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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Види та тривалість практики визначаються стандартами вищої освіти та 

відображаються відповідно в навчальних планах і графіках навчального 

процесу.  

Програми практик є основним навчально-методичним документом для 

студентів та керівників практик від навчального закладу та бази практики. При 

цьому, під базою практики слід розуміти усі підприємства, організації та 

установи різних галузей, на яких здобувачі вищої освіти можуть проходити 

практику. Ці підприємства, організації та установи (в багатьох випадках) 

закріплені за закладами вищої освіти як бази практик спільними наказами 

(договорами, розпорядженнями, листами або іншими документами).  

Основне завдання програм практики, які відповідають сучасним вимогам, 

полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність 

здобувачів і викладачів в цей період навчального процесу, який проводиться на 

базі практики. Основним завданням практик є закріплення отриманих 

теоретичних знань і набуття практичних навичок.  

Відповідно до навчальних планів Львівського  національного 

університету імені Івана Франка з галузі знань  07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та «Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 

затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93 

(зі змінами) та «Положення про проведення  практик здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка», затвердженого 

Вченою Радою Львівського національного університету імені Івана Франка, 

протокол №8/4 від 28 квітня 2021 р., для студентів ІІ–VІ курсів (бакалавр) та І–

ІІ курсів (магістр) факультету  управління фінансами та бізнесу обов’язковими 

є такі практики: навчальна, виробнича, виробнича зі спеціалізації, виробнича 

переддипломна. 

Перелік усіх видів практик для спеціальності : 071 «Облік і 
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оподаткування»  спеціалізації «Облік, аналіз та фінансові розслідування», 

їхні форми, тривалість і терміни проведення визначені навчальними планами. 

 

Вид практики Термін практики 

(тижнів) 

Кількість  

кредитів/год 

Освітній ступінь 

Навчальна  2 3/90 бакалавр 

Виробнича  4 6/180 бакалавр 

Виробнича зі спеціалізації 4 6/180 магістр 

Виробнича переддипломна  2 3/90 магістр 
 

 

Базами практики для студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» можуть бути: підприємства різних форм власності та видів 

діяльності; аудиторські фірми та органи Держаудитслужби України; 

підприємства, установи, організації державного сектору економіки; 

контролюючі органи, аутсорсингові, уатстафінгові компанії; фінансово-

кредитні установи; консалтингові компанії. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ ТА КОМПЕТЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Мета практики 

Метою проходження практики – оволодіння здобувачами сучасними 

технологіями та формами організації праці у сфері їхньої майбутньої професії, 

формування у них, на базі одержаних під час навчання в університеті 

теоретичних знань та практичної підготовки, фахових умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної діяльності; 

формування здатності систематично поновлювати свої знання та творчо 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

Завдання практики 

Основними завданнями практики є: 

 вивчення особливостей професійної діяльності в галузі 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 
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 закріплення практичних навичок, необхідних для самостійного здійснення 

професійної діяльності, формування та вдосконалення навичок ведення 

бухгалтерського фінансового обліку, проведення аналітичних процедур, 

контролю, аудиту з використанням ІТ-технологій; 

 застосування на практиці здобутих теоретичних знань; 

 розвиток творчих здібностей, уміння самостійного прийняття рішення; 

 навчання плануванню та організації робочого часу, здатності працювати в 

колективі. 

Проходження усіх етапів практики забезпечує формування у здобувачів 

вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» наступних 

компетентностей: 

освітнього рівня «бакалавр» 

Інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та 

оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та 

методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю 

умов.  

Загальні компетентності :  

– Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

– Здатність працювати в команді.  

– Здатність працювати автономно.  

– Здатність бути критичним та самокритичним.  

– Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

– Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

– Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 

технологій.  

– Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

– Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
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Спеціальні (фахові) компетентності :  

– 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.  

– Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  

– Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з 

метою прийняття управлінських рішень.  

– Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій.  

– Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.  

– Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  

– Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.  

– Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків.  

– Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

освітнього рівня «магістр» 

Інтегральної:  

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання, виробничі 

ситуації та практичні проблеми у сфері професійної діяльності із поглибленим 

рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем 

інтелектуального потенціалу або у процесі навчання, що передбачає 

застосування теорій та наукових методів і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов.   

Загальні компетентності :  
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 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 

 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(із експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

 Цінування та повага різноманітності ти мультикультурності. 

 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові) компетентності :  

 Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в 

цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу. 

 Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його 

виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства. 

 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків. 

 Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію  для прийняття ефективних управлінських рішень. 

 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних 

систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.  

 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог 

професійної етики в процесі практичної діяльності. 
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 Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

 Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання, органів державного сектору. 

 Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування. 

 Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю, оподаткування. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Практика покликана підготувати майбутніх фахівців до реальної 

практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки. До 

керівництва практикою здобувачів залучаються як досвідчені викладачі 

кафедри так і фахові спеціалісти, які працюють в організаціях, установах, на 

підприємствах, де здобувачі проходить практику. 

Розподіл здобувачів вищої освіти на практику здійснюється кафедрою 

обліку, аналізу і контролю з урахуванням наявності угод та договорів. За 

погодженням кафедри здобувачі вищої освіти можуть самостійно обирати собі 

місця для проходження практики. Керівники та бази практики затверджуються 

наказом по університету. 

Для проходження усіх видів практик кафедрою розробляється програми та 

методичні рекомендації для проходження практик. Тому, перед проходженням 

практики здобувач повинен ознайомитися із програмою практики, скласти та 

узгодити з керівником практики календарний план та приступити до його 

виконання. 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти опрацьовують та 

узагальнюють матеріали згідно програми практики, ведуть щоденник 
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виконаних робіт. 

Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють працівники 

кафедри обліку, аналізу і контролю. Керівники практики перевіряють 

організацію та якість роботи здобувачів вищої освіти, контролюють хід 

виконання програми практики.   

Після закінчення практики здобувачі у встановлений термін здають на 

кафедру звіт, щоденник з діловою характеристикою керівника від бази 

практики. При дистанційній формі навчання звіт може подаватися в 

електронній формі безпосередньо керівнику практики з подальшим 

пред’явленням у друкованій формі на кафедру. 

 

4. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ – ПРАКТИКАНТІВ ТА 

КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 

 

Здобувач – практикант зобов’язаний: 

● дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку на базі практики; 

●своєчасно і якісно виконувати роботи, передбачені програмою практики;  

● збирати, опрацьовувати та узагальнювати практичні матеріали для написання 

звіту; 

● вести щоденник за встановленою формою; 

●своєчасно підготувати та належно оформити звіт про проходження практики,  

щоденник, і подати їх керівнику від бази практики для підпису; 

●до початку практики пройти інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, 

питань проходження практики, отримати від керівника практики від кафедри 

методичні вказівки, програму проходження практики, індивідуальне завдання 

(за необхідності), консультації щодо оформлення всіх необхідних документів. 

Керівник практики від  кафедри зобов’язаний: 

● контролювати виконання здобувачами вищої освіти програми практики 

згідно тематичного плану; 

● надати консультації  щодо оформлення звіту з практики; 

● перевіряти щоденник з практики; 
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● доповідати на кафедрі про хід виконання здобувачами вищої освіти програми 

практики;  

●перевірити поданий на кафедру звіт і зробити висновок про допуск до захисту 

звіту. 

Керівник практики від бази практики зобов’язаний: 

● доручати практикантові роботи відповідно до програми проходження 

практики; 

● надавати консультації; 

● перевіряти правильність і своєчасність виконання дорученої роботи, 

правильність ведення щоденника практики; 

● оцінювати якість виконаної роботи; 

● подати ділову характеристику студенту-практиканту за результатами 

проходження практики з відповідною оцінкою у балах; 

● повідомляти навчальний заклад про випадки порушення трудової дисципліни 

та інші.  

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

По завершенні практики здобувач повинен подати науковому керівнику 

від кафедри належним чином оформлений звіт про проходження практики. 

Зміст звіту повинен містити відомості про виконання  усіх розділів програми 

практики, висновки і пропозиції, список використаних джерел, додатки. 

Звіт з практики здобувачі захищають перед комісією протягом п'яти днів 

після визначеного терміну її завершення (згідно з наказом). До складу комісії 

входять наукові керівники практики від кафедри, викладачі кафедри, які 

викладали спецдисципліни, і в разі потреби керівники від бази практики. 

Формою контролю за практику є диференційований залік. Оцінку за 

практику виставляють у відомість обліку успішності відповідно до «Положення 

про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка».  

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри обліку, аналізу і 

контролю. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Факультет управління фінансами та бізнесу 

 

Кафедра  обліку, аналізу і контролю  

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК  ПРАКТИКИ  

 

 

 
Здобувач вищої освіти  _______________________________ 

    (прізвище, ім’я, по батькові) 

Освітній ступінь      __________________________________ 

Спеціальність    _____________________________________ 

Спеціалізація    _____________________________________ 

 

 

 

____ курс, група  _________
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Здобувач вищої освіти  ___________________________________________ 

(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) 
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Календарний графік проходження практики 

№ 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітки про 

виконання 

(оцінка, 

підпис 

керівника 

практики) 

1 2 3 4 5 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Керівники практики: 

від Університету  __________________  ______________________________ 
                                                                    (підпис)                                                              (прізвище та ініціали) 

 

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

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

                                                                  _____________________________________________________________________________________________________________                                                                                                              

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

Відгук про роботу здобувача вищої освіти – практиканта  

та оцінка практики 

 

_________________________________  

(назва підприємства, організації,  установи) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики 

від підприємства, організації, установи  _________   ______________________________ 
                                                              (підпис)                             (прізвище та ініціали) 

М.П. 

 «______» __________________  20__ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від Університету 

 про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку «____» _______________ 20___ року  

 

Оцінка:  

за національною шкалою __________________________ 

кількість балів  __________________________ 

за шкалою ECTS __________________________ 

 

Керівник практики 

від Університету __________________  ______________________________ 
                                                               (підпис)                                                                            (прізвище та ініціали) 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

     Керівник  _____________________________ 
                                                        (назва підприємства, організації, установи) 

     _______________________________________________ 
 

     ______________  ________________________________ 
                   (підпис)                                   (прізвище та ініціали) 

 

     “______”  ____________________  20___ р. 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 
 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  
 

________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)\ 

 

________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

 

з ________________________ до___________________ 20__   р. 
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№ 

з/п 
Назва теми і окремих питань теми 

Дата 

виконання 

Прізвище 

керівника 

практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівник практики (від бази практики)  _____________   ________________________ 
                                                                                                     (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

 

Здобувач-практикант   __________________   _______________________________    

 

                                                                (підпис)                                    (прізвище та ініціали) 
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Форма № Н-7.02   

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ 

 

КЕРІВНИКОВІ 

___________________ 

__________________ 

 

 
 

 

СКЕРУВАННЯ НА ПРАКТИКУ 
(є підставою для зарахування на практику) 

 

 

Згідно з угодою від «__» ____________ 20____ року №______, яку укладено з 

_____________________________________________________________________________, 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

скеровуємо на практику здобувача  _____ курсу, який навчається за спеціальністю ____ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Назва практики : __________________________________ 

 

Термін практики з «__»_________року по «____» _____________20 __ року. 

 

Керівник практики від кафедри _________________________________  
 

 

________________________________________________________________________________  
(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету управління фінансами та бізнесу   ______________ А. Стасишин  
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Форма № Н-7.01 

 

УГОДА № 

 
на проведення практики здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

місто                                                 «     »          202___ року  

 
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Львівський національний університет 

імені Івана Франка (далі – Університет) в особі ректора Мельника Володимира Петровича, 

який діє на підставі Статуту Університету, і з другої сторони ___________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики) в особі __________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали)

 

що діє на підставі __________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики здобувачів вищої освіти: 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом: 

№ 

з/п 

Шифр і назва 

спеціальності 

(освітньої програми) 

Курс 
Вид 

практики 

Кількість 

студентів, 

(ПІП) 

Терміни практики 

початок закінчення 

1       

       

 
1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для використання здобувачами вищої освіти програм 

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 

практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити здобувачам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі 

потреби навчати здобувачів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, 

запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 

1.5. Надати здобувачам-практикантам і керівникам практики від Університету 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 

Університет. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику кожного здобувача-практиканта, 

в якій відобразити якість проходження практики. 

1.8. Додаткові умови: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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2. Університет зобов’язується 
2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів, яких скеровують на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити дотримання здобувачами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо 

вони сталися зі здобувачами 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. Усі 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 та Університету. 

 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 
Львівський національний університет  

імені Івана Франка 

вул. Університетська, 1 

м. Львів, 79000 

 

Код ЄДРПОУ 02070987 

Державна Казначейська служба України 

у м. Києві  

Р/р: UA 788201720313211002201001061 

Назва_____________________________________ 

Керівник__________________________________ 

 Адреса___________________________________ 

 ЄДРПОУ_____________________________ 

 

Контактна особа  

П І П_____________________________________ 

тел._______________________________________ 

e-mail_____________________________________  

 

 

Підписи та печатки: 

 
Університет: 

 

_________________________________ 

 

М.П. «_____» _____________ 202_ року 

База практики: 

 

_________ ____________________________ 

 

М.П. «_____» _____________ 202_ року 

 

 

 

 


