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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Ступінь вищої 

освіти 

бакалавр 

Освітня програма Облік і оподаткування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Рік навчання, 

семестр 

2, 4 

Кількість 

кредитів 

4,5 

Форма навчання: денна, 

заочна 

Форма 

підсумкового 

контролю 

залік 

Мова викладання українська 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКЛАДАЧА 

ПРОФАЙЛИ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ПРАКТИКУ ОСІБ 

 

 

 

 

Позняковська Н.М., к.е.н.,  

доцент кафедри обліку і аудиту 

 

 

 

 

Вікіситет 

 

https://cutt.ly/jGP8FX7 

ORCID  

Як комунікувати n.m.poznyakovska@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 
 

 

 

 

 

Осадча О.О., д.е.н.,  

професор кафедри обліку і аудиту 

 

Вікіситет 

 

https://cutt.ly/RznUllC  

ORCID ORCID 0000-0003-1314-3281 
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Як комунікувати o.o.osadcha@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

 

 

 

 

Сиротинська А.П., к.т.н.,  

доцент кафедри обліку і аудиту 

 

Вікіситет 

 

https://cutt.ly/aGP4WFb 

ORCID  

Як комунікувати a.p.sirotinska@nuwm.edu.ua 

Актуальні оголошення на сторінці дисципліни в системі 

MOODLE 

  

ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

навчальної 

дисципліни, 

в т.ч. мета та 

цілі 

Мета облікової практики для студентів освітньо-

професійної програми «Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти – закріплення 

теоретичних знань, отриманих під час вивчення 

дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 

«Фінансовий облік» та «Навчальний практикум з 

оподаткування» і набуття навичок практичної роботи. 

Облікова практика проводиться після закінчення 

теоретичного навчання у IV семестрі на базах практики – 

підприємствах, установах, організаціях різних секторів 

економіки і форм власності.  

Основні завдання облікової практики: 

- ознайомитися з організацією роботи 

бухгалтерського апарату бази практики, 

функціональними обов’язками, правами та 

відповідальністю бухгалтерів; 

- вивчити організацію та методику первинного, 

аналітичного та синтетичного обліку бази практики; 

- ознайомитися з формами фінансової звітності бази 

практики; 

- вивчити основні складові системи оподаткування 

бази практики. 

mailto:o.o.osadcha@nuwm.edu.ua
mailto:o.o.osadcha@nuwm.edu.ua
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Посилання на 

розміщення  

навчальної 

дисципліни  на 

навчальній 

платформі 

Moodle 
 

https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=4602 

Компетентності ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04. Здатність працювати автономно. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних 

систем і комунікаційних технологій. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на  відповідному 

рівні. 

СК02. Використовувати математичний інструментарій 

для дослідження соціально-економічних процесів,  

розв’язання прикладних завдань  в  сфері обліку,  аналізу,  

контролю, аудиту, оподаткування. 

СК03. Здатність до відображення інформації про 

господарські операції суб’єктів господарювання в 

фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх  

систематизації, узагальнення у  звітності  та  інтерпретації  

для  задоволення інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Програмні 

результати 

навчання 

 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і 
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місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, 

аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності 

підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи 

і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування. 
Перелік 

соціальних, 

«м’яких» 

навичок (soft 

skills) 

Економічна компетентність, здатність до навчання, 

критичне мислення здатність комунікувати, 

аналізувати сукупність документів, робити логічні 

висновки, правильно ставити запитання, комплексне 

вирішення проблем та інші. 

Структура 

навчальної 

дисципліни 

 

Зазначено нижче в таблицях. 

Методи 

оцінювання та 

структура  

оцінки 

Методи оцінювання: захист звіту.  

 

Структура оцінки: Для досягнення мети та завдань практики 

студентам необхідно вчасно та якісно виконати програму 

практики, вчасно здати звіт та захистити його).  

 

Загальна кількість балів за проходження виробничої практики 

та оформлення і представлення звіту складає 100 балів. 

 

Лінк на нормативні документи, що регламентують 

проведення поточного та підсумкового контролів знань 

студентів, можливість їм подання апеляції: 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-

nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 

  

Місце 

навчальної 

дисципліни в 

освітній 

траєкторії 

здбувача вищої 

освіти 

 

Навчальна дисципліна «Облікова практика» належить до 

обов’язкових компонент освітньо-професійної програми  «Облік 

і оподаткування». Вивчення курсу передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів, зокрема, 

з навчальних дисциплін: «Роль бухгалтера у бізнес-середовищі», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Навчальний 

практикум з первинного обліку», «Фінансовий облік», 

«Навчальний практикум з оподаткування», а отримані знання 

будуть використовуватись у подальшому при вивченні таких 

http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti
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навчальних дисциплін: «Облік за видами економічної 

діяльності», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Облік і 

звітність суб’єктів державного сектору», «Аналіз господарської 

діяльності», «Звітність підприємств», «Інформаційні системи і 

технології в обліку і оподаткуванні» та ін. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Фінансовий облік. 

Частина 1 : Навч. посібник. К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 

274 c. 

2.  Про бухгалтерський облік і фінансову звітність : Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL:  http://zakon5. 

rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 29.04.2022). 

3. Про електронні документи й електронний документообіг : 

Закон України від 22.05.2003 р. № 851-IV. URL: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T030851.html (дата 

звернення: 29.04.2022). 

4. Про електронні довірчі послуги : Закон України від 05.10.2017 

р. № 2155-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-

19#Text (дата звернення: 29.04.2022). 

5. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: 

навчальний посібник / За заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. К.: 

«ЦУЛ», 2019. 356 с. 

6. Про оплату праці : Закон України від 24 березня 1995 року № 

108/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-

%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 29.04.2022). 

7. Податковий кодекс України : кодекс вiд 02 грудня 2010 року 

№ 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

(дата звернення: 29.04.2022). 

8.  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 

1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затв. Міністерством 

фінансів України від 7.02.2013 р. № 73. URL: www.minfin. gov.ua 

(дата звернення: 29.04.2022). 

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні 

засоби» : наказ Міністерства фінансів України від 24 квітня 2000 

року №92. URL: www.minfin. gov.ua (дата звернення: 

29.04.2022). 

10.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 

«Нематеріальні активи» : наказ Міністерства фінансів України 

від 18 жовтня 1999 року №242. URL: www.minfin. gov.ua (дата 

звернення: 29.04.2022). 

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

наказ Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року 

№242. URL: www.minfin. gov.ua (дата звернення: 29.04.2022). 

12.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість» : наказ Міністерства фінансів 

України від 8 жовтня 1999 року №237. URL: www.minfin. gov.ua 
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(дата звернення: 29.04.2022). 

13.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 

«Зобов’язання» : наказ Міністерства фінансів України від 31 

січня 2000 року №20. URL: www.minfin. gov.ua (дата звернення: 

29.04.2022). 

14.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 

«Фінансові інвестиції» : наказ Міністерства фінансів України від 

26 квітня 2000 року №91. URL: www.minfin.gov.ua (дата 

звернення: 29.04.2022). 

15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 

«Оренда» : наказ Міністерства фінансів України від 28 липня 

2000 ро-ку №181. URL: www.minfin.gov.ua (дата звернення: 

29.04.2022). 

16.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 

«Доходи» : наказ Міністерства фінансів України від 29 

листопада 1999 року №290. URL: www.minfin.gov.ua (дата 

звернення: 29.04.2022). 

17.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 

«Витрати» : наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 

1999 року №318. URL: www.minfin.gov.ua (дата звернення: 

29.04.2022). 

18.   Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 

«Виплати працівникам» : наказ Міністерства фінансів України 

від 28 жов-тня 2003 року №601. URL: www.minfin.gov.ua (дата 

звернення: 29.04.2022). 

19.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 

«Спрощена фінансова звітність» : наказ Міністерства фінансів 

України від 25 лютого 2000 року. URL: www.minfin.gov.ua (дата 

звернення: 29.04.2022). 

20.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 

«Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність» : наказ Міністерства фінансів України від 07 

листопада 2003 року №617. URL: www.minfin.gov.ua (дата 

звернення: 29.04.2022). 

21.  Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 

148. URL: http://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 

(дата звернення: 29.04.2022). 

22.  Інструкція про застосування Плану рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій. Затв. Міністерством фінансів України 

від 30.11.99 р., №291. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

(дата звернення: 29.04.2022). 

23.  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань. 

Затв. наказом Мінфіну України від 02.09.2014 №879 із зм. URL: 
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zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення: 

29.04.2022). 

24. Інструкція про службові відрядження в межах України та за 

кордон : у ред. наказу Міністерства фінансів України від 17 

березня 2011 року №362. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98 (дата звернення: 

29.04.2022). 

25.  Методичні рекомендації щодо заповнення форм 

фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів України 28 

березня 2013 року № 433. URL: 

https://zakon.help/article/metodichni-rekomendacii-shchodo-

zapovnennya-form/ (дата звернення: 29.04.2022). 

26. Позняковська Н.М. Реформи бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності в Україні: 20 років поспіль. C. 8-26  

Обліково-аналітичне забезпечення суб’єктів господарювання в 

умовах євроінтеграції : монографія / Н. М. Позняковська, С. Я. 

Зубілевич, О. Л. Міклуха та ін. – Рівне : НУВГП, 2019. 423 с. 

(Протокол Вченої Ради НУВГП № 7 від 18.12.2018 р.) URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/14323/(дата звернення: 29.04.2022). 

27. Позняковська Н.М. Розвиток бухгалтерської професії: вплив 

сучасних технологій. Актуальні проблеми обліково-

аналітичного забезпечення в умовах переходу до Індустрії 4.0: 

матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 26-27 

березня 2020 року. Рівне: НУВГП, 2020. С.154-156. 

28. Позняковська Н.М., Демчук М.С. Фінансова звітність малого 

і середнього бізнесу: Україна та світовий досвід. Вісник НУВГП. 

Серія «Економічні науки». Том 4, № 92 (2020). С. 269-281. 

29. Сорока П.М., Харченко В.В., Харченко Г.А. Інформаційні 

системи і технології в управлінні організацією: навч. посіб. К.: 

ЦП «Компринт», 2019. 518 с. 

30. Шквір В.Д., Загородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні 

системи і технології в обліку та аудиті: підручник. Вид. 5-те, 

перероб. і допов. Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2019. 404 с. 

 

 

Для облікової практики на бюджетних установах: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : 

Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 

29.04.2022). 

2. Положення про Державну казначейську службу України: 

постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. № 215. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п (дата 

звернення: 29.04.2022). 

3. Положення про документальне забезпечення записів у 
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бухгалтерському обліку: наказ Міністерства фінансів України 

від 24.05.1995 р. № 88. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (дата звернення: 

29.04.2022). 

4. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: наказ 

Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14 (дата звернення: 

29.04.2022). 

5. Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні: постанова Правління НБУ від 29.12.2017 № 

148. URL: http://bank.gov.ua/document/download?docId=61701178 

(дата звернення: 29.04.2022). 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»: наказ 

Міністерства фінансів України від 28.12.2009 р. № 1541. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 (дата звернення: 

29.04.2022). 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність»: 

наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами»: 

наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р.  № 1629. 

URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції»: наказ Міністерства фінансів України від 

25.01.2012 р. № 52. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12 (дата звернення: 

29.04.2022). 

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 121 «Основні засоби»: наказ Міністерства 

фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10 (дата звернення: 

29.04.2022). 

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 122 «Нематеріальні активи»: наказ 

Міністерства фінансів України від 12.10.2010 р. N 1202. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10/paran4#n4 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 123 «Запаси»: наказ Міністерства фінансів 
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України від 12.10.2010 р. N 1202. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10/paran4#n4 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 124 «Доходи»: наказ Міністерства фінансів 

України від 24.12.2010 р. № 1629. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11 (дата звернення: 

29.04.2022). 

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення 

помилок»: наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2010 р. 

№ 1629. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 126 «Оренда»: наказ Міністерства фінансів 

України від 24.12.2010 р. № 162. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0091-11 (дата звернення: 

29.04.2022). 

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 127 «Зменшення корисності активів»: наказ 

Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0092-11 (дата звернення: 

29.04.2022). 

17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 128 «Зобов’язання»: наказ Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11 (дата звернення: 

29.04.2022). 

18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість»: наказ 

Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. N 1629. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0094-11(дата звернення: 

29.04.2022). 

19. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів»: наказ 

Міністерства фінансів України від 11.08.2011 № 1022. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1040-11 (дата звернення: 

29.04.2022). 

20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 131 «Будівельні контракти»: наказ 

Міністерства фінансів України від 29.12.2011 № 1798. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0120-12#n15 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

21. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 132 «Виплати працівникам»: наказ 
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Міністерства фінансів України від 29.12.2011 р. N 1798. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12/paran4#n4(дата 

звернення: 29.04.2022). 

22. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 133 «Фінансові інвестиції»: наказ 

Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 568. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12#n29 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

23. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 134 «Фінансові інструменти»: наказ 

Міністерства фінансів України від 18.05.2012 № 56. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12/paran4#n4 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

24. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати»:  наказ Міністерства фінансів 

України від 18.05.2012 р. № 568. URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12 (дата звернення: 

29.04.2022). 

25. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 136 «Біологічні активи»:  наказ 

Міністерства фінансів України від 15.11.2017 р. № 943. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1478-17 (дата звернення: 

29.04.2022). 

26. Інструкція про складання типових форм обліку та списання 

запасів бюджетних установ: наказ Державного казначейства 

України від 18.12.2000 р. N 130. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0962-00 (дата звернення: 

29.04.2022). 

27. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності 

показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору: 

наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2017 р. № 1170. 

URL: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/389169 

(дата звернення: 29.04.2022). 

28. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта 

державного сектору: наказ Міністерства фінансів України від 

23.01.2015 р. № 11. URL: 

https://buhgalter.com.ua/zakonodavstvo/metod-recomendacii-

buhobliku-subjektiv-derjavnogo-sektoru/metodichni-rekomendatsiyi-

shchodo-oblikovoyi-politiki/ (дата звернення: 29.04.2022). 

29. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та 

зобов’язань бюджетних установ: наказ Міністерства фінансів 

України від 02.04.2014 р. № 372. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14 (дата звернення: 

29.04.2022). 

30. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному 
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секторі: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. № 

307. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

31. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі: наказ Міністерства фінансів 

України від 29.12.2015 р. № 1219. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16 (дата звернення: 

29.04.2022). 

32. Порядок подання фінансової звітності: постанова Кабінету 

Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-п/ed20120101 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

33. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами 

загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного 

страхування: наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 

р. № 44. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

34. Порядок складання типових форм меморіальних ордерів та 

інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору: наказ 

Міністерства фінансів України від 8.09.2017 р. N 755. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17 (дата звернення: 

29.04.2022). 

35. Порядок складання типових форм з обліку та списання 

основних засобів суб’єктами державного сектору: наказ 

Міністерства фінансів України від 13.09.2016 р. № 818. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16 (дата звернення: 

29.04.2022). 

36. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку 

для відображення операцій з активами, капіталом та 

зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та 

державними цільовими фондами: наказ Міністерства фінансів 

України від 29.12.2015 р. N 1219. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16 (дата звернення: 

29.04.2022). 

37. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: 

наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. 

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 (дата 

звернення: 29.04.2022). 

38. Дідик А. М. Бюджетні установи: облік, оподаткування та 

звітність: навч. посібник / А. М. Дідик, В. І. Лемішовський. 

Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. 1168 с. 
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ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА) 

 

Дедлайни та 

перескладання 

Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 

згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей у 

НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього документу 

і реалізується право здобувача вищої освіти на повторне 

вивчення дисципліни чи повторне навчання на курсі. 

Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 

оприлюднюються на сторінці MOODLE 

https://exam.nuwm.edu.ua/. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

Документи стосовно академічної доброчесності (про 

плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі студентів, 

документи Національного агентства стосовно доброчесності) 

наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ сайту НУВГП: 

http://nuwm.edu. ua/sp /akademichna-dobrochesnistj 

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

Здобувачі мають право на перезарахування результатів 

навчання набутих у неформальній та інформальній освіті 

згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 

Також здобувачі можуть самостійно пройти на 

платформах Prometheus, Coursera та інших курси з питань 

методики та організації наукових досліджень, рекомендовано 

відвідування семінарів ресурсу «Clarivate Analytics 

українською», актуальна інформація щодо проведення яких є 

за посиланням https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. При 

цьому важливо, щоб знання та навички, що формуються під 

час проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 

зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 

дисципліни/освітньої програми.  

 

ДОДАТКОВО 

 

Правила отримання 

зворотної 

інформації про 

дисципліну* 

Щосеместрово здобувачі заохочуються  до 

проходження онлайн-опитування стосовно якості викладання 

та навчання викладачем даного курсу та стосовно якості 

освітнього процесу в НУВГП.          Результати опитування 

здобувачів надсилають обов’язково. 

Порядок опитування, зміст анкет та результати 

анкетування здобувачів минулих років та семестрів 

завантажені на сторінці «ЯКІСТЬ ОСВІТИ»:  

http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja 

http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja 

http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/
https://exam.nuwm.edu.ua/
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita
https://www.facebook.com/%1fWoS.Ukraianin
http://nuwm.edu.ua/porjadok-opituvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/anketuvannja
http://nuwm.edu.ua/sp/rezuljtati-opituvannja
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Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 

оновлюється щорічно з врахуванням наукових досягнень у 

галузі обліку і оподаткування, нормативних вимог до 

апробації та оформлення результатів наукових  досліджень. 

 Здобувачі також можуть долучатись до оновлення 

дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу стосовно 

обговорення та додаткового розгляду окремих питань 

наукових досліджень, відвідування семінарів, тренінгів у 

рамках неформальної освіти.    

Практики, 

представники 

бізнесу, фахівці, 

залучені до 

викладання 

Для проходження практики кожному студенту 

індивідуально призначається керівник практики від обраної 

установи, що є фахівцем-практиком. 

Навчання осіб з 

інвалідністю 

Документи та довідково-інформаційні матеріали 

стосовно організації навчального процесу для осіб з 

інвалідністю доступно за посиланням  

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 

У випадку навчання таких категорій здобувачів освітній 

процес даного курсу враховуватиме, за можливістю, усі 

особливі  потреби здобувача.  

Викладач та інші здобувачі даної освітньої програми 

максимально сприятимуть організації навчання для осіб з 

інвалідністю та особливими освітніми потребами. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju
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Таблиця 1 

Тематичний план проходження облікової практики на  

підприємствах (крім бюджетних і кредитних установ) 

 
№ з/п Зміст роботи Кількість 

днів 

1 2 3 

1. Особливості господарської діяльності підприємства 4 

2. Технологія бухгалтерського обліку (основні характеристики 

прикладного програмного забезпечення) 

3 

3. Облік господарських операцій (варіант 3.1-3.3) вказує керівник 

практики від кафедри обліку і аудиту) 
6 

3.1. Облік активів  

3.1.1. Облік нематеріальних активів  

3.1.2. Облік незавершених капітальних інвестицій  

3.1.3. Облік основних засобів  

3.1.4. Облік інвестиційної нерухомості  

3.1.5. Облік довгострокових біологічних активів  

3.1.6. Облік довгострокових фінансових інвестицій  

3.1.7. Облік довгострокової дебіторської заборгованості  

3.1.8. Облік запасів  

3.1.9. Облік поточних біологічних активів  

3.1.10. Облік дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, 

послуги 

 

3.1.11. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками  

3.1.12. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості  

3.1.13. Облік поточних фінансових інвестицій  

3.1.14. Облік грошей та їх еквівалентів  

3.2. Облік власного капіталу і зобов’язань  

3.2.1. Облік власного капіталу (зареєстрованого (пайового) капіталу, 

капіталу у дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу, 

нерозподіленого прибутку (непокритого збитку), неоплаченого 

капіталу, вилученого капіталу) 

 

3.2.2. Облік довгострокових зобов’язань і забезпечень (відстрочених 

податкових зобов’язань, довгострокових кредитів банків, інших 

довгострокових зобов’язань, довгострокових забезпечень, 

цільового фінансування) 

 

3.2.3. Облік короткострокових кредитів банків   

3.2.4. Облік поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими 

зобов’язаннями  

 

3.2.5. Облік поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги  

 

3.2.6. Облік поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з 

бюджетом 

 

3.2.7. Облік поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі 

страхування 

 

3.2.8. Облік поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з 

оплати праці 

 

3.2.9. Облік поточних забезпечень  

3.2.10. Облік інших поточних зобов’язань   
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Продовження табл. 1 
1 2 3 

3.3. Облік доходів і витрат  

3.3.1 Облік доходів і витрат операційної діяльності  

3.3.2. Облік доходів і витрат фінансової діяльності  

3.3.3. Облік доходів і витрат іншої діяльності  

4.  Система оподаткування підприємства 1 

Всього: 14 

 

Таблиця 2 

Тематичний план проходження облікової практики в  

бюджетних установах 

 
№ з/п Зміст роботи Кількість 

днів 

1 2 3 

1. Особливості господарської діяльності бюджетної установи 4 

2. Технологія бухгалтерського обліку (основні характеристики 

прикладного програмного забезпечення) 

3 

3. Облік господарських операцій (варіант 3.1-3.3) вказує керівник 

практики від навчального закладу) 

6 

3.1. Облік активів  

3.1.2. Облік нематеріальних активів  

3.1.2. Облік незавершених капітальних інвестицій  

3.1.3. Облік основних засобів  

3.1.4. Облік інвестиційної нерухомості  

3.1.5. Облік довгострокових біологічних активів  

3.1.6. Облік запасів і виробництва  

3.1.7. Облік поточних біологічних активів  

3.1.8. Облік довгострокових фінансових інвестицій  

3.1.9. Облік довгострокової дебіторської заборгованості  

3.1.10. Облік поточної дебіторської заборгованості (за розрахунками з 

бюджетом, за розрахунками за товари, роботи, послуги, за 

наданими кредитами, за виданими авансами, за розрахунками із 

соціального страхування, за внутрішніми розрахунками) 

 

3.1.11. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості  

3.1.12. Облік поточних фінансових інвестицій  

3.1.13. Облік грошових коштів та їх еквівалентів (в касі, в казначействі, в 

установах банків) 

 

3.2. Облік власного капіталу і зобов’язань  

3.2.1. Облік власного капіталу та фінансового результату  

3.2.2. Облік довгострокових зобов’язань  

3.2.3. Облік поточних зобов’язань (за платежами до бюджету, за 

розрахунками за товари, роботи, послуги, за кредитами, за 

одержаними авансами, за розрахунками з оплати праці, за 

розрахунками із соціального страхування, за внутрішніми 

розрахунками) 

 

3.2.4. Облік інших поточних зобов’язань  

3.2.5. Облік забезпечень  
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Продовження табл. 2 

1 2 3 

3.3. Облік доходів і витрат  

3.3.1 Облік доходів і витрат за необмінними операціями  

3.3.2. Облік доходів і витрат за обмінними операціями  

4.  Система оподаткування бюджетної установи 1 

Всього: 14 

 

Відповідальні за практику:  

Позняковська Н.М., к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту;  

Осадча О.О., д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту;  

Сиротинська А.П., к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту. 


