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ПРОГРАМА, МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Переддипломна практика спрямована на формування у студентів на базі одержаних  

в університеті знань з фінансового обліку професійних навичок та вмінь стосовно 

первинного обліку господарських операцій та відображення їх в регістрах синтетичного 

та аналітичного обліку.  

Практичне ознайомлення студента з умовами безпосередньої облікової роботи 

сприяє  формуванню у нього впевненості в своїй фаховій придатності, закріплює вже 

набуті навички з обраної спеціальності. 

Навчальним планом спеціальності 071 «Облік і оподаткування» переддипломна 

практика проводиться у 8 семестрі тривалістю 5 тижні.  

Практика проходить на підприємствах та організаціях різних галузей 

промисловості, державних установах, діяльність яких передбачає наявність фахівців з 

посадовими вимогами, що відповідають кваліфікаційним характеристикам за 

спеціальністю “Облік і оподаткування”. 

 

 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета практики полягає в поглиблені і закріплені студентами очної (денної) 

форми навчання теоретичних знань,  одержаних на лекційних і практичних заняттях в 

університеті та набутті необхідних практичних та організаційних навичок самостійної 

роботи у сфері  бухгалтерського обліку процесу діяльності суб’єктів господарювання 

з використанням інформаційних систем і технологій. 

Головними завданнями переддипломної практики бакалавра є: 

- ознайомлення з підприємством, що є базою практики (далі – підприємство): з 

його статутом, організаційно-правовою формою та основними напрямками 

його діяльності; господарськими зв’язками підприємства, з асортиментом 

продукції, робіт та послуг, з організаційно-технологічними особливостями 

його діяльності та їх впливом на побудову обліку; 

- дослідження вимог нормативно-правової бази регулювання основних видів 

діяльності підприємства; 

- вивчення порядку застосування нормативно-правових актів щодо 

оподаткування підприємства та основних положень облікової політики 

підприємства; 

- оволодіння практичними навичками відображення в бухгалтерському обліку 

окремих його об’єктів; 

- ознайомлення зі складом бухгалтерської звітності підприємства; 

- оволодіння практичними навичками складання різних форм бухгалтерської 

звітності підприємства; 

- ознайомлення з організацією управлінського обліку на підприємстві; 

- критична оцінка стану управлінського обліку на підприємстві; 

- закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час вивчення 

дисциплін «Управлінський облік», «Система оподаткування підприємств», 

«Звітність підприємств» та інших дисциплін циклу професійної підготовки; 

- збір матеріалів для написання кваліфікаційної бакалаврської роботи та їх опра-

цювання. 
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В результаті проходження практики студент повинен знати: 

- загальні відомості про фінансово-господарську діяльність підприємства та 

його стан у звітному періоді (за 2 останні роки); 

- вимоги законодавчих і нормативних актів щодо регламентації діяльності 

суб’єкта господарювання; 

- вимоги законодавчих і нормативних актів щодо оподаткування суб’єкта 

господарювання; 

- вимоги законодавчих і нормативних актів щодо складання бухгалтерської 

звітності підприємства; 

- функції та обов’язки облікових працівників; 

- особливості облікової політики суб’єкта господарювання; 

- організацію і порядок складання зведених бухгалтерських документів за 

об’єктами обліку; 

- організацію і порядок складання бухгалтерської звітності підприємства; 

- організацію і методику ведення управлінського обліку на підприємстві; 

- засади і принципи оподаткування підприємства. 

В результаті проходження практики студент повинен вміти: 

- формувати наказ про облікову політику на підприємстві з урахуванням 

оптимальних методів обліку; 

- групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію в регістрах 

аналітичного та синтетичного обліку; 

- виконувати розрахунки, необхідні для виконання завдань управлінського 

обліку; 

- групувати, накопичувати й узагальнювати економічну інформацію в системі 

управлінського обліку; 

- узагальнювати результати фінансово-господарської діяльності та складати 

бухгалтерську звітність; 

- оцінювати якість і достовірність бухгалтерської звітності. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

Виробнича практика студентів регламентується «Положенням про  організацію 

практики студентів Київського національного економічного університету імені 

Вадима Гетьмана» (затвердженого Ухвалою Вченої ради Університету від 17.11.2022 

(протокол № 4) з урахуванням навчального плану спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Робочий день практиканта визначається правилами внутрішнього трудового 

розпорядку та режимом роботи підприємства, установи або організації, яка є базою 

практики. 

Кожен студент працює за індивідуальним планом-графіком, який складається на 

основі програми практики. 

Інформацію про виконану роботу практикант фіксує в «Календарному графіку 

(щоденнику) проходження практики». 

До початку практики:  

1)  проводяться установчі збори, на яких ставляться мета й конкретні завдання, що 

їх має виконати студент, наголошується на суворому дотриманні режиму праці 

підприємства (установи), на потребі чіткого оформлення необхідної документації про 
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проходження практики, здійснюється розподіл студентів за викладачами, що 

керуватимуть практикою. 

2)  встановлюються контакти між студентами та представниками підприємств та 

організацій, де проходитиме практика, надаються методичні рекомендації студентам. 

Після завершення практики проводиться захист звіту про виробничу практику. 

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво 

здійснюється завідувачем кафедри. 

Керівництво і контроль за роботою студентів під час практики покладається 

на призначених керівників від університету та бази практики. 

Керівник практики від кафедри: 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів 

на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки, 

надання студентам необхідних документів (направлення, програми практики, 

щоденника, календарного плану, індивідуальних завдань тощо); 

 повідомляє студентам про систему звітності про практику, яка затверджена 

кафедрою; 

 у контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу якість 

її проходження згідно з програмою, спостерігає за професійним становленням 

студента як суб’єкта діяльності під час практики; 

 контролює забезпечення нормальних умов праці студентів, виконання ними 

правил внутрішнього трудового розпорядку, організовує ведення табеля відвідування 

студентами бази практики; 

 видає необхідні рекомендації і забезпечує виконання всіх необхідних 

функцій учасниками практики; 

 у складі комісії приймає звіти студентів з практики; 

 подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення її організації; 

 здійснює виконання інших функцій, визначених законодавством та 

внутрішніми нормативно-правовими актами Університету. 

Керівник практики від бази практики: 

 здійснює безпосереднє керівництво практикою; 

 у контакті з керівником практики від кафедри організовує й контролює 

виконання студентами програм і графіка проходження практики; 

 інформує керівника практики від кафедри про порушення студентами норм 

правил внутрішнього розпорядку та законодавства про працю; 

 забезпечує створення належних умов для проходження практики на 

виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії відповідно до законодавства, знайомить студентів із правилами 

внутрішнього розпорядку; 

 забезпечує облік виходів на роботу студентів як практикантів; повідомляє 

керівнику практики від кафедри про всі порушення трудової дисципліни та 

внутрішнього розпорядку; 

 контролює ведення щоденника, підготовку звітів студентів як практикантів; 

 після закінчення практики складає характеристику на кожного студента-

практиканта, в якій дає оцінку підготовленого ним звіту. 

Студенти, що проходять практику, зобов’язані: 

 до початку практики одержати від керівника практики з кафедри консультації 

щодо оформлення всіх необхідних документів; 
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 своєчасно прибути на базу практики; 

 вивчити й суворо дотримуватися правил охорони праці й техніки безпеки; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, а 

також вказівки керівників від кафедри та від бази практики; 

 максимально використовувати наявні можливості бази практики; 

 заповнювати документацію щодо проходження практики на відповідному 

рівні та забезпечувати її доступність для перевірки в будь-який час; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 своєчасно підготувати звіт про виконання програми практики та індивідуальні 

завдання. 
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ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 
 

Тематичний план проходження переддипломної практики 
 

Тема 

Досліджуваний об’єкт 

(критично оцінити і подати 

пропозиції щодо 

вдосконалення) 

Документи які необхідно скласти та 

додати до звіту 

1 2 3 

Фінансовий облік 

Облік грошових 

коштів і 

фінансових 

інвестицій 

Дотримання діючого 

порядку ведення касових 

операцій і операцій на 

поточних рахунках в банках, 

підготовки розрахунково-

платіжних документів, 

порядку видачі і повернення 

підзвітних сум. Контроль за  

правильним  та своєчасним 

їх використанням. 

Оперативність отримання та 

використання інформації про 

рух грошових коштів для 

управління грошовими 

потоками. 

Принципи розподілу 

фінансових інвестицій на 

довгострокові і поточні 

Регістри обліку, в яких узагальнюється 

інформація про наявність та рух грошових 

коштів та фінансових інвестицій 

Облік 

розрахунків і 

кредитних 

операцій 

Система контролю за 

своєчасним погашенням 

дебіторської і кредиторської 

заборгованості. 

Розподіл заборгованості на 

довгострокову та поточну. 

Методика формування і 

використання резерву 

сумнівних боргів. 

Розрахунки за виплатами 

працівникам, за 

страхуванням, за податками і 

платежами, з 

постачальниками, з іншими 

кредиторами. 

Ефективність 

використання отриманих 

кредитів банку і своєчасність 

їхнього повернення. 

Дотримання правил 

проведення інвентаризації 

розрахунків та списання 

заборгованості, по якій 

минув строк позовної 

давності. 

Регістри обліку, в яких узагальнюється 

інформація про дебіторську заборгованість 

підприємства за реалізовану продукцію, 

виконані роботи та надані послуги. 

Регістри обліку, в яких узагальнюється 

інформація про розрахунки за виплатами 

працівникам, за страхуванням, за 

податками і платежам, з 

постачальниками, з іншими 

кредиторами. 
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Облік запасів Наявність, надходження, 

використання (відпуск на 

сторону) виробничих запасів 

і МШП. 

Випуск готової продукції, 

її рух, рух товарів. 

Регістри синтетичного та аналітичного 

обліку запасів. 

Облік 

капітальних 

інвестицій, 

необоротних 

матеріальних 

та 

нематеріальних 

активів 

Відображення здійснення 

капітальних інвестицій. 

Порядок оприбуткування, 

наявності та вибуття об’єктів 

необоротних активів. 

Система матеріальної 

відповідальності щодо 

зберігання та експлуатації 

основних засобів. 

Методика нарахування 

амортизації необоротних 

активів. 

Порядок поліпшення 

об’єктів основних засобів в 

результаті їх модернізації, 

добудови, реконструкції 

тощо. 

Відображення 

інвестиційної нерухомості. 

Контроль за збереженням 

та раціональним 

використанням необоротних 

активів. 

Регістри обліку, в яких узагальнюється 

інформація про основні засоби, інші 

необоротні матеріальні активи, 

нематеріальні активи, капітальні інвестиції 

та інвестиційну нерухомість підприємства. 

Облік витрат і 

доходів 

підприємства 

Склад доходів і витрат 

діяльності. Ефективність 

обраної схеми обліку витрат 

(рахунки 2, 8 і 9-го класу). 

Склад витрат і доходів 

майбутніх періодів. 

Регістри синтетичного обліку доходів та 

витрат діяльності. 

Облік власного 

капіталу 

Формування статутного, 

резервного і додаткового 

капіталу підприємства. 

Формування чистого 

прибутку підприємства, 

ефективність його 

використання. 

Регістри синтетичного та аналітичного 

обліку видів власного капіталу та 

фінансового результату. Розрахунок 

податку на прибуток. 

Управлінський облік 

Система обліку 

та 

калькулювання 

за повними 

витратами 

Організація обліку витрат 

виробництва продукції, 

робіт, послуг. Визначення 

методу обліку витрат і 

калькулювання собівартості 

продукції, об’єктів обліку та 

об’єктів калькулювання. 

Склад загально – виробничих 

, адміністративних та 

збутових витрат, порядок їх 

Перелік рахунків та субрахунків , які 

застосовуються на підприємстві для обліку 

витрат основного та допоміжного 

виробництва. Склад статей витрат , об’єктів 

обліку витрат та об’єктів калькулювання. 

Відомість аналітичного обліку витрат по 

видах продукції, замовленнях чи інших 

об’єктів витрат. Звітна калькуляція 

собівартості одного з видів продукції. 

Відомість розподілу загальновиробничих 
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обліку та розподілу. Порядок 

обліку та розподілу витрат 

допоміжних виробництв. 

Особливості оцінки залишків 

незавершеного виробництва 

та браку 

витрат, Відомість розподілу витрат 

допоміжних виробництв.  

Система обліку 

та 

калькулювання  

за 

нормативними 

витратами 

За наявності на підприємстві  

нормативного методу обліку 

витрат або його елементів 

дослідити особливості 

складання нормативних 

калькуляцій та їх 

використання в обліку. 

Визначити методи обліку та 

аналізу відхилень від норм 

витрат. 

Нормативна калькуляція по одному з видів 

витрат. Відомість аналітичного обліку 

витрат з розподілом фактичних витрат на 

витрати за нормами і відхилення від норм. 

Аналіз 

взаємозв’язку 

витрат, обсягу 

діяльності і 

прибутку та 

прийняття 

альтернативни

х управлінських 

рішень 

Досвід застосування на 

підприємстві  аналізу 

взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності і прибутку. Типи 

альтернативних рішень , які 

приймаються на 

підприємстві. 

Графік взаємозв’язку витрат , обсягу 

діяльності прибутку. Приклад визначення 

точки беззбитковості та інших аналітичних 

показників. Приклад аналізу інформації для 

прийняття альтернативних управлінських 

рішень. 

Бюджетування 

і контроль 

Досвід  бюджетування на 

підприємстві. Види бюджетів 

та порядок їх складання. 

Зразки бюджетів , які застосовуються на 

підприємстві. 

Облік за 

центрами 

відповідальност

і 

Досвід застосування на 

підприємстві обліку 

відповідальності. Типи 

центрів відповідальності. 

Порядок обліку та оцінки 

результатів діяльності 

окремих центрів 

відповідальності. Досвід  

визначення та застосування 

трансфертних цін. 

Перелік центрів відповідальності. Зразки 

звітів окремих центрів відповідальності. 

Приклад формування трансфертних цін. 

Система оподаткування підприємства 

Система 

оподаткування 

підприємства, 

адмініструванн

я податків 

Система оподаткування 

базового підприємства 

(загальна або спрощена). 

Об’єкти та база 

оподаткування, види 

сплачуваних податків, ставки 

податків. 

Форми податкової звітності. 

Звітність підприємств 

Форми 

звітності: 

№ 1 «Баланс 

(звіт про 

фінансовий 

стан)», № 2 

Зміст і структура форм 

звітності. Методика 

складання форм звітності. 

Зміст показників форм 

звітності. Призначення форм 

звітності. 

Форми звітності №1, 2,3,4 базового 

підприємства. 
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«Звіт про 

фінансові 

результати 

(звіт про 

сукупний 

дохід)», № 3 

«Звіт про рух 

грошових 

коштів», № 4 

«Звіт про 

власний 

капітал» 

Склад та 

порядок 

складання 

Приміток  

до річної 

фінансової 

звітності 

Призначення і склад 

Приміток до фінансових 

звітів. Методика формування 

приміток до фінансової 

звітності (форма № 5). 

Форма №5 «Примітки до річної фінансової 

звітності». 

Консолідована 

фінансова 

звітність 

Сутність та призначення 

консолідованої фінансової 

звітності. Принципи і 

процедури консолідації 

фінансової звітності. 

Форми консолідованої фінансової звітності. 

Порядок 

формування 

показників 

статистичної 

звітності 

Склад статистичної звітності, 

правила та періодичність її 

подання. 

Звітність про основні результати діяльності 

підприємства. Звітність про працю, трудові 

ресурси та їх використання.  Звітність про 

основні засоби та матеріальні ресурси. 
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Графік проведення переддипломної практики 

 

№ 

з/п 

 
Види робіт 

 

 Тижні 

проходження 

практики 

1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

5-

й 

1 Ознайомлення з базою практики Х     

2 Досліджувані об’єкти з дисципліни «Фінансовий облік» Х     

2.1.  Облік грошових коштів і фінансових інвестицій Х     

2.2.  Облік розрахунків і кредитних операцій Х     

2.3. Облік запасів Х     

2.4. Облік капітальних інвестицій, необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів 
Х     

2.5. Облік витрат і доходів підприємства  Х    

2.6. Облік власного капіталу  Х    

3 Досліджувані об’єкти з дисципліни «Управлінський облік»  Х    

3.1. Система обліку та калькулювання за повними витратами  Х    

3.2. Система обліку та калькулювання за нормативними 

витратами 
 Х    

3.3. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку та 

прийняття альтернативних управлінських рішень 
 Х    

3.4. Бюджетування і контроль   Х   

3.5. Облік за центрами відповідальності   Х   

4 Досліджувані об’єкти з дисципліни «Система оподаткування 

підприємства» 
  Х   

4.1. Система оподаткування підприємства, адміністрування 

податків 
  Х   

5 Досліджувані об’єкти з дисципліни «Звітність підприємств»    Х  

5.1. Форми звітності: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», 

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід)», № 3 «Звіт про рух грошових коштів», № 4 «Звіт про 

власний капітал» 

   Х  

5.2. Склад та порядок складання Приміток  

до річної фінансової звітності 
   Х  

5.3. Консолідована фінансова звітність    Х  

5.4. Порядок формування показників статистичної звітності     Х 

6 Підготовка та подання Звіту з практики на кафедру     Х 

7 Захист Звіту з практики     Х 
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ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ 

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Звіт про виробничу практику повинен бути акуратно оформлений, написаний 

(надрукований) на аркушах формату А4 (210 х 297) та мати структуру згідно з 

вимогами ДСТУ3008-95. Поля: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє –20мм, праве –10мм, 

шрифт -  Times New Roman, кегль – 14, величина інтервалу між рядками – 1,5. 

Заголовки структурних елементів звіту і розділів його головної частини 

розташовується по центру сторінки і пишуться ПРОПИСНИМИ (ВЕЛИКИМИ) 

ЛІТЕРАМИ. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту пишуться звичайними 

літерами з абзацу і виділяються інтервалом від тексту зверху і знизу.   

Звіт складається у письмовій формі за окремими розділами тематичного плану, 

дотримуючись послідовності у висвітленні питань, які зазначені  у його змісті. 

Виклад повинен бути оригінальним, самостійним, – не відтворювати текст 

навчальних посібників та підручників. Додані до звіту документи, облікові 

регістри, таблиці повинні бути заповнені фактичними даними. Звіт і додатки мають 

бути пронумеровані, підшиті та підписані студентом. 

 

Звіт про проходження переддипломної практики бакалавра повинен 

включати такі структурні елементи: 

1. Титульна сторінка (зразок оформлення - Додаток 1). 

2. Вступ (мета і завдання практики, загальна характеристика підприємства – бази 

практики: організаційно-правова форма підприємства та основні напрямки його 

діяльності, господарські зв’язки підприємства, асортимент продукції, послуг та 

виконуваних робіт, організаційно-технологічні особливості діяльності та вплив 

вищеперерахованих чинників на організацію управлінського обліку, особливості 

оподаткування підприємства, організацію складання бухгалтерської звітності). 

3. Основна частина (розділи відповідно до програми проходження практики). 

4. Висновки про стан та напрямки удосконалення організації і методики 

облікової роботи на підприємстві - базі практики. 

5. Додатки (перелік матеріалів, зібраних під час проходження практики – наказ 

про облікову політику підприємства, документи з організації управлінського обліку, 

розроблювальні таблиці, відомості, аналітичні таблиці, форми бухгалтерської 

звітності тощо). 

 Разом зі звітом про практику подається календарний графік (щоденник) 

проходження практики. 

 Звіт про проходження практики повинен містити опис роботи, виконаної 

особисто студентом.  

В основній частині звіту необхідно: 

-  висвітлити питання особливостей оподаткування базового підприємства, 

організації управлінського обліку на підприємстві, організації складання 

бухгалтерської звітності підприємства. Дати критичну оцінку організації 

управлінського обліку на підприємстві та складання бухгалтерської звітності. При 

висвітленні питань з відповідної теми практики необхідно посилатись на 

розроблювальні та аналітичні таблиці, відомості, регістри, нормативні документи, 

форми бухгалтерської звітності, інші види документів, копії яких мають бути додані 

до звіту. 

Письмовий звіт, підписаний керівником від бази практики, подається на 

рецензування керівнику практики від кафедри. 
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Звіт практики захищається здобувачем перед комісією, призначеною завідувачем 

кафедри. До складу комісії обов’язково входить керівник практики від кафедри, 

викладачі кафедри, які викладали спеціальні дисципліни, і, за можливості, керівники 

практики від баз практики. 

Комісія приймає звіт у здобувачів після проходження практики в затверджений 

кафедрою період. 

 

 

Критерії оцінювання результатів практики 

Оцінка результатів проходження практики складається з: 

1) якісної оцінки керівником від бази практики набутих та продемонстрованих 

практикантом професійних навичок та умінь (у формі письмового відгуку без балової 

оцінки); 

2) оцінки керівником від Університету результатів виконання програми 

практики (у формі письмового відгуку із обов’язковою баловою оцінкою); 

3) оцінки презентації здобувачем результатів проходження практики (у формі 

рішення комісії із захисту результатів проходження практики із обов’язковою 

баловою оцінкою). 

Об’єктами оцінювання є:  

— якісне проходження практики; 

— зміст та оформлення Звіту з практики; 

— захист Звіту з переддипломної практики перед комісією. 

Таблиця 1 

Контрольний лист з оцінювання практичної підготовки 
 

№ Об’єкт та критерії оцінювання 

Максимальна кількість 

балів, 

яку може одержати студент 

1 Якісне проходження практики, в тому числі: 25 

  дотримання регламенту проходження практики, 

ритмічність роботи під час виконання окремих 

завдань, передбачених наскрізною програмою 

практики 10 

  збір інформації у розрізі тем для формування Звіту з 

практики 5 

  набуття професійних навичок 10 

2 Зміст та оформлення Звіту з практики, в тому числі: 35 

  взаємозв’язок теоретичного і практичного матеріалу 15 

  приклади розрахунків, таблиць і відомостей, форм 

бухгалтерської звітності 10 

  технічне оформлення Звіту 10 

3 Захист Звіту з практики, в тому числі: 40 

  вміння чітко, критично та стисло викласти основні 20 
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засади проведеного дослідження роботи базового 

підприємства 

  повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на 

питання членів комісії 

20 

 Усього 100 

Оцінка якості проходження практики і захисту Звітів з практики здійснюється за 

100-бальною шкалою з подальшим переведенням її в 4-бальну та шкалу ECTS.  

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за 

системою ECТS здійснюється в такому порядку: 

 

Шкала КНЕУ,  

балів 
Оцінка за національною шкалою 

Шкала  

ESTS 

90 - 100 відмінно A 

80 - 89 
добре 

B 

70 - 79 C 

66 - 69 
задовільно 

D 

60 - 65 E 

21 - 59 
незадовільно з можливістю повторного захисту 

Звіту з практики 
FX 

0 - 20 
незадовільно з обов’язковим повторним 

проходженням практики та захистом Звіту  
F 

 

Диференційована оцінка за переддипломну практику виставляється на 

титульний аркуш звіту, у відомості поточної і підсумкової успішності та в 

індивідуальний навчальний план студента. 
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Додаток 1 

Зразок титульної сторінки звіту 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені Вадима Гетьмана 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНСАЛТИНГУ 

 

 

ІВАНЕНКО ІВАН ПЕТРОВИЧ 

 

З В І Т 

про проходження переддипломної практики  

студента 4-го курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

очної (денної) форми навчання 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

 

 

Керівник практики від бази практики: 

Головний бухгалтер ТОВ «АБВГД» 

___________________І.О. Сидоренко  

                    (підпис) 

 

«______» __________________ 20    р. 

 Студент здав звіт на кафедру 

 

_______________________________ 

(підпис) 

 

«______» _________________ 20    р. 

   

Керівник практики від кафедри: 

К.е.н., доцент Примаченко О.Л. 

______________________________  

(підпис) 

 

«______» ___________________ 20    р. 

  

 

Оцінювання звіту: Кількість 

балів 

Підпис керівника 

практики від кафедри 

та членів комісії 

1) Оцінка керівника практики від кафедри   

2) Захист звіту   

Підсумкова оцінка   

 

 

 

КИЇВ 2023 


