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ВСТУП

Відповідно до навчального плану та освітньо-професійної програми

підготовки магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (для

студентів денної та заочної форм навчання) заплановано проведення

переддипломної  практики із загальною кількістю кредитів – 6 кредитів ECTS

(180 годин, 4 тижні) та її захисту (диференційований залік). Практика, у тому

числі переддипломна, є обов’язковою компонентою в підготовці фахівців

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік

і оподаткування».

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки

майбутнього фахівця спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і

опанування ним комплексу дисциплін, передбачених навчальним планом

ОНУ імені І.І. Мечникова. Під час переддипломної практики студенти

повинні розвинути свої індивідуальні здібності та закріпити навички

професійної підготовки, здобуті впродовж вивчення дисциплін та спецкурсів.

Переддипломна практика є завершальним етапом підготовки студента

до виконання магістерської дипломної роботи, під час якої студент виконує

самостійне дослідження, творчо застосовуючи теоретичні знання та

практичні навички, набуті під час навчання, для вирішення прикладних задач

обліку, аналізу, контролю та оподаткування на підприємстві. Матеріали

переддипломної практики складають основу дипломного дослідження

студента за обраною темою. Під час переддипломної практики здійснюється

збір практичного матеріалу, підбір фактів за темою дослідження, їх

групування, узагальнення та аналіз, враховуючи останні теоретико-

методологічні дослідження у даній сфері.

Переддипломна практика будується у формі самостійного виконання

студентами визначених програмою загальних та індивідуальних завдань
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відповідно установленим цілям і задачам виконання магістерської дипломної

роботи в реальних умовах.

Дані методичні рекомендації є основним нормативно-методичним

документом, що регламентує проведення переддипломної практики магістрів

за фахом, що підтверджується:

- Законом України "Про вищу освіту" (зі змінами) № 1556-VII від 01.07.2014

року;

- Наказом Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010 р. "Про

Концепцію організації підготовки магістрів в Україні";

- Кодексом законів про працю України (зі змінами);

- Навчальним планом з підготовки магістрів спеціальності 071 «Облік і

оподаткування»;

- Освітньо-професійною програмою підготовки магістрів спеціальності 071

«Облік і оподаткування».
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РОЗДІЛ 1.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

1.1. Мета а завдання переддипломної практики

Метою переддипломної практики є формування загальних та

спеціальних (фахових) компетентностей магістрів, які базуються на

поглибленому вивченні досягнень світової науки, практики, сучасній

методології досліджень соціально-економічних явищ, процесів, проблем під

час розроблення концепції та стратегії бухгалтерського і управлінського

обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту, оподаткування, які забезпечують

розвиток навичок та вмінь інформаційно-аналітичної, проектно-

дослідницької, діагностичної та консалтингової діяльності для вирішення

прикладних проблем обліку і оподаткування на підприємстві, досвіду

самостійної науково-дослідної роботи.

У результаті проходження переддипломної практики, відповідно до

освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі спеціальності 071

«Облік і оподаткування», формуються наступні компетентності, що

забезпечують отримання наступних результатів (табл. 1).

Таблиця 1

Компетентності, якими повинен оволодіти студент – практикант,

та отримані результати

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач Програмні результати навчання

Загальні компетентності

Навички використання інформаційних
і комунікаційних технологій.

- Вміти використовувати методи та правила
управління інформацією та роботу з
документами за професійним спрямуванням.
Володіти методиками та сучасними засобами
інформаційних технологій.

- Вміти використовувати комунікаційні
технології для підтримування гармонійних
ділових та особистісних контактів, як
передумову ділового успіху.
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Продовження табл. 1

- Знати та розуміти закони та методи
міжособистісних комунікацій, норми
толерантності, ділових комунікацій у
професійній сфері, ефективної праці в
колективі, адаптивності.

Вміння виявляти, ставити та
вирішувати проблеми

Здатність навчатися та постійно
підвищувати свій загальнокультурний
і професійний рівень, самостійно
освоювати нові методи роботи,
розвивати набуті знання щодо
комплексного бачення сучасних
проблем економіки та управління

- Знати та розуміти закономірності, методи та
підходи творчої та креативної діяльності,
системного мислення у професійній сфері.

- Вміти використовувати методи та методики
проведення наукових та прикладних
досліджень.

- Знати методологію системних досліджень,
методів дослідження та аналізу складних
об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх
різноманіття, багатофункціональність для
розв’язання прикладних завдань в галузі
професійної діяльності.

- Знати методи проведення досліджень та вміти
аналізувати складність технічних систем,
розуміти складність задач оптимізації цих
систем та їх елементів, та вдосконалювати
методики їх проведення.

- Вміти чітко, послідовно та логічно
висловлювати свої думки та переконання.

- Демонструвати особистісний розвиток та
застосовувати знання у професійній сфері.

Здатність до науково-дослідної та
аналітичної роботи, інноваційної
діяльності з метою отримання нових
знань та їх використання для
експертної оцінки господарських
ситуацій і прийняття управлінських
рішень.

Здатність володіти інструментальними
засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-
аналітичної інформації та
застосовувати їх під час вирішення
поставлених завдань.

- Організовувати власну науково-дослідну та
обліково-аналітичну роботи в контексті
вирішення завдань професійної діяльності у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування.

- Володіти методами спостереження, опису,
ідентифікації, класифікації та критичної оцінки
інформації; інструментарієм аналізу,
моделювання, проектування для виконання
завдань дослідження та/або управління.

Спеціальні компетентності

Здатність формулювати завдання,
розробляти методики та
впроваджувати сучасні методи
фінансового та управлінського обліку,
аналізу, аудиту і оподаткування у
відповідності зі стратегічними цілями
підприємства.

- Демонструвати вміння застосовувати наукові
методи дослідження у сфері обліку,  аналізу,
аудиту, контролю та оподаткування та
імплементувати їх у професійну діяльність та
господарську практику.
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Продовження табл. 1

Здатність проводити наукові
дослідження з метою вирішення
актуальних проблем теорії, методики,
організації та практики обліку,
аудиту, аналізу, контролю та
оподаткування.

Метою виконання переддипломної практики та складання звіту є:

- ознайомлення студентів безпосередньо на підприємстві (в організації,

установі) з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва

(предметом діяльності суб’єкта господарювання);

- виявлення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів з

фінансового та податкового обліку;

- формування професійних умінь і навичок; розвиток професійних

якостей особистості майбутнього фахівця;

- систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних та практичних

знань з фінансового та податкового обліку; застосування їх для

вирішення конкретних облікових задач;

- розвиток навичок самостійної праці із спеціальною літературою,

законодавчими та нормативними актами;

- розвиток вміння складати і використовувати документи, облікові

регістри, форми звітності підприємства;

- розвиток пізнавальної активності студента, оволодіння методикою

дослідження, узагальнення та логічного викладення матеріалу;

- одержання навичок критичної оцінки існуючої практики фінансового та

податкового обліку, пошуку проблемних питань для розгляду їх у

магістерській дипломній роботі;

- накопичення досвіду практичної виробничої діяльності зі спеціальності,

розвиток здібності використовувати знання в мінливих умовах

практичної діяльності.
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Основними завданнями переддипломної практики є:

- закріплення теоретичних знань та здобуття практичних навичок з обліку,

аналізу, контролю  і оподаткування на підприємстві;

- формування інформаційного забезпечення магістерської дипломної

роботи відповідно до обраного об’єкта дослідження;

- визначення стану розробки питань за обраною науковою проблемою у

вітчизняній та іноземній науковій літературі;

- підготовка та опрацювання аналітичних матеріалів для виконання

дослідницької частини магістерської роботи;

- адаптація теоретичних знань та методичного інструментарію до умов

практичної діяльності конкретного підприємства;

- проведення фінансового аналізу підприємства – бази практики або

підприємства обраного керівником переддипломної практики від кафедри;

- проведення аналізу організації обліку, облікової політики, аналізу,

контролю та оподаткування на підприємстві – базі практики або на

підприємстві обраного керівником переддипломної практики від кафедри;

- набуття навичок з виявлення проблем в обліку, аналізі, контролі та

оподаткуванні на підприємстві;

- визначення напрямків щодо удосконалення обліку, аналізу, контролю і

оподаткування на підприємстві з теми дипломного дослідження;

- підготовка аналітичного розділу магістерської дипломної роботи.

Після виконання програми переддипломної практики студент повинен

вміти:

- користуватись бухгалтерським понятійним апаратом;

- організувати первинний облік; складати необхідні розрахунки;

- здійснювати перевірку, бухгалтерську обробку документів;

- складати і читати (розуміти) регістри бухгалтерського обліку, форми

звітності та довідки управлінцям;

- вибирати раціональну форму ручного та автоматизованого ведення

фінансового та податкового обліку у відповідності зі специфікою
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діяльності підприємства;

- здійснювати облікові операції в системі бухгалтерського обліку;

- використовувати результати облікових робіт для управління

господарською діяльністю підприємства та контролю за нею;

- збирати і систематизувати результати власних спостережень.

Переддипломна практика для студента - це можливість:

- набути досвід роботи у колективі;

- сформувати та поглибити своє розуміння умов діяльності підприємства в

сучасних умовах розвитку економіки України;

- застосувати набуті теоретичні знання на практиці;

- стати учасником облікового процесу підприємства, удосконалити свої

практичні навички і набути певний досвід практичної роботи;

- оволодіти навиками та вміннями виконання завдань та обов’язків окремих

функціональних підрозділів та фахівців;

- взяти участь у конкурсі на одержання постійної роботи на підприємстві;

- одержати відгук і рекомендації за результатами роботи під час

переддипломної практики для наступного працевлаштування.

Переддипломна практика для базового підприємства - це можливість:

- якісного і ефективного відбору кадрів з набором професійних і

психологічних характеристик, необхідних для зайняття відповідної

посади;

- виховання молодих спеціалістів згідно з нормами, правилами і цінностями

підприємства, його методами управління, корпоративною культурою та

діловою етикою;

- оптимізації витрат часу, фінансових та інших ресурсів на навчання,

спеціаліста в процесі роботи (йдеться про випробувальний термін);

- підвищення професійного рівня співробітників підприємства, які

працюють наставниками і керівниками переддипломної практики.
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1.2. Вибір бази переддипломної практики на підставі договорів

Базою переддипломної практики можуть бути партнери, які

відповідають вимогам проходження практики і забезпечують умови для

підготовки фахівців, з якими Одеський національний університет імені І.І.

Мечникова централізовано укладає двосторонні договори про проходження

практики, а саме (Додаток А):

1) підприємства, установи, організації різних видів економічної

діяльності, а також органи муніципальної, регіональної та державної влади,

що є партнерами в організації практичного навчання студентів за

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на умовах двосторонніх

договорів,

2) підприємства, установи, організації різних видів економічної

діяльності, а також органи муніципальної, регіональної та державної влади,

що є місцями поточного працевлаштування студента – для студентів

дистанційної та заочної форм навчання, за довідкою з місця праці;

3) підприємства, установи, організації різних видів економічної

діяльності, а також органи муніципальної, регіональної та державної влади,

що є замовником фахівця на умовах тристоронніх договорів.

Бази переддипломної практики повинні задовольняти наступним

вимогам:

- забезпечувати можливість участі студента-магістра у наукових

дослідженнях установи або її підрозділів;

- надавати для аналізу усі види звітності і документації, необхідної для

виконання завдань переддипломної практики і написання звіту;

- закріплювати за студентами-практикантами робоче місце і керівника

переддипломної практики від підприємства.

Підприємства та установи, що відносять свою звітність до категорії

конфіденційної або до комерційної таємниці, не можуть бути базами

переддипломної практики.
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Офіційною підставою для переддипломної практики магістрів є

двосторонній договір на проведення практики, що укладається між

Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова і установою до

її початку за формою, встановленою ОНУ імені І.І. Мечникова, де

обумовлюються термін і вид практики, відповідальність за техніку безпеки

і запобігання нещасних випадків, інші заходи, що забезпечують її якість.

1.3. Організація переддипломної практики

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які успішно

склали заліково-екзаменаційну сесію на 2 курсі в 3 семестрі виконують

переддипломну практику зі спеціальності (тематичний план наведено у

табл. 2), працюючи на базовому підприємстві (дублюючи роботу) на посаді

бухгалтера.

Програма переддипломної практики передбачає послідовне

виконання студентом всіх основних операцій, які здійснюються в системі

бухгалтерського обліку.

Об’єктом переддипломної практики є господарсько-фінансова

діяльність базового підприємства.

Предметом переддипломної практики є процес фінансового,

податкового, управлінського обліку, контролю та оподаткування

діяльності базового підприємства.

Процес підготовки та виконання програми переддипломної практики

включає декілька основних етапів:

- вибір базового підприємства та узгодження його з керівником

переддипломної практики учбового закладу;

- підписання угоди між підприємством і навчальним закладом;

- затвердження робочої програми і календарно-тематичного плану з

переддипломної практики від підприємства і навчального закладу;

- письмове викладання результатів переддипломної практики: складання

щоденника, первинних, зведених бухгалтерських документів, облікових
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регістрів, звітності відповідно з робочою програмою переддипломної

практики;

- формулювання висновків і пропозицій на підставі проведеного

дослідження і виконаних облікових робіт;

- рецензування звіту з переддипломної практики;

- підготовка до захисту: усунення недоліків указаних у рецензії керівника

переддипломної практики від навчального закладу, підготовка короткої,

конкретної та змістовної доповіді про результати переддипломної

практики.

Таблиця 2

Тематичний план-графік проходження переддипломної практики

№
п\п Назва розділів, тем

Кількість
робочих
днів по
плану

1. Організаційно-економічна характеристика базового суб’єкта
господарювання.

2

2. Організація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і
оподаткування суб’єкта господарювання (база
переддипломної практики)

3

3. Методика обліку, контролю, аналізу і аудиту окремого
об’єкту дослідження за темою магістерської дипломної
роботи

9

3.1. Особливості обліку, аналізу та аудиторської перевірки
фінансових результатів діяльності підприємства.

3.2. Особливості обліку, аналізу та аудиту фінансових інвестицій на
підприємстві.

3.3 Особливості фінансового обліку, аналізу та аудиту
нематеріальних активів підприємства.

3.4. Особливості обліку, аналіз та аудиторська перевірка власного
капіталу підприємства.

3.5. Фінансовий облік, аналіз та аудит поточних зобов’язань на
підприємстві.

3.6. Особливості обліку, аналізу та аудиту розрахунків з
постачальниками та підрядниками на підприємстві.

3.7. Особливості обліку, аналіз та аудиторська перевірка
розрахунків з покупцями та замовниками.

3.8. Фінансовий облік, аналіз та аудиторська перевірка розрахунків
з оплати праці на підприємстві.

3.9. Фінансовий облік, аналіз та аудит виробничих запасів на
підприємстві.

3.10. Особливості обліку, аналізу та аудиту зобов’язань на
підприємстві.
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3.11. Облік, аналіз та контрольно-ревізійна перевірка грошових
коштів підприємства.

3.12. Облік, аналіз та контроль-ревізійна перевірка касових операцій
на підприємстві.

3.13. Фінансовий облік, аналіз та аудит нарахування та сплати
податку на додану вартість.

3.14. Фінансовий облік, аналіз та аудит доходів підприємства.

3.15. Фінансовий облік, аналіз та аудит витрат підприємства.
3.16. Фінансовий облік, аналіз та аудит основних засобів на

підприємстві.
3.17. Фінансовий облік, аналіз та аудит дебіторської та

кредиторської заборгованостей підприємства.
3.18. Дебіторська заборгованість: облік, аудит та аналіз впливу на

фінансове становище підприємства.

3.19. Кредиторська заборгованість: облік, аудит та аналіз впливу на
фінансове становище підприємства.

3.20. Механізм удосконалення обліку, аудиту та аналіз розрахунків
підприємства з покупцями і замовниками.

3.21. Механізм удосконалення обліку, аудиту та аналіз розрахунків
підприємства з постачальниками і підрядниками.

3.22. Механізм удосконалення обліку, аудиту та аналіз використання
основних засобів підприємства.

3.23. Механізм удосконалення обліку і аудиту нематеріальних
активів та аналіз ефективності їх використання.

3.24. Фінансові результати господарювання підприємства:
удосконалення обліку, аудит та аналіз.

3.25. Фінансова звітність підприємства: сучасні особливості
формування, аудит та аналіз.

3.26. Особливості бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу запасів
на підприємствах торгівлі.

3.27. Особливості бухгалтерського обліку, аудиту та аналіз руху
товарів на підприємствах торгівлі.

3.28. Особливості бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу на
підприємствах малого бізнесу.

3.29. Облік та аналіз витрат, доходів і фінансових результатів на
підприємствах малого бізнесу.

3.30. Особливості бухгалтерського обліку та використання аудиту в
громадських неприбуткових організаціях.

3.31. Особливості бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в
бюджетних установах.

3.32. Особливості обліку, контролю і аналізу в державних закладах
охорони здоров’я.

3.33. Особливості обліку, контролю і аналізу в державних
навчальних закладах.

3.34. Особливості обліку, контролю і аналізу в державних закладах
культури.

3.35. Особливості обліку, аудиту і аналіз доходів та витрат
банківської установи.
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3.36. Особливості обліку, аудиту і аналіз фінансових результатів
діяльності банківської установи.

3.37. Особливості обліку, аудиту і оцінка портфелів цінних паперів
банку.

3.38. Облік, аналіз та аудит основних засобів підприємства.

3.39. Облік, аналіз та аудит виробничих запасів підприємства.
3.40. Облік, аналіз та аудит витрат на виробництво і випуск готової

продукції на підприємстві.
3.41. Облік, аналіз та аудит грошових коштів підприємства.
3.42. Облік, аналіз та аудит розрахунків за податками на

підприємстві
3.43. Облік, аналіз та аудит власного капіталу підприємства.
3.44. Облік, аналіз та аудит розрахунків з оплати праці на

підприємстві.
3.45. Формування фінансових результатів діяльності підприємства:

їх облік, аналіз та аудит.
3.46. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит нематеріальних активів

підприємства.
3.47. Фінансова звітність: порядок її складання, аналіз та

аудиторська перевірка.
3.48. Стан обліку, аудиту і аналізу наявності та руху основних

засобів підприємства.
3.49. Стан обліку і аудиту наявності та руху виробничих запасів

підприємства та аналіз ефективності їх використання.
3.50. Стан обліку, аудиту та аналізу зобов’язань підприємства за

розрахунками з оплати праці та страхування.
3.51. Стан обліку, аудиту та аналізу формування власного капіталу

підприємства.
3.52. Стан обліку і аудиту нематеріальних активів підприємства та

аналіз їх використання.
3.53. Фінансовий облік, аналіз та аудит розрахунків з

постачальниками та підрядниками на підприємстві
3.54. Фінансовий облік, аналіз та аудит розрахунків з покупцями та

замовниками на підприємстві.
3.55. Фінансовий облік, аналіз та аудиторська перевірка грошових

коштів підприємства.
3.56. Фінансовий облік, аналіз та аудит товарів на підприємстві.
3.57. Нормативне регулювання та організація обліку, аналізу та

аудиту основних засобів на підприємстві.
3.58. Нормативне регулювання, особливості обліку, аудиту та

аналізу витрат підприємства.
3.59. Нормативне регулювання і організація обліку, аналізу та

аудиту товарів на підприємстві.
3.60. Нормативне регулювання, порядок складання, аналіз та аудит

фінансової звітності підприємства.
3.61. Нормативне регулювання, особливості обліку, аналізу та

аудиту власного капіталу підприємства.
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3.62. Нормативне регулювання та організація обліку, аналізу і
аудиту праці та її оплати на підприємстві.

3.63. Нормативне регулювання, особливості обліку, аудиту та
аналізу фінансових результатів підприємства.

3.64. Нормативне регулювання, особливості обліку, аудиту та
аналізу доходів підприємства.

3.65. Фінансовий облік, аналіз та аудит банківських кредитів на
підприємстві.

3.66. Стан обліку і аудиту грошових коштів підприємства та аналіз
грошових потоків.

3.67. Стан обліку, аналізу та аудиту готової продукції (виконаних
робіт та послуг) на підприємстві.

3.68. Облік та аудит виробничих запасів, аналіз їх використання на
підприємстві.

3.69. Облік, аналіз та аудит кредитних операцій підприємства.
3.70. Порядок складання, аудит та аналіз фінансової звітності

підприємства.
3.71. Нормативне регулювання та організація обліку, аудиту та

аналізу фінансових інвестицій підприємства.
3.72. Облік і аудит основних засобів та аналіз ефективності їх

використання на підприємстві.
3.73. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної

діяльності підприємства.
3.74. Облік, аналіз та аудит експортно-імпортних операцій на

підприємстві.
3.75. Капітальні інвестиції підприємства: їх облік, аналіз та аудит.

3.76. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит операцій с пластиковими
картками.

3.77. Стан обліку, аудиту і аналіз наявності та руху товарів в
роздрібному товарообороті.

3.78. Облік, аналіз та контроль розрахунків з підзвітними особами на
підприємстві.

4. Оформлення звіту з переддипломної практики 1

Разом 15

За якість організації проходження студентами переддипломної

практики на базовому підприємстві відповідає керівник підприємства або

керівник кадрової служби підприємства. Для студента-практиканта наказом

по підприємству призначається керівник переддипломної практики від

підприємства (наставник-тренер).

Завдання по практиці виконуються відповідно до плану-графіка.
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РОЗДІЛ 2.

РОБОЧА ПРОГРАМА ТА ЗМІСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Зміст переддипломної практики

1. Організаційно-економічна характеристика базового суб’єкта

господарювання переддипломної практики.

Ознайомитися з підприємством, визначити його профіль, схеми

управління підприємством і технології виробництва. Визначити

особливості підприємства, які впливають на організацію обліку.

Виконати: проаналізувати основні економічні показники

господарської діяльності підприємства за три останні роки.

2. Вивчення та аналіз наукових праць та нормативно-методичної

бази щодо об’єкту магістерської дипломної роботи за останні три роки.

Результатом цього етапу переддипломної практики є:

- поглиблений аналіз останніх публікацій науковців щодо певних блоків

системи обліку, аналізу, контролю і оподаткування, оцінка стану

дослідження проблеми в Україні та світі, з’ясовування ролі та місця

певних обліково-аналітичних інструментів в обґрунтуванні прийняття

управлінських рішень;

- характеристика існуючих шляхів вирішення проблеми на засадах аналізу

публікацій вчених України, Південного регіону, м. Одеси за останні три

роки, з визначенням загальних цілей і задач наукових досліджень та

проблем регіонального розвитку, що потребують удосконалення обліково-

аналітичного забезпечення.

Виконати: опис стану проблеми в світі та в Україні, визначити існуючі

шляхи вирішення проблеми та їх особливості.

Інформаційною базою є наукові праці з відкритих джерел, зокрема

автореферати дисертацій, монографії, статті, тези конференцій за

відповідною тематикою.
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3. Організація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту

суб’єкта господарювання (база практики)

Ознайомитися:

- зі структурою бухгалтерського апарату підприємства, функціональними

обов’язками і графіками роботи кожного працівника відділу, секції,

групи бухгалтерії;

- з планом документообігу: порядком і періодичністю складання,

порядком за його виконанням;

- з взаємозв’язком бухгалтерії з іншими відділами підприємства

(плановим, виробничим, фінансовим, праці й заробітної плати);

- з формою бухгалтерського обліку, яка використовується на

підприємстві, та іншими складовими облікової політики;

- з особливостями об’єкта обліку на підприємстві за обраною темою;

- з джерелами інформації для здійснення економічного аналізу обраного

об’єкта (статистичні, оперативні, бухгалтерські форми звітності).

Виконати: обґрунтувати систему показників, потрібних для

здійснення економічного аналізу об’єкта; виявити недоліки діючої на

підприємстві практики економічного аналізу за обраним об’єктом; скласти

план документообігу, якщо він на підприємстві відсутній; дати

характеристику об’єкта обліку на підприємстві за обраною темою;

проаналізувати діяльність підприємства в цілому та провести аналіз за

обраним об’єктом.

4. Організація внутрішнього та зовнішнього аудиту на

підприємстві.

Ознайомитися з організацією внутрішнього та зовнішнього аудиту на

підприємстві, умовами та періодичністю проведення, документацією.

Виконати: взяти участь у проведенні аудиторської перевірки або

провести внутрішній аудит, скласти необхідну документацію та зробити

необхідні висновки.
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5. Організація облікової роботи в умовах функціонування

автоматизованих форм бухгалтерського обліку і використанням

прикладних програм. Організація ведення звітності на підприємстві.

Ознайомитися: із автоматизованою системою обліку, визначити її

склад, функціональні частини та їх призначення.

Ознайомитися: із законодавчими актами; формами, змістом і

складом місячної, квартальної, річної звітності підприємства за її видами

(фінансова, внутрішньогосподарська / управлінська, статистична),

обліковими і підготовчими роботами, пов’язаних зі складанням звітних

форм; порядком проведення річної інвентаризації.

Виконати: скласти основні форми внутрішньогосподарської

(управлінської), статистичної та фінансової звітності; проаналізувати зміни

та зробити відповідні висновки.

6. Методика обліку, контролю, аналізу і аудиту окремого об’єкта

дослідження за темою магістерської дипломної роботи.

Відповідно до теми магістерської дипломної роботи описати

методику обліку, аналізу, аудиту (контролю) та намітити напрямки їх

удосконалення на підприємстві.

6.1. Характеристика об’єкта обліку на підприємстві за обраною

темою магістерської дипломної роботи. Первинні документи, які

використовуються для обліку, порядок їх оформлення. Особливості

ведення синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві.

Перенесення даних із первинних документів в облікові регістри: журнали,

відомості.

6.2. Організація економічного аналізу об’єкта за обраною темою

магістерської дипломної роботи. Джерела інформації для здійснення

економічного аналізу обраного об’єкта (статистичні, оперативні,

бухгалтерські форми звітності) Обґрунтування системи показників,

необхідних для здійснення економічного аналізу об’єкта. Виявлення

недоліків діючої на підприємстві практики економічного аналізу за
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обраним об’єктом. Інформація, яка необхідна для здійснення економічного

аналізу об’єкта: вихідні дані необхідне подати як в Додатку Б.

6.3. Організація аудиту за обраним об’єктом (темою магістерської

дипломної роботи) обліку. Виявлення кола фахівців, які здійснюють

внутрішній контроль та аудит на підприємстві. Робочі документи аудитора з

перевірки об’єктів обліку. Аудиторський висновок про окрему позицію

фінансової звітності об’єктів обліку (облік грошових коштів, облік основних

засобів, облік виробничих запасів і т. д.).

2.2. Індивідуальні завдання переддипломної практики

Тема: Облік, аналіз та аудит грошових коштів

Методика обліку, аналізу та аудиту грошових коштів.

- Первинний, аналітичний та синтетичний облік грошових коштів.

- Аналіз грошових коштів підприємства.

- Методика та практика проведення аудиту грошових коштів.

- Напрямки удосконалення обліку, аналізу та методики проведення аудиту

грошових коштів.

При проходженні практики з обліку, аналізу та аудиту грошових

коштів необхідно:

- ознайомитись із нормативно-правовими документами з обліку грошових

коштів;

- описати збереження готівки в касі підприємства;

- оформити касові документи із надходження і витрачання наявних грошей,

вести касову книгу (скласти звіт касира), оформити виплату заробітної

плати із каси, провести ревізію каси, відобразити в обліку її результати;

- скласти схеми кореспонденції рахунків з обліку касових операцій;

- скласти журнал № 1 і відомість № 1.1.;

- перерахувати рахунки, відкриті підприємством в банках;

- вивчити форми розрахунків зі своїми клієнтами;

- оформити документи за операціями ,які здійснюються через банк
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(отримання грошей, здавання грошей і депонованої заробітної плати);

- скласти схеми кореспонденції рахунків з обліку рахунків у банках;

- заповнити журнал № 1 і відомість № 1.2, № 1.3.

До Звіту треба прикласти копії первинних документів і облікових

регістрів.

При проходженні переддипломної практики з даної теми необхідно:

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- встановити відповідність даних облікових регістрів даним Головної

книги;

- перевірити стан збереження грошових коштів в касі;

- вивчити  законність доцільність і касових операцій і дотримання

встановлених правил здійснення;

- здійснити перевірку дотримання встановленого ліміту залишків готівки в

касі;

- встановити частоту і ефективність проведення на підприємстві раптових

ревізій каси;

- перевірити законність відкриття підприємством рахунків у банках,

своєчасність одержання і обробки виписок банку по всіх відкритих

рахунках;

- встановити законність і реальність здійснюваних банківських операцій,

правильність оформлення документів і відображення їх в обліку;

- провести аналіз грошових коштів підприємства;

- скласти робочі документи аудитора з перевірки обліку грошових коштів;

- написати аудиторський висновок  з перевірки окремої позиції фінансової

звітності облік грошових коштів.

Тема: Облік, аналіз та аудит основних засобів

Методика обліку, аналізу та аудиту основних засобів.

- Первинний, аналітичний та синтетичний облік основних засобів.

- Аналіз основних засобів підприємства.

- Методика та практика проведення аудиту основних засобів.
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- Напрямки удосконалення обліку, аналізу та методики проведення аудиту

основних засобів.

Під час проходження переддипломної практики з обліку, аналізу та

аудиту необоротних активів необхідно звернути увагу на такі питання:

- склад та оцінка основних засобів;

- документальне оформлення руху основних засобів;

- порядок нарахування амортизації (зносу) основних засобів;

- облік оренди основних засобів;

- облік витрат на поліпшення основних засобів;

- інвентаризація основних засобів та відображення її результатів в обліку;

- особливості обліку основних засобів в умовах комп’ютерної обробки

даних.

У процесі вивчення цієї теми необхідно підібрати відповідні первинні

документи, облікові регістри, заповнити їх і описати у звіті.

Скласти таблицю, в якій відобразити кореспонденцію рахунків з обліку

основних засобів.

В процесі проходження переддипломної практики з даної теми

необхідно:

- здійснити оцінку систем внутрішнього контролю;

- встановити склад основних засобів;

- перевірити правильність віднесення активів підприємства до основних

засобів;

- здійснити перевірку правильності документального оформлення

надходження, переміщення, використання та списання основних засобів;

- перевірити ефективність використання та збереження основних засобів;

- встановити визначення строку корисної експлуатації (використання)

основних засобів;

- здійснити перевірку правильності нарахування амортизації (зносу)

основних засобів;

- підтвердити достовірність відображення в бухгалтерському обліку
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первісної та ліквідаційної вартості основних засобів, а також результатів

їх переоцінки;

- перевірити правильність відображення ремонту основних засобів;

- здійснити перевірку законності проведених операцій, пов’язаних із

списанням основних засобів внаслідок непридатності їх до використання

та ліквідації;

- підтвердити законність і правильність відображення на рахунках

бухгалтерського обліку операцій з основними засобами.

- провести аналіз надходження, експлуатації та вибуття основних засобів.

Результати аудиторської перевірки слід обробити за допомогою робочих

документів аудитора для включення в аудиторський висновок і звіт з

переддипломної практики.

Тема: Облік, аналіз та аудит виробничих запасів

Методика обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів.

При проходженні переддипломної практики з цієї теми необхідно

вивчити і описати у звіті:

- організацію складського господарства (порядок розміщення матеріалів на

складах; забезпечення складів ваговимірювальними приладами і тарою;

функції матеріально-відповідальних осіб);

- складський облік матеріалів (документальне надходження і витрачання

матеріалів; побудови картотеки; ведення кількісного обліку матеріалів на

складі; контроль за записами в карточках складського обліку матеріалів;

порядок виписки супроводжувальних документів передачі первинних

документів з складу в бухгалтерію);

- порядок проведення інвентаризації матеріалів та відображення її

результатів на рахунках бухгалтерського обліку;

- скласти відомість № 5.1. «Відомість аналітичного обліку запасів»,

визначити процент транспортно-заготівельних витрат;

- методику списання витрачених матеріалів на витрати виробництва за

фактичною собівартістю.
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- провести аналіз надходження, експлуатації та вибуття запасів

підприємства.

Матеріал слід обробити і викласти у певному порядку у звіті з

переддипломної практики. До звіту слід прикласти копії документів і регістрів,

описаних  в ньому.

Під час здійснення аудиторської перевірки виробничих запасів слід

звернути увагу на такі питання:

- оцінити систему внутрішнього контролю;

- вивчити порядок класифікації та оцінки виробничих запасів;

- здійснити перевірку організації складського господарства, стану

збереження виробничих запасів;

- перевірити порядок обліку заготівлі, придбання та витрачання виробничих

запасів;

- перевірити результати проведення інвентаризації виробничих запасів та

правильність відображення їх в обліку;

- проаналізувати правильність встановлення лімітів з відпуску матеріалів та

дотримання їх виконання;

- встановити правильність визначення та включення у виробничу

собівартість продукції вартості витрачених матеріалів;

- перевірити правильність і своєчасність проведення переоцінки матеріалів

- здійснити перевірку правильності відображення в обліку надходжень,

використання, реалізації та вибуття МШП;

- встановити відповідність оцінки матеріалів та МШП на дату балансу,

згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політикою.

Результати аудиторської перевірки проаналізувати в робочих таблицях

аудитора, систематизувати і підготувати для включення в аудиторський

висновок і звіт з переддипломної практики.
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2.3. Список рекомендованих джерел

Нормативні акти:

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. N 436-IV. - [Електронний

ресурс]: за даними Верховної Ради України № 436-15. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15 (з змінами та доповненнями). -

Назва з титул. екрану.

2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 р. № 2755-VI. - [Електронний

ресурс]: за даними Верховної Ради України № 2755-17. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (з змінами та доповненнями). -

Назва з титул. екрану.

3. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-ІV. - [Електронний

ресурс]: за даними Верховної Ради України № 435-15. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (з змінами та доповненнями). -

Назва з титул. екрану.

4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. - [Електронний

ресурс]: за даними Верховної Ради України. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (з змінами та доповненнями). -

Назва з титул. екрану.

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України

від 16.07.1999 р. № 996-XIV. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада

України. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (з

змінами та доповненнями). - Назва з титул. екрану.

6. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679-

XIV. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (з змінами та доповненнями). -

Назва з титул. екрану.

7. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.1993 р. № 3125-XII. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
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http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 (з змінами та доповненнями). -

Назва з титул. екрану.

8. Положення про Державну фінансову інспекцію України: указ Президента

України від 23.04.2011 р. N 499/2011. - [Електронний ресурс]: Верховна

Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499/2011. - Назва з титул. екрану.

9. Про утворення територіальних органів Державної фінансової інспекції:

постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2011 р. № 765.-

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/765-2011-%D0%BF. - Назва з титул.

екрану.

10.Про затвердження Положення про Державну фінансову інспекцію

України: постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 р. № 310. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/310-2014-%D0%BF. - Назва з титул.

екрану.

11.Про утворення Державної аудиторської служби України: постанова

Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 868. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248594452.

12.Про затвердження Положення про Державну аудиторську службу

України: постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 р. № 43. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon.medsprava.com.ua/regulations/8451/481630.

13.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні

вимоги до фінансової звітності»: наказ Міністерства фінансів України від

07.02.2013 р. № 73. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (з змінами та

доповненнями). - Назва з титул. екрану.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/499/2011
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/765-2011-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/310-2014-%D0%BF
http://www.kmu.gov.ua/control/ru/cardnpd?docid=248594452
http://zakon.medsprava.com.ua/regulations/8451/481630
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
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14.Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2

«Консолідована фінансова звітність»: наказ Міністерства фінансів

України від 27.06.2013 р. № 628. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада

України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13 (з

змінами та доповненнями). - Назва з титул. екрану.

15.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і

зміни у фінансових звітах»: наказ Міністерства фінансів України від

28.05.1999 р. № 137. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99 (з змінами та

доповненнями). - Назва з титул. екрану.

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

Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

17.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»:

наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

19.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська

заборгованість»: наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. №

237. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99
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20.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: наказ

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

22.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові

інструменти»: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. №

559. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
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26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»:

наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти»:

наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 р. № 205. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання

підприємств»: наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. №

163. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

29.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних

курсів»: наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

30.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції»: наказ

Міністерства фінансів України від 28.02.2002 р. № 147. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

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

18.06.2001 р. № 303. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01 (з змінами та

доповненнями). - Назва з титул. екрану.

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0269-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0539-01
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32.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»:

наказ Міністерства фінансів України від 16.07.2001 № 344. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

суб'єкта малого підприємництва»: наказ Міністерства фінансів України

від 25.02.2000 р. № 39. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. -

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 (з змінами та

доповненнями). - Назва з титул. екрану.

34.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам»:

наказ Міністерства фінансів України від 28.10.2003 р. № 601. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

утримувані для продажу, та діяльність, що припиняється»: наказ

Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. - [Електронний

ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

36.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності

активів»: наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2004 р. № 817. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

сегментами»: наказ Міністерства фінансів України від 19.05.2005 р. №

412. - [Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05
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http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

наказ Міністерства фінансів України від 18.11.2005 р. № 790. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05 (з змінами та доповненнями).

- Назва з титул. екрану.

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

наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2006 р. № 415. -

[Електронний ресурс]: Верховна Рада України. - Режим доступу:

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06 (з змінами та доповненнями).
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Періодичні видання:

1. Бюлетень законодавства і юридичної практики України

2. Відомості Верховної Ради України

3. Збірник поточного законодавства

4. Аудитор України

5. Баланс

6. Банківська справа

7. Бухгалтер

8. Бухгалтерія

9. Бухгалтерія, податки, бізнес

10.Бухгалтерська неділя

11.Бізнес – Бухгалтерія

12.Бухгалтерський облік і аудит

13.Вісник податкової інспекції

14.Все про бухгалтерський облік



40

15.Галицькі контракти

16.Главбух

17.Дебет-кредит

18.Закон і бізнес

19.Незалежний аудитор

20.Податки та бухгалтерський облік

21.Урядовий кур’єр

Інформаційні ресурси:

1. Верховна Рада України http://www.rada.gov.ua

2. Урядовий портал http://www.kmu.gov.ua/control/uk

3. Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua

4. Міністерство економічного розвитку

і торгівлі України

http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA

5. Рахункова палата України http://www.ac-

rada.gov.ua/control/main/uk/index

6. Аудиторська палата України http://apu.com.ua

7. Національний банк України https://www.bank.gov.ua

8. Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua

9. Державна фіскальна служба України http://sfs.gov.ua

10.Державна казначейська служба

України

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/i

ndex

11.Державна служба фінансового

моніторингу України

http://www.sdfm.gov.ua/index.php?la

ng=uk

12.Державна аудиторська служба

України

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index

13.Державна регуляторна служба

України

http://www.drs.gov.ua

14.Інформаційний бізнес портал ЛІГА http://www.liga.kiev.ua

15.Баланс http://www.balance.dp.ua

http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
http://apu.com.ua/
https://www.bank.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk
http://www.sdfm.gov.ua/index.php?lang=uk
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
http://www.drs.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.balance.dp.ua/
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16.Бізнес http://www.business.kiev.ua

17.Дебет-Кредит http://www.dtkt.com.ua

18.Бухгалтер-сервіс http://www.buhgalter.kharkov.com

19.Бухгалтерія http://www.buhgalteria.com.ua

20.Все про бухгалтерський облік http://www.vobu.com.ua

21.Бухгалтерия. Право. Налоги.

Консультации.

http://www.buhgalteria.com.ua

22.Бухгалтер.com.ua http://buhgalter.com.ua

23.Національна бібліотека України імені

В.І. Вернадського

http://www.nbuv.gov.ua

24.Національна парламентська

бібліотека України

http://www.nplu.kiev.ua

25.Одеська національна наукова

бібліотека імені М. Горького

http://www.odnb.odessa.ua

26.Електронна бібліотека ОНПУ http://library.opu.ua

27.Інститут Внутрішніх Аудиторів

України

https://www.iia.org.ua

http://www.business.kiev.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.buhgalter.kharkov.com/
http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.buhgalteria.com.ua/
http://buhgalter.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://library.opu.ua/
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РОЗДІЛ 3.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ

ЗВІТУ З ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

3.1. Загальні вимоги до звіту з переддипломної практики

Переддипломна практика завершується складанням звіту про

проходження переддипломної практики. При складанні звіту

використовуються записи щоденника про проходження переддипломної

практики і накопичений матеріал по виконанню кожного розділу програми

переддипломної практики.

Звіт викладається в стислій конкретній формі без списку загальних

питань. Він повинен являти собою характеристику реальної організації

бухгалтерського обліку на конкретному підприємстві, короткий аналіз його

діяльності, а не переказ матеріалу підручника. У звіті потрібно зазначити

чинні інструктивні та законодавчі акти, що регламентують окремі ділянки

обліку, згідно з обраною темою магістерської дипломної роботи.

До звіту також повинні подаватися в додатках відповідні заповнені

первинні документи, відомості, облікові регістри і форми бухгалтерської

звітності підприємства, таблиці вихідних даних для проведення економічного

аналізу.

Звіт з переддипломної практики має наступну структуру:

- титульний лист (Додаток В);

- анотація (1 стор.);

- зміст, який відображає повний обсяг звіту (1 стор.);

- вступ (2 - 3 стор.);

- основна частина (50 - 55 стор.);

- висновки та пропозиції (3 - 5 стор.);

- список використаних джерел;

- додатки.
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Загальний обсяг звіту має бути в межах 65 - 70 сторінок (без додатків).

АНОТАЦІЯ. Вона містить відомості про назву та обсяг звіту, кількість

таблиць, ілюстрацій, використаних джерел, перелік ключових слів. Перелік

ключових слів має складатись із 5 - 10 слів або словосполучень, що

найбільшою мірою характеризують зміст звіту та забезпечують можливість

інформаційного пошуку. Ключові слова наводяться в іменному відмінку та

друкуються великими літерами в рядок через коми, без крапки в кінці.

ВСТУП. У вступі розкривається актуальність проблематики

дослідження, формулюється мета і завдання переддипломної практики,

інформаційна база дослідження, практична значущість обраної теми,

особливості постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов

дослідження.

ОСНОВНА ЧАСТИНА. Основна частина звіту повинна містити 3

розділи:

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика базового суб’єкта

господарювання.

Даний розділ звіту передбачає розкриття студентом інформації щодо:

порядку створення, форми власності, виду основної діяльності та

обслуговуючих робіт, розміру і структури власного капіталу, складу

засновників (учасників), загальної організаційної структури суб’єкта

господарювання, рівня рентабельності, складу реалізованої продукції,

розміру нерозподіленого та чистого прибутку.

Звертається увага на особливості і нові підходи в роботі суб’єкта

господарювання та окремих його підрозділів.

Крім того у розділі здійснюється аналіз та узагальнення теоретичних та

нормативних джерел за обраною темою, розглядаються загальні теоретичні

підходи до теми з використанням інформаційних джерел з досліджуваної

проблеми: законів, постанов, наукових праць вітчизняних та закордонних

учених.

Для узагальнення інформації про фінансово-господарську діяльність та
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стан суб’єкта господарювання за звітний період передбачено аналіз його

фінансово-економічних показників (Додаток Б) і розгляд структури

управління.

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, ділової

активності та прибутковості капіталу. Результати розрахунків оформлюється

таблицями, наведеними у Додатку Б. За результатами розрахунків наводяться

обґрунтовані висновки та визначаються шляхи покращення фінансового

стану суб’єкта господарювання.

Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і

аудиту окремого об’єкту дослідження за темою магістерської дипломної

роботи.

У другому розділі розкривається інформація щодо структури

економічної служби, роль і місце бухгалтерії та організації її роботи,

основних положень облікової політики, що визначає характер специфіки

суб’єкта господарювання, викладених у наказі про облікову політику,

висвітлення основних обов’язків учасників облікового процесу в посадових

інструкціях, зокрема головного бухгалтера та бухгалтера з обліку за темою

магістерської дипломної роботи, технології документообігу та рівня

автоматизації обліково-аналітичного процесу щодо окремого об’єкту

дослідження; наявності служби економічного аналізу, внутрішнього

контролю та аудиту.

Розділ 3. Методика обліку, контролю, аналізу і аудиту окремого

об’єкту дослідження за темою магістерської  дипломної роботи

Орієнтовний перелік завдань, які повинен виконати студент при

ознайомленні з процесом обліку окремих об’єктів дослідження наступний

(приклади за темами надані далі).
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Тема: Облік, аналіз та аудит грошових коштів

Студент повинен вивчити та практично засвоїти: документальне

оформлення касових операцій; порядок і документальне оформлення

операцій з руху готівки; облік грошових документів і бланків суворої

звітності; ведення касової книги, перевірку та обробку звітів касира; облік

касових операцій (прийняття від касиру звіту, його розробка і відображення

операцій); документальне оформлення операцій з безготівковими коштами;

отримання й обробку виписок з поточних рахунків у банку; зміст записів, що

відображаються у виписці умовними позначками (кодами); особливості

обліку грошових коштів в умовах використання ЕОМ, проведення аналізу

грошових коштів, методику та практику проведення аудиту грошових

коштів.

Тема: Облік, аналіз та аудит основних засобів

Студент вивчає і практично засвоює: порядок визнання та оцінки

основних засобів; документальне оформлення надходження, переміщення і

вибуття основних засобів; порядок присвоєння інвентарних номерів об'єктів

основних засобів і принципи їх побудови; порядок відкриття інвентарних

карток; склад комісії з приймання та передачі основних засобів; основні

напрямки надходження основних засобів; методи і порядок нарахування

амортизації основних засобів; аналітичний облік витрат на поточний та

капітальний ремонт, модернізацію основних засобів; порядок визначення та

списання збитків від ліквідації основних засобів з різних причин; облік

операцій з оренди основних засобів; особливості обліку операцій з

основними засобами в умовах застосування ЕОМ, порядок проведення

аналізу основних засобів, методику та практику проведення аудиту основних

засобів.

Тема: Облік, аналіз та аудит запасів

Студент знайомиться з організацією складського господарства на

суб’єкті господарювання і кількістю складів; принципами кодування запасів

за групами, видами, сортами, загальними правилами надходження і вибуття
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запасів на складах суб’єкта господарювання. Студент засвоює:

документальне оформлення надходження виробничих запасів (сировини,

напівфабрикатів, палива запасних частин, матеріалів) на склад та їх відпуск у

виробництво; документальне оформлення надходження готової продукції з

виробництва та відпуск і відвантаження покупцям; порядок ведення записів у

картках складського обліку; порядок передачі документів у бухгалтерію. В

бухгалтерії студент: вивчає визнання та методи оцінки запасів; знайомиться

зі змістом договору про матеріальну відповідальність працівників складу та

порядком його укладання; знайомиться з порядком виписки та обліку

доручень на отримання запасів; визначає метод обліку матеріалів у

бухгалтерії та техніку його ведення; знайомиться з порядком виписки

платіжних документів, податкових накладних на продукцію, відвантажену

покупцям; вивчає порядок розрахунку ПДВ; опрацьовує методику

визначення фактичної собівартості реалізованої продукції; вивчає

особливості обліку запасів з використанням ЕОМ. Студент встановлює склад

предметів, які відносяться до МШП на даному суб’єкті господарювання;

вивчає особливості обліку МШП на складі та в експлуатації, документальне

оформлення їх надходження та списання. Вивчає порядок проведення і

оформлення результатів інвентаризації запасів (склад комісії,

інвентаризаційні відомості, порівняльні відомості, відображення результатів

у системі рахунків бухгалтерського обліку, заходи за результатами).

В процесі переддипломної практики вивчаються особливості

проведення аналізу та практика аудиторської перевірки запасів.

Тема: Облік, аналіз та аудит витрат на виробництво та вихід

готової продукції

Студент знайомиться зі структурою та обов'язками працівників цієї

групи бухгалтерії: вивчає склад витрат на суб’єкті господарювання;

встановлює метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, що

застосовується на суб’єкті господарювання; визначає порядок розподілу і

включення до собівартості окремих видів продукції прямих витрат на
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виробництво, склад, зміст і призначення реєстрів аналітичного обліку витрат

на виробництво та послідовність їх складання; знайомиться з технікою

розподілу послуг допоміжних виробництв; вивчає облік і способи розподілу

загальновиробничих витрат; знайомиться з обліком втрат від браку та

простоїв; знайомиться з методикою оцінки залишків незавершеного

виробництва; вивчає порядок ведення зведеного обліку витрат та

калькулювання собівартості продукції; встановлює особливості обліку витрат

виробництва в умовах використання ЕОМ; вивчає порядок проведення

аналізу витрат на виробництво і вихід готової продукції; розробляє робочі

документи з обліку витрат на виробництво та вихід готової продукції та

складає аудиторський висновок.

Тема: Облік, аналіз і аудит власного капіталу та забезпечення

зобов’язань

Студент детально вивчає та засвоює: структуру власного капіталу;

організацію аналітичного обліку статутного капіталу та його зміни;

формування і використання резервного капіталу; облік операцій щодо

формування неоплаченого та вилученого капіталу; порядок ведення

аналітичного обліку іншого додаткового капіталу; облік нерозподіленого

прибутку (непокритого збитку); особливості обліку власного капіталу в

умовах використання ЕОМ; склад та облік забезпечення зобов’язань суб’єкта

господарювання; облік цільового фінансування; порядок проведення аналізу

та аудиту власного капіталу.

Тема: Облік, аналіз та аудит зобов'язань і розрахункових операцій

Студент вивчає і практично засвоює: форми безготівкових розрахунків,

що застосовуються на суб’єкті господарювання; порядок отримання і

використання чеків та чекових книжок; облік підзвітних сум, перевірку та

обробку звітів про використання грошових коштів, приймання від підзвітної

особи звіту про використання грошових коштів, виданих на відрядження або

підзвіт; облік розрахунків з постачальниками, розрахунки за претензіями;

облік розрахунків за податками і платежами, терміни сплати і документальне
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оформлення платежів; облік розрахунків з дебіторами; облік розрахунків з

кредиторами, причини виникнення заборгованостей та заходи щодо їх

зменшення; облік витрат і доходів майбутніх періодів; облік розрахунків зі

страхування; облік вексельних операцій; види кредитів та їх облік;

особливості обліку зобов'язань і розрахункових операцій в умовах

використання ЕОМ, порядок проведення аналізу та аудиту зобов'язань і

розрахункових операцій.

Тема: Облік, аналіз і аудит праці та її оплата

Студент знайомиться зі структурою і змістом роботи цієї групи

бухгалтерії, вивчає і практично засвоює: документальне оформлення

приймання на роботу, переміщення, надання відпустки і звільнення

працівників суб’єкта господарювання; форми оплати праці, які

використовуються на суб’єкті господарювання; склад фонду оплати праці;

порядок розрахунку та документального оформлення основної заробітної

плати; порядок розрахунку та документального оформлення додаткової

заробітної плати за понад нормовану роботу, за роботу в нічний час, святкові

дні тощо; порядок розрахунку відпускних, допомоги по тимчасовій

непрацездатності та інше; порядок розрахунку сум податку з доходу фізичної

особи, а також інших утримань; особливості обліку оплати праці в умовах

застосування ЕОМ, порядок проведення аналізу розрахунків з оплати праці,

складає робочі документи та аудиторський висновок.

Тема: Облік, аналіз та аудит доходів і витрат та фінансових

результатів

Студенту слід ознайомитись із: порядком формування та обліку

доходів і витрат від звичайної діяльності; порядком формування та обліком

доходів і витрат від операційної діяльності; порядком формування та обліком

доходів і витрат від іншої діяльності; порядком формування та обліком

доходів і витрат від надзвичайної діяльності; обліком вирахувань з доходу;

порядком формування фінансових результатів від діяльності суб’єкта

господарювання; порядком ведення журналу № 6; обліком прибутку, що
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оподатковується; обліком розподілу прибутку; особливостями обліку в

умовах застосування ЕОМ, порядок проведення аналізу та аудиту доходів і

витрат та фінансових результатів

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ. У висновках та пропозиціях, на

підставі отриманих під час проходження переддипломної практики даних,

студент самостійно розробляє рекомендації щодо удосконалення облікової

роботи на суб’єкті господарювання за окремими об’єктами. Пропозиції

повинні мати практичне значення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. Він повинен містити назви

використаних літературних джерел (Додаток Г). На кожну сторінку роботи

повинно приходитися одне літературне джерело (55 - 60 літературних джерел

в списку використаної літератури).

ДОДАТКИ. Додатки включають практичний матеріал, необхідний для

розкриття змісту переддипломної практики та теми магістерської дипломної

роботи. До них включаються: первинні документи; облікові реєстри;

розрахункові таблиці; форми звітності за три останні роки; ілюстративний

матеріал допоміжного характеру (таблиці, рисунки).

Перелік документів, які необхідно додати до практичної частини звіту

за об`єктами дослідження наведений у Додатку Д.

3.2. Порядок оформлення та захисту звіту з переддипломної

практики

Наприкінці переддипломної практики студент подає на кафедру звіт -

систематизований та оформлений підсумок роботи за період проходження

переддипломної практики. Звіт складається у відповідності з індивідуальним

планом проходження переддипломної практики кожного студента. У ньому

повинні знайти відображення всі питання, які вивчав студент, а також

розрахунки та економічне обґрунтування, виконане під час проходження

переддипломної практики. Звіт з переддипломної практики на підприємстві

приймається для перевірки керівником переддипломної практики від
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навчального закладу.

Звіт з переддипломної практики оформлюється українською мовою із

застосуванням комп’ютерної техніки на аркуші формату А4 (210 х 297 мм).

Шрифт текстового редактора Word - Times New Roman, розміром 14 через 1,5

(півтора) міжрядкових інтервали. Абзацні відступи розміром 1,25 см

(стандартні для Word). Текст звіту з переддипломної практики необхідно

друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 3 см, правий – 1,5 см,

верхній – 2 см, нижній – 2 см.

Заголовки структурних частин звіту з переддипломної практики

«АНОТАЦІЯ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ ТА

ПРОПОЗИЦІЇ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ»

друкують великими літерами по центру тексту. Заголовки підрозділів

друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапка в

кінці заголовка не ставиться. Кожний розділ звіту з переддипломної практики

слід розпочинати з нової сторінки.

Нумерація сторінок – суцільна на усіх аркушах крім титульного листа,

який входить до суцільної нумерації сторінок роботи, але на ньому номер

сторінки не проставляється. Сторінки нумерують у правому верхньому куті

листа без крапки.

Нумерація структурних частин звіту. Структурні частини, які мають

назву «АНОТАЦІЯ», «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ»,

«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ», не мають номера

структурної частини. Інші структурні частини поділяються на розділи та

підрозділи, які мають свою нумерацію.

Розділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах

основної частини звіту з переддипломної практики (між Вступом та

Висновками). Перед назвою розділу вказується слово «РОЗДІЛ» та його

номер (наприклад - РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА

ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗОВОГО СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ – це

перший розділ основної частини).
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Підрозділи нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах

розділу. Перед назвою підрозділу ставиться номер розділу та номер

підрозділу. Між номером розділу та номером підрозділу ставиться крапка.

(наприклад – 3.1. Первинна документація та документообіг з обліку

грошових коштів суб’єкта господарювання – це перший підрозділ третього

розділу).

Цифровий матеріал у роботі необхідно подавати у вигляді таблиць.

Таблиця має мати назву та номер. Нумерують таблиці послідовно суцільною

нумерацією в межах розділу. В правому верхньому куті над заголовком

таблиці вказують «Таблиця» та її номер.

У наступному рядку, по центру, вказують назву таблиці. Посилання на

таблиці вказують скорочено, наприклад, «… подано в табл. 3.1» (перша

таблиця третього розділу). 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. Ілюстрації позначають словом «Рис. …»,

нумерують послідовно суцільною нумерацією в межах розділу. Назву

подають під ілюстрацією по центру. Посилання на ілюстрацію вказують

скорочено, наприклад, «… наведено на рис. 2.1» (перший рисунок другого

розділу).

Посилання на використані джерела вказують між двома квадратними

дужками, наприклад, «… в роботі [7, с. 12-14]». Номер має відповідати

номеру зі списку використаних джерел. Список використаних джерел

складається в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків.

Додатки оформлюють як продовження звіту з переддипломної

практики на наступних після списку використаних джерел сторінках і

розміщують їх у порядку появи посилань у тексті звіту. Кожний додаток

починається з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок. У правому

верхньому куті рядка над заголовком друкується «Додаток» і велика літера,

що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами
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української абетки, починаючи з літери А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О,

Ч, Ь.

Також можливий інший варіант нумерації додатків, а саме - послідовно

арабськими цифрами, починаючи з цифри 1. Така нумерація

використовується при наявності великої кількості додатків.

Під одним заголовком може міститись декілька рисунків, схем,

об'єднаних одним змістом. У такому випадку всі складові частини Додатку

нумеруються суцільною нумерацією в межах даного Додатку. Кожний

рисунок (схема, таблиця) мають мати свою власну назву, а номер складається

з літери додатку та порядкового номера складової частини Додатку. Між

літерою Додатку та порядковим номером ставиться крапка.

Звіт захищається перед науковим керівником магістерської дипломної

роботи студента та перевіряється керівником переддипломної практики від

університету. Звіт про переддипломну практику підписують науковий

керівник магістерської дипломної роботи та керівник переддипломної

практики від університету.

Щоденник про проходження переддипломної практики підписується

науковим керівником магістерської  дипломної роботи студента, керівником

від підприємства і керівником переддипломної практики від університету та

завіряється печаткою. Щоденник з переддипломної практики студент

заповнює щоденно, відповідно з календарно-тематичним планом, на підставі

виконаних облікових робіт (Додаток Е).

Студент, який не виконав програму переддипломної практики, або

одержав незадовільну оцінку при захисті звіту, не допускається до

подальшого навчання.

3.3. Контроль за проведенням переддипломної практики

Контроль за якістю проходження студентом переддипломної

практики здійснюється зі сторони вищого навчального закладу та базового

підприємства керівниками переддипломної практики.
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Види контролю, терміни проведення, елементи, які контролюються,

результати контролю представлені у табл. 3.

Таблиця 3

Контроль за якістю проходження студентом переддипломної практики

Порядок здійснення контролю
Керівник практики від
навчального закладу

Керівник практики від базового
підприємства

Вид
контролю

Т
ер

м
ін

пр
ов

ед
ен

ня

Е
ле

м
ен

ти
,

щ
о 

ко
нт

ро
-

лю
ю

ть
ся

Ре
зу

ль
та

т
ко

нт
ро

лю

Т
ер

м
ін

пр
ов

ед
ен

-
ня Е

ле
м

ен
ти

,
щ

о
ко

нт
ро

-
лю

ю
ть

ся

Ре
зу

ль
та

т
ко

нт
ро

лю

Поточний
контроль

П
ід

 ч
ас

 п
ро

ве
де

нн
я 

ко
нс

ул
ьт

ац
ій

 (з
а 

гр
аф

ік
ом

 за
тв

ер
дж

ен
им

ка
фе

др
ою

1. Якість
трудової
дисципліни.
2. Опрацювання
законодавчої та
нормативної
бази за темою
програми.
3.
Систематичність
і якість
заповнення
щоденника
практики.
4. Якість
оволодіння
студентом
методологією
виконання
облікових робіт.
5. Ступінь
відпрацювання
практичних
умінь і навичок.

О
ці

нк
а 

ви
ст

ав
ле

на
 у

 щ
од

ен
ни

ку
 за

 к
ож

ну
 т

ем
у 

пр
ог

ра
ми

пр
ак

ти
ки

Щ
од

ен
но

1.
Дотримання
студентом
правил
внутрішньо-
го трудового
розпорядку,
правила
техніки
безпеки.
2. Об’єм і
якість
виконаних
облікових
робіт згідно
з програмою
практики.
3.
Систематич
ність і якість
заповнення
щоденника з
практики. О

ці
нк

а,
 в

ис
та

вл
ен

а 
у 

щ
од

ен
ни

ку
 за

 к
ож

ну
 т

ем
у 

пр
ог

ра
ми

пр
ак

ти
ки

Проміж-
ний
контроль

П
о 

за
ве

рш
ен

ню
 т

ер
мі

ну
 п

ро
хо

дж
ен

ня
пр

ак
ти

ки
.

1. Дотримання
термінів
проходження
практики.
2. Якість
складання і
оформлення
звіту.
3. Ступінь
виконання
програми.

О
ці

нк
а,

 в
ис

та
вл

ен
а 

у 
за

лі
ко

во
-

ек
за

ме
на

ці
йн

ій
 в

ід
ом

ос
ті

 т
а 

за
лі

ко
ві

й
кн

иж
ці

.

П
о 

за
ве

рш
ен

ню
 т

ер
мі

ну
 п

ро
хо

дж
ен

ня
пр

ак
ти

ки
.

1. Ступінь
виконання
програми
практики.
2. Ставлення
студента до
виконання
завдань.
3. Ступінь
оволодіння
навиками
ведення
обліку.
4. Стан
трудової
дисципліни.
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Продовження табл. 3

Д
ат

а 
за

хи
ст

у 
зв

іт
у 

пр
ак

ти
ки

.

4. Якість
практичних
умінь і навичок,
щодо виконання
облікових робіт
у межах
програми
практики.
5. Ступінь
розуміння
студентом
змісту
виконаних робіт.
6. Зміст
висновків
студента за
результатами
проведених
досліджень.
7. Наявність,
зміст,
доцільність
розроблених на
підставі
результатів
практики і
запропонованих
студентом
заходів щодо
удосконалення
облікових робіт,
підвищення
якості і
ефективності
роботи
облікового
персоналу
підприємства.
8. Зміст відгуку
керівника
практики від
базового
підприємства
про роботу
студента.
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РОЗДІЛ 4.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

4.1. Порядок приймання та захисту звіту з переддипломної

практики

Звіт з переддипломної практики приймається для перевірки керівником

переддипломної практики від навчального закладу якщо він містить:

1. титульний аркуш оформлений за зразком;

2. направлення на переддипломну практику;

3. календарно-тематичний план, затверджений керівником переддипломної

практики від навчального закладу і керівником переддипломної практики

від підприємства;

4. щоденник з переддипломної практики, який відображає зміст фактично

виконаних облікових робіт, підтверджених додатком складених студентом

необхідних розрахунків, первинних, зведених документів, облікових

регістрів, звітності підприємства (кожна опрацьована студентом тема

обов'язково повинна мати зауваження і оцінку керівника переддипломної

практики від підприємства);

5. складені студентом, на підставі виконаних робіт і проведених досліджень,

висновки і пропозиції (рекомендації базовому підприємству) щодо

організації, удосконалення (оптимізації) облікових робіт, підвищення

якості і ефективності роботи облікового персоналу підприємства;

6. відгук керівника переддипломної практики від підприємства;

7. відгук наукового керівника магістерської дипломної роботи.

Звіт з переддипломної практики, у якому бракує одна з структурних

частин, який містить тільки ксерокопії документів, для перевірки викладачем

ВНЗ не приймається.

Виконаний студентом звіт з переддипломної практики перевіряється,

рецензується та захищається перед науковим керівником магістерської
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дипломної роботи на кафедрі бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Також звіт перевіряється керівником переддипломної практики від

навчального закладу.

У випадку незадовільної оцінки, звіт до захисту не допускається та

повертається студенту на доопрацювання. Студент повинен усунути показані

у рецензії наукового керівника недоліки і повернути роботу для повторного

рецензування. При цьому попередня рецензія обов’язково додається.

Якщо роботу допущено до захисту, студент повинен ознайомитися з

рецензією та підготувати відповіді на запитання, згадані у рецензії, та

показати виправлені у роботі недоліки, відмічені рецензентом.

Захист роботи проводиться у терміни визначені кафедрою, але не

пізніше ніж 10 календарних днів по закінченню терміну переддипломної

практики.

Під час захисту звіту з переддипломної практики студент повинен

продемонструвати:

- теоретичні знання з фінансового і податкового обліку, аналізу та аудиту;

- практичні матеріали конкретного підприємства з питань документального

оформлення організації та техніки синтетичного і аналітичного обліку,

звітності, виконані самостійно студентом під час переддипломної

практики, згідно з робочою програмою і календарно-тематичним планом,

затвердженими керівниками переддипломної практики від підприємства

(організації) та навчального закладу;

- елементи наукових досліджень, пошуку самостійного підходу до рішення

облікових задач;

- висновки та пропозиції (рекомендації базовому підприємству) щодо

організації, удосконалення (оптимізації) облікових робіт.

4.2. Оцінка результатів переддипломної практики та критерії

оцінювання проходження практики

За результатами захисту студентом звіту виставляється диференційна
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оцінка з переддипломної практики, яка встановлюється враховуючи

коефіцієнти, наведені у табл. 4.

Науковий керівник магістерської дипломної роботи студента та керівник

переддипломної практики від навчального закладу з’ясовують причини

можливої відсутності або недостатності інформації та відхилень від програми

переддипломної практики.

Таблиця 4

Складові диференційної оцінки з переддипломної практики
НаприкладЕлемен-

ти, що
контро-

люються
Складові контролю

К
ое

ф
іц

іє
нт Оцінка

одержана
під час
захисту

Розрахунок

П
ід

су
м

ок

1. Робота
на
практиці

Зміст відгуку керівника
практики від базового
підприємства, результати
відвідування бази
практики керівником
практики від навчального
закладу

0,3 5 5 x 0,3 = 1,5

2. Зміст
звіту з
практики

Ступінь опрацювання
програми практики, зміст
структурних елементів
звіту

0,2 4 4 х 0,2 = 0,8

3. Вико-
нання
індиві-
дуаль-
ного
завдання

Зміст, оформлення,
ступінь оволодіння
навчальним матеріалом

0,1 4 4 x 0,1 = 0,4

4. Якість
оформ-
лення
звіту з
практики

Наявність структурних
елементів, дотримання
вимог щодо оформлення

0,1 4 4 x 0,1 = 0,4

5. Захист
звіту з
практики

Ступінь оволодіння
теоретичним матеріалом і
професійними уміннями і
навичками

0,3 3 3 х 0,3 = 0,9

Диференційна оцінка 1,5 + 0,8 + 0,4 +
0,4 + 0,9

4,0

Після захисту студенту повідомляються висновки про якість

проходження ним переддипломної практики, відмічаються позитивні та
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негативні її сторони, питання над якими потрібно студенту додатково

попрацювати.

Критерії оцінювання проходження переддипломної практики зі

спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Оцінювання переддипломної практики здійснюється:

- керівником переддипломної практики від підприємства, установи – бази

практики;

- керівником практики від випускової кафедри;

- керівником магістерської дипломної роботи.

Визначальною в обліку успішності студента є оцінка керівника

переддипломної практики від випускової кафедри, яка враховує оцінку

керівника переддипломної практики від підприємства - бази практики та

оцінку керівника магістерської дипломної роботи. Оцінка керівником

переддипломної практики від випускової кафедри та керівником

магістерської дипломної роботи виставляється за 100-бальною та

національною шкалою (табл. 5).

Таблиця 5

Шкала оцінювання: 100-бальна шкала (EСTS) та національна шкала

За 100-бальною
шкалою

Оцінка
ECTS

За національною шкалою

90 - 100 А відмінно / зараховано
85 - 89 В
75 - 84 С

добре / зараховано

70 - 74 D
60 - 69 Е

задовільно / зараховано

35 - 59 FX незадовільно / не зараховано
(з можливістю повторного захисту
звіту з переддипломної практики)

0 - 34 F незадовільно / не зараховано

Критерії оцінки переддипломної практики керівником від бази

практики містять: дотримання календарного плану виконання програми

переддипломної практики, відповідальність та якість виконання поставлених
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керівником від бази переддипломної практики завдань, дотримання трудової

дисципліни, тощо. Оцінка керівником бази переддипломної практики

виставляється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно,

незадовільно).

За відсутності зауважень до студента з боку керівника від бази

переддипломної практики щодо своєчасності, повноти та якості виконання

поставлених завдань, обумовлених програмою переддипломної практики,

дотримання вимог внутрішнього розпорядку підприємства, трудової

дисципліни тощо – виставляється оцінка «відмінно».

При незначних порушеннях календарного графіку переддипломної

практики, непринципових зауваженнях щодо повноти та якості виконаних

завдань – виставляється оцінка «добре».

При періодичних порушеннях календарного графіку переддипломної

практики, зауваженнях щодо повноти та якості виконаних завдань, –

виставляється оцінка «задовільно».

При періодичних порушеннях або невиконанні календарного графіку

переддипломної практики, принципових зауваженнях щодо якості виконання

поставлених завдань, зауваженнях щодо дотримання правил поведінки та

професійної етики – виставляється оцінка «незадовільно».

Дані критерії оцінювання мають рекомендаційний характер для

керівника підприємства – бази переддипломної практики. Оцінка керівника

бази переддипломної практики враховується у підсумковій оцінці

переддипломної практики керівником від випускової кафедри за такою

шкалою: відмінно – 15 балів, добре – 10 балів, задовільно – 5 балів,

незадовільно – 0 балів.

Критерії оцінки переддипломної практики керівниками від випускової

кафедри містять: дотримання календарного графіку переддипломної

практики та своєчасність подання та захисту звіту з переддипломної

практики, повноту та якість виконання завдань всіх пунктів програми

переддипломної практики та якість їх віддзеркалення у звіті, обґрунтованість
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та правильність здійснених розрахунків, обґрунтованість наведених

порівнянь, висновків та пропозицій за кожним пунктом програми

переддипломної практики, наявність документів та матеріалів використаних

для виконання завдань переддипломної практики, якість оформлення та

захисту звіту з переддипломної практики.

Максимальна кількість балів при дотриманні графіку – 85 балів, при

несвоєчасному (пізніше встановленого терміну) поданні та захисті звіту – 75

балів. Оцінюванню за вищенаведеними критеріями повноти та якості

виконання підлягає кожна частина звіту, якість його оформлення та захисту.

За принципові помилки оцінка знижується на 50%, за непринципові - на 25%.

Питання оцінюється в 0  балів,  якщо в ньому допущено більш ніж дві

принципові або більш ніж 4 непринципові помилки, або при виявленні

плагіату.

Принциповими вважається неповний обсяг виконання частини звіту,

відсутність елементів новизни (власних порівнянь, узагальнень,

систематизації, розрахунків тощо), помилки пов’язані з незнанням

методології обліку та аналізу, відсутністю навичок, що є обов’язковими

відповідно до компетентностей магістра зі спеціальності 071 «Облік і

оподаткування», непринциповими – є помилки, пов’язані з неточністю

розрахунків (арифметичні помилки), формулювань та висновків.

Принциповими помилками у списку використаних джерел є їх

невідповідність тематиці та термінам давності, у додатках – відсутність

використаної документації.

Оцінка з переддипломної практики виставляється у заліково-

екзаменаційній відомості та заліковій книжці студента.

Після захисту звіт залишається на кафедрі бухгалтерського обліку,

аналізу та аудиту, де зберігається у поточному архіві кафедри.
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ДОДАТОК А

УГОДА № ____
на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

Місто Одеса                                                                       «____» _________________ 20____р.

Ми, що нижче підписалася, з однієї сторони - Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова (надалі - навчальний заклад), в особі ________________________________,
діючого на підставі ____________________________________________________________,
і, з другої сторони, _____________________________________________________________

                               (назва підприємства, організації, установи)
_____________________________________________________________________________
(надалі - база практики), в особі __________________________________________________
____________________________________________________________, діючого на підставі

(посада, прізвище, ініціали)
_____________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)
уклали між собою цю угоду про проведення практики студентів:

1. База практики зобов’язується:

1.1 Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

Строки практики№ Шифр і назва
спеціальності

Курс Вид
практики

Кількість
студентів початок закінчення

1.2. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка
про прибуття на практику студента(ів).

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього
керівництва практикою.

1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики
та майбутній спеціальності.

1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.
Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі
потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити
спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за
нормами, встановленими для штатних працівників.

1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками,
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів - практикантів. Про всі
порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення
повідомляти вишли навчальний заклад.
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1.8. Після закінчення практики дати характеристику кожного студента -
практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

1.9. Додаткові умови ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов'язується:

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження
програму практики, а не пізніше ніж за тиждень — список студентів, які направляються
на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил

внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних
випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо
організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у
встановленому порядку.

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно
з календарним планом.

3.4.  Угода складена у двох примірниках:  по одному -  базі практики і вищому
навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Бази практики_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Підписи та печатки:

Вищий навчальний заклад:

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М.П. «___» __________________ 20____ р.

База практики:

______________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

М.П. «___» __________________ 20____ р.
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ДОДАТОК Б

Таблиця Б.1

Основні фінансово-економічні показники

діяльності суб’єкта господарювання

Звітний період Абсолютне
відхилення (+, -)

Темп росту (%)Показники

2016 2017 2018 2017
від

2016

2018
від

2017

2018
від

2016

2017
до

2016

2018
до

2017

2018
до

2016
Чиста виручка від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг), тис. грн.
Собівартість реалізованої
продукції, тис. грн.
Витрати на 1 грн.
продукції,грн.
Валовий прибуток (+) або
збиток (-) звітного періоду
тис. грн.
Фінансові результати від
звичайної діяльності,
тис. грн.
Чистий прибуток (+), збиток
(-) тис. грн.
Середньооблікова
чисельність штатних
працівників, осіб
Середня заробітна плата
одного працюючого,
тис. грн.
Дебіторська заборгованість
за продукцію (товари,
роботи, послуги) на кінець
року, тис. грн.
Кредиторська
заборгованість за продукцію
(товари, роботи, послуги) на
кінець року, тис. грн.
Нерозподілений прибуток
(+), непокритий збиток (-),
тис. грн.
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Таблиця Б.2

Аналіз фінансового стану суб’єкта господарювання

Звітний період Абсолютне
відхилення (+, -)

Темп росту (%)

Показники 2016 2017 2018 2017
від

2016

2018
від

2017

2018
від

2016

2017
до

2016

2018
до

2017

2018
до

2016
Всього
майна,
тис. грн.
1. Необорот-
ні активи,
тис. грн.
У % до
майна
2. Оборотні
активи,
тис. грн.
У % до
майна
2.1. Запаси,
тис. грн.
У % до
оборотних
активів
2.2.
Дебіторська
заборгова-
ність,
тис. грн.
У % до
оборотних
активів
2.3. Поточні
фінансові
інвестиції,
грошові
кошти та їх
еквіваленти,
тис. грн.
У % до
оборотних
активів
3. Витрати
майбутніх
періодів,
тис. грн.
У % до
майна
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Таблиця Б.3

Оцінка складу, структури та динаміки джерел формування майна

суб’єкта господарювання

Звітний період Абсолютне
відхилення

(+, -)

Темп росту
(%)

Показники
2016 2017 2018 2017

від
2016

2018
від

2017

2018
від

2016

2017
до

2016

2018
до

2017

2018
до

2016
Усього майна,
тис. грн.
Власний капітал,
тис. грн.
У % до майна

Власний оборотний
капітал, тис. грн.
У % до власного капіталу

Позиковий капітал,
тис. грн.
У % до майна

Поточні зобов’язання,
тис. грн.
У % до позикового
капіталу
Кредиторська
заборгованість, тис. грн.
У % до позикового
капіталу
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Таблиця Б.4

Динаміка показників ліквідності суб’єкта господарювання

Звітний період Абсолютне
відхилення (+, -)

Темп росту (%)

Показники 2016 2017 2018 2017
від

2016

2018
від

2017

2018
від

2016

2017
до

2016

2018
до

2017

2018
до

2016
Оборотні
активи,
тис. грн.
Грошові
кошти та їх
еквіваленти,
тис. грн.
Поточні
фінансові
інвестиції,
тис. грн.
Запаси,
тис. грн.
Поточні
зобов’язання,
тис. грн.
Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності
Коефіцієнт
швидкої
ліквідності
Коефіцієнт
загальної
ліквідності
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Таблиця Б.5

Динаміка показників фінансової стійкості суб’єкта господарювання

Звітний період Абсолютне
відхилення (+, -)

Темп росту (%)

Показники 2016 2017 2018 2017
від

2016

2018
від

2017

2018
від

2016

2017
до

2016

2018
до

2017

2018
до

2016
Пасив,
тис. грн.
Власний
капітал,
тис. грн.
Позиковий
капітал,
тис. грн.
Власний
оборотний
капітал,
тис. грн.
Оборотні
активи,
тис. грн.
Коефіцієнт
автономії
Коефіцієнт
фінансової
стійкості
Коефіцієнт
фінансової
заборгованості
Коефіцієнт
маневрування
оборотних
активів
Коефіцієнт
покриття
оборотних
активів
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Таблиця Б.6

Аналіз показників рентабельності (%)

Звітний період Абсолютне
відхилення (+, -)

Темп росту (%)

Показники 2016 2017 2018 2017
від

2016

2018
від

2017

2018
від

2016

2017
до

2016

2018
до

2017

2018
до

2016
Рентабельність
суб’єкта
господарювання
Рентабельність
власного
капіталу
Рентабельність
реалізованої
продукції
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ДОДАТОК В

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

__________________________________________________________________________

(П.І.Б. студента)

студент __ курсу денної (заочної) форми навчання

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

другий (магістерський) рівень вищої освіти

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

ЗВІТ

Захищений на кафедрі
з оцінкою __________________
«____» ______________20___ р.

Керівник переддипломної практики від ВНЗ
_____________________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Керівник магістерської дипломної роботи
_____________________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Одеса – 20___
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ДОДАТОК Г

Зразок оформлення списку використаних джерел

Приклади оформлення списку літератури
згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація.

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з
урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Характеристика
джерела Приклад оформлення

Книги
Один автор Скидан О.  В.  Аграрна політика в період ринкової трансформації :

монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2008. 375 с.
Два автора Крушельницька О.  В.,  Мельничук Д.  П.  Управління персоналом :

навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ, 2005. 308 с.
Три автора Скидан О.  В.,  Ковальчук О.  Д.,  Янчевський В.  Л.  Підприємництво у

сільській місцевості : довідник. Житомир, 2013. 321 с.
Чотири автори Методика нормування ресурсів для виробництва продукції

рослинництва / Вiтвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В.,
Нечипорук А. А. Київ : Украгропромпродуктивність, 2006. 106 с.
Основи марикультури / Грициняк І. І. та ін. Київ : ДІА, 2013. 172 с.

П’ять і більше
авторів

Екологія : навч. посіб. / Б. В. Борисюк та ін. Житомир, 2003. 174 с.
Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів /
Андрющенко А.  І.  та ін.  ;  за ред.  М.  В.  Гринжевського.  Київ,  1998.
124 с.

Колективний
автор

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп.
учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т.
Житомир : Полісся, 2015. 648 с.

Багатотомне
видання

Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть : у 4 т. / гол. ред. В.
В. Моргун. Київ : Логос, 2001. Т. 2. 636 с.
Фауна Украины. В 40 т. Т. 36. Инфузории. Вып. 1. Суктории
(Ciliophora, Suctorea) / И. В. Довгаль. Киев : Наукова думка, 2013. 271
с.

За редакцією Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів / за ред. І.
Я. Коцюмбаса. Львів : Тріада плюс, 2006. 360 с.

Автор і
перекладач

Котлер Ф. Основы маркетинга : учеб. пособие / пер. с англ. В. Б.
Боброва. Москва, 1996. 698 с.
Брігхем Є. В. Основи фінансового менеджменту / пер. з англ. В.
Біленького та ін. Київ : Молодь, 1997. 998 с.

Документ з
організацією як

автором

Україна в цифрах. 2007: стат. зб. / Держ. ком. статистики України.
Київ : Консультант, 2008. 350 с.

Частина видання
Розділ книги Саблук П.  Т.  Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері

виробництва. Основи аграрного підприємництва /  за ред.  М.  Й.
Маліка. Київ, 2000. С. 5–15.
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Тези доповідей,
матеріали

конференцій

Зінчук Т. О. Економічні наслідки впливу продовольчих органічних
відходів на природні ресурси світу.
Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп.
учасн.  ІІ Міжнар.  наук.-практ.  конф.  Житомир :  Полісся,  2014.  С.
103–108.
Скидан О.  В.,  Судак Г.  В.  Розвиток сільськогосподарського
підприємництва на кооперативних засадах. Кооперативні читання:
2013 рік : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.,
4–6 квіт. 2013 р. Житомир : ЖНАЕУ, 2013. С. 87–91.

Статті в
продовжува-

них та
періодичних

видань

Якобчук В. П. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку
підприємництва в аграрній сфері. Вісник Київського національного
університету ім. Т. Шевченка. Сер. Економіка. 2013. Вип. 148. С. 31–
34.
Масловська Л. Ц., Савчук В. А. Оцінка результативності і
ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції.
Агросвіт. 2016. № 6. С. 23–28.
Мар’їна О. Контент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі.
Бібліотечний вісник. 2016. № 4. С. 8–12. URL :
http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_4_4 (дата звернення: 26.09.2017).
Colletta  L.  Political  Satire  and  Postmodern  Irony  in  the  Age  of  Stephen
Colbert and Jon Stewart. Journal of Popular Culture. 2009. Vol. 42, № 5.
P. 856–874. DOI: 10.1111/j.1540-5931.2009.00711.x.
Dankevych Ye. M., Dankevych V. Ye., Chaikin O. V. Ukraine agricultural
land market formation preconditions. Acta Universitatis Agriculturae et
Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2017. Vol. 65, №. 1. P. 259–271.
Кулак Н. В. Актуальні питання правового статусу добровольчих
формувань в Україні. Часопис Київського університету права. 2016.
№ 4. С. 84–88.
Тацій В. Я., Тютюгін В. І., Пономаренко Ю. А. Виклики сучасності і
кримінальне право. Голос України. 2016. 29 січ. (№ 16). С. 6–7.
Itzkoff D. A touch for funny bones and earlobes. New York Times. 2010.
March 31. Р. C1.

Електронні ресурси
Книги Ілляшенко С. М., Шипуліна Ю. С. Товарна інноваційна політика :

підручник. Суми : Університетська книга, 2007. 281 с. URL:
ftp://lib.sumdu.edu.ua/Books/1539.pdf
(дата звернення: 10.11. 2017).

Періодичні
видання

Клітна М. Р., Брижань І. А. Стан і розвиток органічного виробництва
та ринку органічної продукції в Україні. Ефективна економіка. 2013.
№ 10. URL: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-
ekonomika&s=ua&z=2525 (дата звернення: 12.10.2017).
Neave H. Deming's 14 Points for Management: Framework for Success.
Journal of the Royal Statistical Society. Series D (The Statistician). 2012.
Vol. 36, № 5. P. 561–570. URL:
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf (дата звернення:
12.10.2017).

Сторінки з веб-
сайтів

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія
життя : веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua (дата звернення:
12.10.2017).

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2016_4_4
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&amp;j=efektyvna-ekonomika&amp;s=ua&amp;z=2525
http://www2.fiu.edu/~revellk/pad3003/Neave.pdf
http://www.eco-live.com.ua/
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Інші документи
Законодавчі і
нормативні
документи

Конституція України :  станом на 1  верес.  2016  р.  /  Верховна Рада
України. Харків : Право, 2016. 82 с.
Про стандартизацію : Закон України від 11 лют. 2014 р. № 1315. URL:
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315- 18 (дата звернення:
02.11.2017).
Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору
економіки на період до 2020 року : проект / М-во аграр. політики та
продовольства України. URL: http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822
(дата звернення: 13.10.2017).
Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень
: Закон України від 5 жовт. 2017 р. № 2164. Урядовий кур’єр. 2017.
9 листоп.
Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування : затв. наказом
М-ва фінансів України від 20 квіт. 2015 р. № 449. Все про
бухгалтерський облік. 2015. № 51. С. 21–42.

Стандарти ДСТУ 7152:2010. Видання. Оформлення публікацій у журналах і
збірниках. Київ, 2010. 16 с.
ДСТУ ISO 9001: 2001. Системи управління якістю. [Чинний від 2001-
06-27]. Київ, 2001. 24 с. (Інформація та документація).
ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і
словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO
4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). [На заміну ДСТУ 3582-97; чинний
від 2013-08-22]. Вид. офіц. Київ: Мінекономрозвитку України, 2014.
15 с. (Інформація та документація).

Патенти Комбайн рослинозбиральний універсальний :  пат.  77937  Україна :
МПК A01D 41/02, A01D 41/04, A01D 45/02. № а 2011 09738 ; заявл.
05.08.2011 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.
Люмінісцентний матеріал: пат.  25742  Україна:  МПК6  С09К11/00,
G01Т1/28, G 21НЗ/00. № 200701472; заявл. 12.02.07; опубл. 27.08.07,
Бюл. № 13. 4 с.

Авторські
свідоцтва

А. с. 1417832 СССР, МКИ A 01 F 15/00. Стенка рулонного пресс-
подборщика / В. Б. Ковалев, В. Б. Мелегов. № 4185516 ; заявл.
22.01.87 ; опубл. 23.08.88, Бюл. № 31.

Дисертації,
автореферати

дисертацій

Романчук Л.  Д.  Оцінка джерел надходження радіонуклідів до
організму мешканців сільських територій Полісся України : дис. … д-
ра с.-г. наук : 03.00.16 / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир, 2011.
392 с.
Романчук Л.  Д.  Оцінка джерел надходження радіонуклідів до
організму мешканців сільських територій Полісся України : автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир,
2011. 40 с.
Петров П.  П.  Активність молодих зірок сонячної маси:  дис.  …
доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02. Київ, 2005. 276 с.
Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня доктора фіз.-мат. наук : спец. 01.03.02
«Прикладна математика та інформатика». Київ, 2005. 22 с.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1315-18
http://minagro.gov.ua/apk?nid=16822
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Препринти Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. Про точність
визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-
методами. Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006.
7 с. (Препринт. НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).
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ДОДАТОК Д

Орієнтований перелік документів за окремими об’єктами обліку

Об’єкт дослідження Первинні документи та облікові регістри

Облік грошових коштів 1. Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових
ордерів.
2. Касова книга.
3. Касовий звіт з прикладеними документами.
4. Журнал реєстрації платіжних доручень.
5. Виписки банку по рахунках у банку.
6. Договір про розрахунково-касове обслуговування.
7. Розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в
касі.
8. Акт про результати інвентаризації наявних коштів.
9. Інвентаризаційний опис цінних паперів, бланків
документів суворої звітності.
10. Розрахункові квитанції. Довідка про використані
розрахункові книжки.
11. Звіт про використання реєстраторів розрахункових
операцій.
12. Облікові регістри за рахунками 30, 31

Облік дебіторської
заборгованості

1. Рахунок.
2. Накладна.
3. Акт виконаних робіт.
4. Податкова накладна.
5. Платіжне доручення.
6. Звіти про використання коштів, наданих на
відрядження або під звіт (з прикладеними документами).
7. Облікові регістри за рахунками 36, 37.

Облік основних засобів,
малоцінних необоротних
матеріальних активів
(МНМА), нематеріальних
активів

1. Наказ про термін експлуатації основних засобів,
МНМА, нематеріальних активів.
2. Рахунок.
3. Накладна.
4. Податкова накладна.
5. Товарно-транспортна накладна.
6. Акт виконаних робіт.
7. Платіжне доручення.
8. Акт прийому-передачі (внутрішнього переміщення
основних засобів
9. Акт прийому-передачі відремонтованих,
реконструйованих і модернізованих об’єктів.
10. Акт списання основних засобів
11. Акт списання автотранспортних засобів
12. Акт №_ про установку, пуск і демонтаж будівельної
машини.
13. Інвентарна картка обліку основних засобів.
14. Опис інвентарних карток з обліку основних засобів.
15. Картка обліку руху основних засобів.
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16. Інвентарний список основних засобів.
17. Розрахунок амортизації основних засобів (для
виробничих підприємств).
18. Розрахунок амортизації основних засобів (для
будівельних організацій).
19. Розрахунок амортизації (для автотранспорту)
20. Розрахунок амортизації МНМА
21. Розрахунок амортизації нематеріальних активів.
22. Оборотні відомості.
23. Наказ про інвентаризацію.
24. Інвентарний опис основних засобів.
25. Акт інвентаризації не закінчених капітальних
ремонтів основних засобів.
26. Порівняльна відомість
27. Облікові регістри за рахунками 10, 11, 12, 15.

Облік малоцінних та
швидкозношуваних
предметів (МШП)

1. Рахунок.
2. Накладна.
3. Податкова накладна.
4. Відомість на повернення (вилучення) постійного
запасу інструментів (пристроїв).
5. Картка обліку руху малоцінних та швидкозношуваних
предметів.
6. Замовлення на ремонт або заточування інструментів
(пристроїв).
7. Акт на вибуття малоцінних та швидкозношуваних
предметів.
8. Акт на списання інструментів (пристроїв) та їх на
придатність.
9. Особлива картка обліку (спецодягу, спецвзуття).
10. Акт на списання малоцінних та швидкозношуваних
предметів.
11. Оборотні відомості.
12. Інвентарний опис товарно-матеріальних цінностей.
13. Порівняльна відомість.
14. Відомість аналітичного обліку за рахунком 22.
15. Обліковий регістр за рахунком 22.

Облік виробничих запасів  1. Журнал обліку надходження вантажів.
2. Довіреність.
3. Акт списання бланків довіреностей.
4. Журнал реєстрації довіреностей.
5. Прибутковий ордер.
6. Акт про приймання матеріалів.
7. Лімітно-забірна картка
8. Рахунок-фактура
9. Вимога.
10. Накладна вимога
11. Картка складського обліку.
12. Реєстр приймання-здачі документів.
13. Відомість обліку залишків матеріалів на складі.
14. Накладна на внутрішнє переміщення матеріалів.
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15. Матеріальний ярлик.
16. Накладна на внутрішнє переміщення ТМЦ на
сторону.
17. Довідка про відхилення фактичного залишку
матеріалів від встановлених норм запасу.
18. Матеріальний звіт (з прикладеними документами).
19. Інвентаризаційний опис.
20. Акт на списання матеріалів відкритого зберігання.
21. Акт про витрати давальницьких матеріалів.
22. Відомість аналітичного обліку запасів за рахунками
201, 203, 207 та інші.
23. Оборотні відомості.
24. Облікові регістри за рахунками 201, 203, 207, 36, 63.
25. Відомість позабалансового обліку

Облік витрат виробництва
(послуг) і витрат діяльності

1. Калькуляція.
2. Технологічна карта.
3. Виробничий звіт.
4. Журнал обліку робіт і витрат.
5. Акти виконаних робіт.
6. Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат.
7. Розрахунок розподілу перемінних
загальновиробничих витрат.
8. Облікові регістри за рахунками 23, 80-85, 91-97.

Облік готової продукції та її
реалізації

1. Розрахунок фактичної собівартості готової продукції.
2. Накладні на здачу готової продукції на склад.
3. Картка складського обліку.
4. Накопичувальна відомість готової продукції.
5. Накопичувальна відомість відвантаженої продукції.
6. Видаткова накладна.
7. Приймально-здавальний акт.
8. Інвентаризаційний ярлик.
9. Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних
цінностей.
10. Акт інвентаризації товарів відвантажених.
11. Інвентаризаційний опис товарно-матеріальних
цінностей, прийнятих (зданих) на відповідальне
зберігання.
12. Акт інвентаризації матеріалів і товарів які
знаходяться в дорозі.
13. Облікові регістри за рахунками 23, 26, 641, 701, 703,
901, 903

Облік власного капіталу 1. Установчий договір.
2. Статут.
3. Протокол зборів засновників (зміни до статуту).
4. Акт приймання-передачі основних засобів.
5. Накладна.
6. Прибутковий касовий ордер.
7. Виписка банку.
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Облік зобов’язань
підприємства

1. Кредитна угода.
2. Виписка банку з позичкового рахунку (прикладеними
документами).
3. Договір оренди.
4. Рахунок.
5. Акт виконаних робіт.
6. Податкова накладна.
7. Платіжне доручення.
8. Облікові регістри за рахунком 50 -53, 60, 62, 63, 68.

Облік розрахунків з оплати
праці та соціального
страхування

1. Табель обліку робочого часу.
2. Листи непрацездатності, виконавчі листи та
документи які свідчать про право особи на пільгу з
прибуткового податку.
3. Розрахунково-платіжна (розрахункова) відомість.
4. Особистий рахунок.
5. Реєстр депонованої заробітної плати.
6. Облікові регістри за рахунками 661, 65, 641, 685

Облік витрат майбутніх
переодів, резерву сумнівних
боргів, забезпечення
майбутніх витрат і платежів.
Цільове фінансування і
цільові надходження

1. Розрахунок резерву сумнівних боргів.
2. Розрахунок відрахувань у резерв відпусток.
3. Облікові регістри за рахунками 38, 39, 47, 48

Оподаткування
підприємства

1. Розрахунки бухгалтерії.
2. Облікові регістри за рахунками 64, 65, 98
3. Платіжні доручення.

Формування фондів за
видами діяльності, облік
фінансових результатів і
використання прибутку

1. Схема формування фінансових результатів.
2. Облікові регістри за рахунками 44, 71, 72, 73, 74, 79, 98.

Завершення облікового
процесу

1. Журнали, які ведуться на підприємстві.
2. Оборотна відомість за синтетичним рахункам.
3. Головна книга

Фінансова звітність
підприємства

1. Баланс
2. Звіт про фінансові результати
3. Звіт про власний капітал
4. Звіт про рух грошових коштів
5. Примітки до річної фінансової звітності
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____________________________________________________________________________________________________________________
(повне найменування вищого навчального закладу)

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________________________

(вид і назва практики)
студента _____________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
Інститут, факультет, відділення _________________________________________________________________

Кафедра _____________________________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________________________________

Напрям підготовки ____________________________________________________________________________

Спеціальність _________________________________________________________________________________
(назва)

_________ курс, група _________

Студент
_____________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, в 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)

Календарний графік проходження практики

Тижні проходження практики№ з/п Назви робіт 1 2 3 4 5
Відмітки про

виконання

Керівники практики:
від вищого навчального закладу ________________ ________________________________________
                                                                                              (підпис)                                                                  (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи ________________ __________________________________
                                                                                                       (підпис)                                                         (прізвище та ініціали)
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Робочі записи під час практики

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
_____________________________________________________________________________________

(назва підприємства, організації,  установи)

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________________________

_____________________________________________________________________________
                        (підпис)                                                                                                                 (прізвище та ініціали)

Печатка
«______» __________________ 20 __ року

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 словам)
за шкалою ECTS ______________________________________________________________________________

Керівник практики від  вищого навчального закладу ________________ _______________________________
                                                                                                                                (підпис)                                  (прізвище та ініціали)
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