результати діяльності 

підприємства? 

131. У чому полягає економічний зміст власного капіталу? 

132. Як відображаються зміни власного капіталу на рахунках бухгалтерського 

обліку? 

133. Склад фінансової звітності. 

134. Які вимоги до фінансової звітності? 

135. Які якісні характеристики фінансової звітності? 

136. Куди подається фінансова звітність? 

137. Зміст то порядок складання бухгалтерського балансу. 

138. Мета складання звіту про фінансові результати. 

139. Для чого призначені позабалансові рахунки? 

140. Якими способами виправляються помилки у бухгалтерських записах? 
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порядок їх складання : наказ Державного казначейства України від 

27.07.2000р. за №68. Зареєстрована в Міністерстві юстиції України 

31.08.2000 за № 570/4791(зі змінами і доповненнями). 

17. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення основних господарських операцій бюджетних установ. 

Наказ ДКУ № 61 від 10.07.2000 р. (в редакції  Наказу ДКУ від 

14.02.2005 року № 28). 

18. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

19. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / 

Лишиленко О.В. – Київ : «Центр навчальної літератури», 2005. – 528 с.  

20. Левицька С.О. Звітність підприємств: Навч. посібник / С.О. Левицька. – 

Рівне: НУВГП, 2009 – 213 с. 
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21. Левицька С.О. Організація обліку : Навч. посібник / С.О. Левицька. –  

Рівне : НУВГП, 2008. – 220 с. 

22. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

29.12.2000 №356 

23. Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-

ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств, 

затверджені наказом Мінагрополітики України від 04.06.09 №390 

24. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Славкова О.П. Бухгалтерський облік у 

бюджетних установах. Навчальний посібник – К: Центр учбової 

літератури, 2011. – 384 с. 

25. Облік у бюджетних установах : Навч.-метод. посібник для самостійного 

вивчення дисципліни /  Джога Р.Т., Сідельник Л.М., Кондратюк І.О., 

Петруніна В.В. – К. : КНЕУ, 2006. – 296 с. 

26. Плаксієнко В.Я., Пісьмаченко Л.М., Рябий Є.І. Бухгалтерський облік у 

сільському господарстві України. Підручник / за заг. Ред. 

В.Я.Плаксієнка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 490 с.  

27. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.1999 за № 291 (із змінами та доповненнями). 

28. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: наказ 

Головного Управління Державного казначейства України від 10.12. 1999 

р. за № 114 (з чинними змінами та доповненнями). 

29. Податковий кодекс України: Закон України № 2755-VI від 02.12.2010 р. 

30. Положення про ведення касових операції у національній валюті в 

Україні: Постанова НБУ від 15.12.2004р. за №637 (з чинними змінами та 

доповненнями). 

31. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку : наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 за № 88 (із 

змінами та доповненнями). 
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32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 

31.03.1999 за №87 (зі змінами і доповненнями). 

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: наказ 

Міністерства фінансів України від 31.03.1999 за № 87 (зі змінами і 

доповненнями). 

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати»: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 за №87 

(зі змінами і доповненнями). 

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових 

коштів»: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 за №87 (зі 

змінами і доповненнями). 

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний 

капітал»: наказ Міністерства фінансів України від 31.03.1999 за №87 (зі 

змінами і доповненнями). 

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Примітки до річної 

фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від 

31.03.1999 за №87 (зі змінами і доповненнями). 

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» : 

наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 за № 92 (зі змінами і 

доповненнями).  

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи»: наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 за №242 (зі 

змінами і доповненнями). 

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ 

Міністерства фінансів України від 20.10.1999 за №246 (зі змінами і 

доповненнями).  

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» : наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 за 

№237 (зі змінами і доповненнями). 
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42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : наказ 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 за №20 (зі змінами і 

доповненнями).  

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : 

наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 за №91 (зі змінами і 

доповненнями).  

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 

інструменти» : наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 за 

№559 (зі змінами і доповненнями).  

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» : наказ 

Міністерства фінансів України від 28.07.2000 за №181 (зі змінами і 

доповненнями).  

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: наказ 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 за №290 (зі змінами і 

доповненнями).  

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: наказ 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 за №318 (зі змінами і 

доповненнями).  

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на 

прибуток» : наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 за №353 

(зі змінами і доповненнями).  

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання 

підприємств» : наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 за 

№163 (зі змінами і доповненнями).  

50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована 

фінансова звітність» : наказ Міністерства фінансів України від 

30.07.1999 за №176 (зі змінами і доповненнями).  

51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 

курсів» : наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 за №193 (зі 

змінами і доповненнями).  
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52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» : 

наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2002 за №147 (зі змінами і 

доповненнями).  

53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації 

щодо пов’язаних сторін» : наказ Міністерства фінансів України від 

18.06.2001 за №303 (зі змінами і доповненнями).  

54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію» : 

наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 за №344 (зі змінами і 

доповненнями).  

55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерства фінансів України 

від 25.02.2000 за №39 (зі змінами і доповненнями).  

56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам» : наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 за 

№601 (зі змінами і доповненнями).  

57. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність» : наказ Міністерства 

фінансів України від 07.11.2003 за №617 (зі змінами і доповненнями).  

58. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення 

корисності активів»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 

за №817 (зі змінами і доповненнями).  

59. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 

сегментами» : наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 за 

№412 (зі змінами і доповненнями).  

60. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» : 

наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 за №790 (зі змінами і 

доповненнями).  

61. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» : 

наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 за №415 (зі змінами і 

доповненнями).  
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62. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 

нерухомість», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 

02.07.07 р. № 779  

63. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на розвідку 

запасів корисних копалин» : наказ Міністерства фінансів України від 

26.08.2008 за №1090 (зі змінами і доповненнями).  

64. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі 

акцій» : наказ Міністерства фінансів України від 30.12.2008 за №1577 (зі 

змінами і доповненнями).  

65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 35 «Податкові різниці» : 

наказ Міністерства фінансів України від 25.01.2011 за №27.1.  

66. Перелік типових документів, що утворюються в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, 

установ та організацій, із зазначенням строків зберігання : наказ 

Головного архівного управління при кабінеті міністрів України від 

20.07.1998 №41(із змінами та доповненнями). 

67. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

бюджетних установ : наказ Головного Управління Державного 

казначейства України від 10.12. 1999 р. за № 114. Зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 20.12. 1999 р. за № 890/4183 (з чинними 

змінами та доповненнями). 

68. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 № 996-ХІV (з чинними змінами та 

доповненнями). 
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Додаток 1  

Зразок оформлення титульної сторінки 

 
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

РІВНЕНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ 

 

Циклова комісія облікових дисциплін 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

на прикладі «Назва базового місця виробничої практики» 

 

 

Період практики:  

 

з «___» _________ 201__ р. по «___» _________ 201__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівне-201_   р. 

Виконав (ла): 

студент(ка) ІІІ курсу, ________ групи  

спеціальності 5.03050901 

«Бухгалтерський облік» 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

 

Перевірив(ла): 

Керівник практики від коледжу 

Прізвище, ім’я, по батькові 
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Додаток 2 
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

Форма № Н-7.03 

   

Рівненський державний аграрний коледж 
 

 

 
 

 

 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 
 

                                                       виробнича практика                                                                       . 

(вид і назва практики) 

студента ___________________ ______________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет, відділення економічне                                                                       . 

 

Кафедра, циклова комісія облікових дисциплін                                  . 

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень молодший спеціаліст                   . 

 

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»                                      .       

  

спеціальність  5.03050901 «Бухгалтерський облік»                                   . 

                                                                (назва) 

ІІІ  курс,  група _______________ 
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Продовження додатку 2 
 

 

Студент______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка 

підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року 

 

____________     ________________________________________________ 

    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

 

_____________     ________________________________________________ 

                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Продовження додатку 2 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні 

проходження 

практики 

Відмітки 

про 

виконання 
1 2 

1 2 3 4 5 

1. Ознайомлення з господарством    

2. Організація обліку у виробничих підрозділах 

господарства 

   

3. Взаємовідносини господарства з банком, з фінвід-

ділом, податковою інспекцією, Держказначейством 

   

4. Робота з комп’ютерною технікою, програмами    

5. Аналітична та економічна робота в господарстві    

6. Облік грошових коштів    

7. Облік розрахунків і зобов’язань     

8. Облік запасів    

9. Облік необоротних активів    

10. Облік розрахунків за виплатами працівникам    

11. Облік доходів і результатів діяльності    

12. Облік основного та допоміжних виробництв, 

непрямих витрат 

   

     

     

     

     

     

 

 

 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______   _____________ 
                                                                                (підпис)   (прізвище та ініціали) 

      

 від підприємства, організації, установи    ______      _____________ 
                                                                                                            (підпис)        (прізвище та ініціали) 
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Продовження додатку 2 
 

РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 
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Продовження додатку 2 

ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ 

____________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації,  установи) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________  

 ______________ _____________________ 

    (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

Печатка 

    «______» __________________  20 __ року 
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Продовження додатку 2 

ВІДГУК ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЛИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                  (словами) 

кількість балів _________________________________ 
    (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

Керівник практики від  вищого навчального закладу  
____________ ______________________ 
        (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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Додаток 3 

Основні техніко-економічні показники фінансово-господарської діяльності  

______________________________________ 
(назва суб’єкта господарювання) 

Показники Звітний період Абсолютне 

відхилення (+,-) 

Темп росту, % 

2009 2010 2011 2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2011/ 

2009 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2011/ 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Чиста виручка від 

реалізації продукції, 

товарів, робіт, послуг, 

тис.грн. 

         

2. Собівартість 

реалізованої 

продукції, тис. грн. 

         

3. Валовий прибуток/ 

збиток (+ / -) від 

продажу продукції, 

тис.грн. 

         

4.Фінансовий результат 

від операційної 

діяльності, тис.грн 

         

5. Фінансовий 

результат від звичайної 

діяльності, тис.грн 

         

6. Операційні витрати, 

тис.грн 
         

7. Витрати від 

звичайної 

діяльності,тис.грн 

         

8. Витрати 

підприємства, тис.грн 
         

9. Чистий прибуток (+), 

збиток (-),тис.грн 
         

10.Рентабельність, %: 

– продукції,товарів, 

робіт, послуг 

(р.3 /р.2 *100) 

– операційної 

діяльності        

(р.4 /р.6 *100) 

– звичайної 

діяльності 

(р.5 /р.7 *100) 

– підприємства  

(р.9 /р.8 *100) 

         

11. Середньооблікова 

чисельність штатних 

працівників, осіб 

         

12.Середня заробітна 

плата 1-го працюючого, 

тис. грн. 
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Додаток 4 

Аналіз складу, структури та динаміки майна 

______________________________________ 
(назва суб’єкта господарювання) 

 

№ 

з/п 
Показники 

2009 2010 2011 
Відхилення (+,-) 

2010/2009 2011/2010 

тис.грн. питома 

вага,% 

тис.грн. питома 

вага,% 

тис.грн. питома 

вага,% 

тис.грн. темп 

росту,

% 

у стру-

ктурі,% 

тис.гр

н. 

темп 

росту,

% 

у стру-

ктурі,

% 

1 
Необоротні 

активи  
            

1.1 
У т.ч. основні 

засоби 
            

2 Оборотні активи             

2.1 Запаси             

2.2 
Дебіторська 

заборгованість 
            

2.3 
у т.ч. за товари, 

роботи, послуги 
            

2.4 Грошові кошти             

2.5 
Інші оборотні 

активи 
            

3 
Витрати май-

бутніх періодів 
            

4 

Необоротні 

активи та групи 

вибуття 

            

5 
ВСЬОГО 

МАЙНА 
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Додаток 5 

Оцінка складу, структури та динаміки джерел формування майна 

______________________________________ 
(назва суб’єкта господарювання) 

№ 

з/п Показники 

2009 2010 2011 
Відхилення (+,-) 

2010/2009 2011/2010 

тис.грн. питома 

вага,% 

тис.грн. питома 

вага,% 

тис.грн. питома 

вага,% 

тис.грн. темп 

росту,% 

у стру-

ктурі,% 

тис.грн. темп 

росту,% 

у стру-

ктурі,% 

1 Власний капітал              

1.1 Статутний капітал             

1.2 Нерозподілений прибуток             

1.3 Неоплачений капітал             

2 
Забезпечення наступних 

витрат і цільове фінанс. 
            

3 Довгострокові зобов’язання             

4 Поточні зобов’язання             

4.1 
Кредиторська заборгова-

ність за товари, послуги             

4.2 З оплати праці              

4.3 Перед бюджетом             

4.4 Зі страхування             

4.5 Інші поточні зобов’язання             

5 Доходи майбутніх періодів             

6 
ВСЬОГО ДЖЕРЕЛ 

ФОРМУВАННЯ 
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Додаток 6 

Динаміка показників ліквідності 

______________________________________ 
(назва суб’єкта господарювання) 

 

Показники Звітний період Абсолютне 

відхилення (+,-) 

Темп росту, % 

2009 2010 2011 2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2011/ 

2009 

2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2011/ 

2009 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Поточні 

зобов'язання,  

тис. грн 

         

2. Оборотні активи - 

всього, тис. грн 

         

2.1. Грошові 

кошти та їх 

еквіваленти 

         

2.2. Поточні 

фінансові 

інвестиції 

         

2.3. Запаси 

 

         

2.4. Дебіторська 

заборгованість 

         

3. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 

         

4. Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

         

5. Коефіцієнт 

загальної 

ліквідності 
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Додаток 7 

Графік документообігу   __________________________ 

                                        (назва підприємства, установи) 

 

Назва 

документа 

Створення та оформлення 

документа 
Перевірка документа Обробка документа 

Передача на зберігання в 

архів 

К-сть екз. Виконавець 
Термін 

виконання 
Виконавець 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Термін 

виконання 
Виконавець 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Вимога-

накладна 

 Завідувач 

складу 

Понеділок 

Середа 

Бухгалтер 

цеху 

День 

надходження 

документа 

Бухгалтер 

матеріального 

сектору 

бухгалтерії 

протягом 

трьох днів 

з дня 

приймання 

Заступник 

головного 

бухгалтера 

Протягом 10 

днів після 

складання 

річного звіту 
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Додаток 8  

Робочий план рахунків*________________________ 

                                    (назва підприємства, установи) 
  

Синтетичні рахунки Субрахунки 

Код Назва Код Назва 

10 Основні засоби 

 

101 Земельні ділянки 

102 Капітальні витрати на поліпшення земель 

103 Будинки та споруди 

104 Машини та обладнання 

105 Транспортні засоби 

106 Інструменти, прилади та інвентар 

107 Тварини 

108 Багаторічні насадження 

109 Інші основні засоби 

 

* необхідно скласти самостійно на підставі оборотно-сальдової відомості 

(головної книги), аналізу рахунків, за допомогою консультацій бухгалтера, 

якщо на базі практики немає робочого плану рахунків 

 

 

Додаток 9 

 

Перелік форм реєстрів аналітичного та синтетичного обліку 

_________________________ 

(назва підприємства, установи) 
 

Назва реєстру 

синтетичного обліку 

Код  Назва реєстрів аналітичного обліку Код  

1 2 3 4 

1. Облік основних засобів 

Журнал №4 по кредиту 

рахунків 10, 11, 12, 13 і т.д.* 

 Інвентарна картка обліку основних засобів ОЗ-6 

 Інвентарний список основних засобів ОЗ-9 

 

* при застосуванні журнально-ордерної форми обліку. У випадку 

використання на базі практики автоматизованої форми бухгалтерського обліку 

реєстри синтетичного обліку формуються у відповідності до інформаційних 

систем обліку. Наприклад, у системі 1С: Підприємство можна одержати такі 

стандарті звіти: аналіз рахунку 10,11…, картка рахунку 10,11… та ін. 



 46 

Додаток 10 

Організація звітності_______________________________________ 

                                                               (назва підприємства, установи) 

 
Назва 

звітності 

Форма   Період К-

сть 

екз. 

Місце 

подання 

Строки Джерела створення  

(реєстри обліку) 

аналітичного синтетичного 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Баланс і 

т.д. 
1 Рік 2 

Управління 

статистики 

До 

20.02 

Журнали, 

відомості* 

Головна 

книга*  

 

*  при застосуванні журнально-ордерної форми обліку. У випадку використання на базі 

практики автоматизованої форми бухгалтерського обліку реєстри обліку формуються у 

відповідності до інформаційних систем обліку. Наприклад, у системі 1С: Підприємство 

можна одержати наступні реєстри: аналітичного обліку - аналіз рахунку по субконто, 

журнал-ордер і відомість по субконтно та ін.,  синтетичного обліку – оборотно-сальдова 

відомість. 

 

 

 

Додаток 11 

Перелік форм первинної облікової документації 

________________________________ 
(назва підприємства, установи) 

 

Зміст господарської операції 

(призначення документу) 

Назва  

документу 

Форма 

документу 

Організаційно – 

розпорядчі документи, 

які є підставою для 

оформлення документу 

Оприбуткування основних 

засобів 

Акт 

приймання – 

передачі 

(внутрішнього 

переміщення) 

основних 

засобів 

ОЗ - 1 Накладна, розрахункові 

документи, техпаспорт 
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Додаток 12 

Журнал господарських операцій за березень 201_ р. 

______________________________ 
(назва підприємства, установи) 

 

№ 

з/п 

Зміст операцій Назва 

документу 

Сума Кореспонденція 

рахунків 

Дт Кт 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 13 

Оборотна відомість по синтетичних рахунках бухгалтерського обліку* 

___________________________ 

                                             (назва підприємства, установи) 

 

За ________ квартал _________ року 

 
Номери і 

назви 

рахунків 

Сальдо на початок 

кварталу 

Обороти за квартал Сальдо на кінець 

кварталу 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

*  у випадку використання на базі практики комп’ютеризованої форми бухгалтерського 

обліку відомість формується автоматично 
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РЕЦЕНЗІЯ 

конкурсної комісії навчального закладу 

 

Методичні вказівки для виконання виробничої практики  

та оформлення звіту-щоденника  

студентами ІІІ курсу денної форми навчання 

спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» 
(назва роботи) 

 

Лайтер Н.М., Борковська Г.В. 

 

  

Зміст  

 

Кількість балів 

 

1. Науковість змісту методичного 

матеріалу, його актуальність  

 

20 

2. Наявність авторських сучасних 

педагогічних технологій 

 

25 

3. Відповідність текстового методичного 

матеріалу вимогам стандартів освіти  

 

20 

4. Можливість використання в практичній 

роботі. Очікувана результативність 

(видавництво тощо) 

 

15 

5. Відповідність Положенню про конкурс  

 10 

6. Наявність та якість ілюстрованих, 

табличних, графічних матеріалів тощо 10 

  
 

     Всього 
100 

 


