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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ОБЛІКОВОЇ 
ПРАКТИКИ  

 

Проходження студентами виробничої облікової практики, що 

передбачено відповідно до навчального плану за напрямом 

6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання, проводиться у 

кінці четвертого семестру їх навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «бакалавр».  

Банківська система України вважається одним із досить 

розвинутих елементів господарського механізму, оскільки її 

реформування розпочалося раніше за інші сектори економіки, що 

визначалось ключовою роллю банків при вирішенні завдань 

переходу до ринкової економіки. Розвиток банківської системи як 

головного складника фінансового сектора покликаний прискорити 

трансформацію суспільства загалом і розвиток бізнесу зокрема.  

Для активізації ринкових економічних відносин в Україні 

потрібна серйозна робота щодо вдосконалення методичних засад 

функціонування системи бухгалтерського обліку як важливого 

засобу реалізації ефективних управлінських рішень. Це стосується 

формування та запровадження в облікову практику сучасного 

методичного інструментарію, адекватного потребам управління. 

Результативність облікового процесу залежить від чіткості 

постановки оперативних, тактичних і стратегічних управлінських 

завдань, а отримана інформація позитивно впливає на обґрунтування 

напрямів і варіантів їх розв'язання. Утім практика висуває все 

складніші завдання, розв'язання яких потребує великого обсягу ін-

формації системного характеру, переважна частина якої формується 

завдяки процедурі бухгалтерського обліку.  

Мета виробничої облікової практики полягає у формуванні в 

студентів сучасної системи знань з теорії і практики ведення 

бухгалтерського обліку в банках. Тривалість практики – три 

тижні.  

Основними завданнями виробничої облікової практики є: 

1) дослідження організаційно-економічної характеристики 

банку; 
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2) ознайомлення із джерелами інформації для бухгалтерського 

обліку – первинними документами, регістрами обліку, 

фінансовою, податковою та статистичною звітністю; 

3) вивчення особливостей організації і методики обліку у 

банку; 

4) розробка конкретних виважених та обгрунтованих 

пропозицій щодо покращення організації і методики 

бухгалтерського обліку у банку. 

 

 

 

2.КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 

ПРОЦЕСУ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 
ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ 

 

 
Навчально-методичне керівництво виробничою обліковою 

практикою здійснює випускова кафедра обліку і аудиту. Студенти 

проходять практику під керівництвом і контролем керівника 

практики від університету, що призначається наказом ректора, і 

керівника практики від банку, призначеного наказом керівника 

банку.  

На кожній ділянці роботи програма практики виконується у 

такій послідовності: 

- проводиться вступна бесіда керівника практики за темою 

роботи та інструктаж з охорони праці та техніки безпеки; 

- вивчаються чинні нормативно-правові документи, що 

стосуються питань виробничої практики з економічного аналізу; 

- встановлюються завдання для самостійного виконання 

конкретного обсягу роботи під контролем, наступною перевіркою 

і оцінкою її якості керівником практики в щоденнику про 

проходження практики за кожний день; 

- у щоденнику з практики студентом здійснюються щоденні 

записи про обсяги виконаних робіт; 

- студентом складається звіт з практики, що подається на 

перевірку керівнику практики від НУВГП. 
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Обов’язки студентів-практикантів: 

 

� до початку практики одержати від керівника практики 

консультації щодо оформлення необхідних документів; 

� з’явитися на місце проходження практики до строку, 

встановленого наказом по університету; 

� заповнити направлення від університету, що повинне бути 

підписане керівником банку і студентом, та прослідкувати за 

оформленням наказу про проходження практики і призначення 

керівника практики від банку (начальник управління обліку і 

звітності, головний бухгалтер тощо); 

� виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги 

трудового законодавства; 

� повністю виконувати затверджений план проходження 

практики і вказівки керівників практики від університету та бази 

практики; 

� здійснювати записи у щоденнику за встановленою формою 

щоденно із зазначенням виконаного обсягу робіт. По закінченню 

практики щоденник повинен бути підписаний студентом і 

завірений підписом керівника практики від банку та скріплений 

печаткою банку; 

� не пізніше, ніж за день до закінчення практики, отримати 

ділову характеристику за підписом керівника банку (начальника 

управління обліку і звітності, головного бухгалтера), завірену 

печаткою, у якій зазначається оцінка роботи студента практиканта 

– «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»; 

� додати до звіту з практики копії річних форм фінансової і 

статистичної звітності за відповідні періоди; 

� одночасно з проходженням практики оформити матеріали, 

необхідні для написання звіту; 

� у встановлений кафедрою і відділом виробничої практики 

термін здати на перевірку і захистити звіт з практики керівнику 

від університету, призначеного кафедрою обліку і аудиту. 

На базі практики керівництво практикою студентів 

покладається на представника банку, який наказом керівника 

банку призначається з числа найбільш кваліфікованих 

спеціалістів. Студенти зараховуються на табельний облік з 

виданням наказу по банку. Кожен студент-практикант повинен 
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бути забезпечений робочим місцем і необхідними матеріалами 

для виконання програми практики. 

 

 

Обов’язки керівників практики 

До обов’язків керівників практики від банку належать:  

� організація і контроль проходження практики відповідно до 

програми  і затвердженого графіка роботи; 

� надання відповідних роз'яснень з кожного етапу 

проходження практики; 

� здійснення протягом усього періоду практики постійного 

контролю за якістю і своєчасністю виконання її програми, 

конкретних завдань керівника практики, а також за дотриманням 

студентами трудової дисципліни та техніки безпеки; 

� загальна оцінка звіту практиканта на основі обсягу і якості 

виконаної роботи і програмних вимог; 

� підготовка ділової характеристики на студентів-

практикантів. 

 

До обов’язків керівників практики від університету 

належать:  

� забезпечення студентів направленням на практику, 

завданнями, щоденниками практики, графіками консультацій; 

� проведення інструктажу студентів, у тому числі з охорони 

праці із записом у журналі; 

� контроль за виконанням студентами правил внутрішнього 

трудового розпорядку установи і графіку проходження окремих 

розділів програми практики; 

� контроль за забезпеченням нормальних умов праці на базі 

практики; 

� відвідування баз практики відповідно до встановлених 

термінів; 

� перевірка щоденників і приймання звітів з практики; 

� консультування студентів з питань практики і збору 

матеріалів для написання звітів. 
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА 

ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ З ВИРОБНИЧОЇ ОБЛІКОВОЇ 
ПРАКТИКИ 

 

Програмою практики передбачено кількість годин, відведених 

на практичне засвоєння питань кожного розділу.  

Структуру залікового кредиту виробничої облікової практики 

на базі банків наведено у табл. 1. 
Таблиця 1 

Структура залікового кредиту з виробничої  
облікової практики на базі банків 

№ 

з/п 

Зміст роботи Кількість 

годин 

1. Оформлення необхідних документів для 

проходження виробничої практики, 

проведення інструктажу з охорони праці та 

техніки безпеки 

6 

2. Виконання виробничих завдань безпосередньо 

на робочому місці у банку, що є базою 

практики 

58 

3. Збір та обробка інформації з питань, 

передбачених тематичним планом з 

проходження виробничої облікової  практики 

80 

4. Оформлення результатів проходження 

виробничої облікової практики 

18 

 

Всього: 

 

 

162 

 

Отже загальна кількість годин, відведена на проходження 

практики – 162 год.  

Тематичний план проходження виробничої облікової практики 

на базі банків подано у табл. 2. 
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Таблиця 2 

Тематичний план проходження виробничої облікової 
практики на базі банків 

№ з/п Назви тем 
Кількість 

днів 

1. Організаційно-економічна характеристика 

банку  
4 

2. Організація та методика бухгалтерського 

обліку в кредитній установі 
2 

2.1. Облік касових та розрахункових операцій 

кредитної установи 
2 

2.2. Облік операцій з кредитування  2 

2.3. Облік депозитних операцій кредитної 

установи 
2 

2.4. Облік операцій в іноземній валюті 

кредитної установи 
2 

2.5. Облік операцій з основними засобами та 

нематеріальними активами 
2 

2.6. Облік доходів і витрат кредитної установи 2 

3. Оформлення звіту з практики 3 

 

Усього: 

 
21 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗВІТУ З 

ВИРОБНИЧОЇ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ  

НА БАЗІ БАНКІВ 

 
Зібраний на базі практики матеріал повинен бути 

систематизований і опрацьований згідно з тематичним планом 

виробничої облікової практики. Звіт з практики складається зі 

вступу, основної частини (назви розділів відповідають назвам тем 

згідно з тематичним планом), висновків, списку використаних 

джерел та додатків. 

Орієнтовний план звіту з практики подано у табл. 3. 
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Таблиця 3 

Орієнтовний план звіту з виробничої облікової практики  

на базі банків 

№ з/п Питання плану 

Вступ 

1. Організаційно-економічна характеристика банку  

2. Організація та методика бухгалтерського обліку на 

прикладі (вказується назва банку) 

2.1. Облік касових та розрахункових операцій кредитної 

установи 

2.2. Облік операцій з кредитування  

2.3. Облік депозитних операцій кредитної установи 

2.4. Облік операцій в іноземній валюті кредитної 

установи 

2.5. Облік операцій з основними засобами та 

нематеріальними активами 

2.6. Облік доходів і витрат кредитної установи 

Висновки 

 

Зразок титульної сторінки наведено у додатку 1. 

У вступі до звіту з практики необхідно розкрити такі питання:   

- актуальність виробничої практики з бухгалтерського обліку;  

- мета та завдання практики;  

- об’єкт дослідження; 

- предмет дослідження; 

- інформаційна база дослідження; 

- методи дослідження. 

Обсяг вступу – 2 - 3 сторінки. 

У першому розділі звіту з практики наводиться загальна 

характеристика банку.  У даному розділі необхідно дослідити 

організаційно-правову форму кредитної установи та її структуру, 

підпорядкованість, види послуг, які надаються кредитною 

установою згідно зі Статутом (Положенням).  

Висвітлити структуру та функції бухгалтерії кредитної 

установи відповідно до Положення про бухгалтерію, описати 

посадові інструкції облікових працівників.  
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Слід звернути увагу, які саме функції з ведення 

бухгалтерського обліку передбачені у посадових інструкціях 

працівників бухгалтерії та/або управління обліку і звітності.  

Інформацію варто узагальнити в табличній формі (табл. 4). 

Таблиця 4 

Облікові функції, передбачені у посадових інструкціях 

працівників (вказується назва банку)  

Посада Облікові функції згідно з посадовою інструкцією 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

 

Необхідно вказати форму ведення бухгалтерського обліку у 

банку. Охарактеризувати технічне забезпечення обліку на об’єкті 

практики (наявність персональних комп’ютерів, ліцензійне 

програмне забезпечення, можливості його використання для 

проведення аналізу). 

Слід вказати, чи здійснюється навчання і підвищення 

кваліфікації працівників бухгалтерії (управління обліку і 

звітності). Охарактеризувати інформаційне забезпечення 

бухгалтерського обілку (чи здійснюється підписка на періодичні 

видання економічного спрямування, використання мережі 

«INTERNET» для ознайомлення із законодавчими та нормативно-

правовими актами). 

У другому розділі звіту описується організація та методика 

обліку основних банківських операцій в банку, за наступними 

позиціями (табл. 5). 
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Таблиця 5 

Зміст питань, що підлягають розкриттю у 2-му розділі звіту 

з виробничої облікової практики 

№ 

з/п 

Назва питання Зміст питання 

1. Облік касових та 

розрахункових 

операцій 

кредитної 

установи 

 

Організація роботи з готівкою в банках. 

Документальне забезпечення та облік 

операцій кас з оприбуткування та видачі 

готівки. Організація обліку безготівкових 

розрахунків клієнтів банку. Синтетичний та 

аналітичний облік операцій при розрахунках 

платіжними дорученнями.  

2. Облік операцій з 

кредитування 

Сутність і принципи кредитування. 

Організація обліку кредитних операцій. 

Синтетичний та аналітичний облік 

кредитних операцій, операцій з нарахування 

і справляння процентів за користування 

банківськими кредитами.  

3. Облік 

депозитних 

операцій 

кредитної 

установи  

Характеристика та організація обліку 

депозитних операцій.  Синтетичний та 

аналітичний облік залучених та розміщених 

депозитів, облік нарахування та сплати 

процентів за залученими депозитами. 

4. Облік операцій в 

іноземній валюті 

кредитної 

установи 

Характеристика та організація обліку 

валютних операцій. Порядок здійснення 

операцій на поточних рахунках клієнтів в 

іноземній валюті. Синтетичний та 

аналітичний облік операцій з купівлі-

продажу іноземної валюти. 

5. Облік операцій з 

основними 

засобами та 

нематеріальними 

активами  

 

Поняття основних засобів та нематеріальних 

активів. Документальне оформлення 

операцій з обліку основних засобів та 

нематеріальних активів. Синтетичний та 

аналітичний облік руху основних засобів та 

нематеріальних активів, нарахування зносу. 

6. Облік доходів і 

витрат кредитної 

установи 

 

Визначення та класифікація доходів і витрат 

кредитної установи. Облік доходів за їх 

видами (процентних, комісійних тощо). 

Облік витрат за їх видами (процентних, 

комісійних тощо). Закриття рахунків доходів 

і витрат.  
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Студентам також у другому розділі звіту з практики слід 

сформувати таблицю за нижче запропонованим зразком (табл. 6). 

Таблиця 6 

Перелік основних форм первинної облікової документації 
та регістрів обліку (вказується назва банку) 

№ 

з/п 

Зміст господарської 
операції  

(призначення 

документу) 

Назва первинних 

документів 

Регістри 

обліку 

(потрібно 

заповнити 

за даними 

досліджува

ного банку) 

1 2 3 4 

1. Облік касових та розрахункових операцій 

кредитної установи 

 

1.1. Надходження 

готівки до каси 

банку 

 

Заява на переказ готівки, 

прибутковий касовий 

ордер, рахунки на сплату 

платежів, квитанція 

1.2. Вибуття готівки з 

каси банку 

 

Заява на видачу готівки, 

видатковий касовий 

ордер, грошовий чек 

1.3. Надходження 

коштів на 

поточний рахунок 

клієнта 

Банківська виписка 

 

1.4. Перерахування 

коштів з 

поточного 

рахунку клієнта 

банку 

Платіжне доручення, 

платіжна вимога-

доручення, платіжна 

вимога 

2. Облік операцій з кредитування  

2.1. Видано кредит 

господарюючому 

суб’єкту чи 

фізичній особі 

Кредитний договір, 

банківська виписка, заява 

на видачу готівки 

2.2. Нараховано 

відсотки за 

кредитом 

 

Відомість нарахування 

відсотків, меморіальний 

ордер 
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Продовження табл. 6 
1 2 3 4 

 2.3. Сплачено  

відсотки за 

кредитом 

Платіжне доручення, 

заява на переказ готівки 

 

 2.4. Сплачено 

заборгованість за 

кредитом 

Платіжне доручення, 

заява на переказ готівки 

 

3. Облік депозитних операцій кредитної установи  

3.1. 

 

Залучено депозит 

від 

господарюючого 

суб’єкта чи 

фізичної особи 

Депозитний договір, 

платіжне доручення, 

заява на переказ готівки 

3.2. Нараховано 

відсотки за 

депозитом 

Відомість нарахування 

відсотків, меморіальний 

ордер 

3.3. Сплачено  

відсотки за 

депозитом 

Заява на видачу готівки, 

банківська виписка 

3.4. Повернуто 

депозит 

Заява на видачу готівки, 

банківська виписка 

4. Облік операцій в іноземній валюті кредитної 

установи 

 

4.1. 

 

Купівля іноземної 

валюти клієнтами 

через касу банку 

Квитанція про здійснення 

валютно-обмінної 

операції  або операції з 

купівлі-продажу 

банківського металу  

4.2. Продаж іноземної 

валюти клієнтам 

через касу банку 

Квитанція про здійснення 

валютно-обмінної 

операції  або операції з 

купівлі-продажу 

банківського металу 

4.3. Купівля іноземної 

валюти 

господарюючими 

суб’єктами в 

банку шляхом 

безготівкового 

розрахунку  

Заява про купівлю 

іноземної валюти або 

банківських металів, 

платіжне доручення, 

платіжне доручення в 

іноземній валюті 
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Продовження табл. 6 
1 2 3 4 

 4.4. Продаж  

іноземної валюти 

господарюючими 

суб’єктами 

шляхом 

безготівкового 

розрахунку 

Заява про продаж 

іноземної валюти або 

банківських металів, 

платіжне доручення в 

іноземній валюті 

 

5. Облік операцій з основними засобами та 

нематеріальними активами 

 

5.1. Оприбуткування 

основних засобів 

Акт приймання – 

передачі (внутрішнього 

переміщення) основних 

засобів (типова форма ОЗ 

– 1), інвентарна картка 

обліку основних засобів 

(типова форма ОЗ – 6) 

5.2. Реалізація 

основних засобів 

Акт приймання – 

передачі (внутрішнього 

переміщення) основних 

засобів (типова форма ОЗ 

– 1) 

6. Облік доходів і витрат кредитної установи  

6.1. Нарахування 

доходів за 

кредитними 

операціями 

Кредитний договір, 

відомість нарахування 

відсотків 

6.2. Відображення 

витрат за 

депозитними 

операціями 

Депозитний договір, 

відомість нарахування 

відсотків 

 

 

 

Також студенти обов’язково мають звернути увагу на те, які 

форми фінансової звітності складаються досліджуваним банком. 

Доречно сформувати табл. 7, де слід відобразити регістри обліку 

та форми фінансової звітності, що стосуються найбільш важливих 

банківських операцій. 
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Таблиця 7 

Перелік основних регістрів обліку та форм звітності 
кредитної установи - ___________________________________ 

                                                                             
назва банку 

Зміст господарської 
операції  

 

Р
ег
іс
тр
и

 о
бл
ік
у 

(п
о
тр

іб
н
о

 з
ап

о
в
н
и
ти

 з
а 
д
ан

и
м
и

 

д
о
сл

ід
ж
у
в
ан

о
го

 б
а
н
к
у

) 

Форми річної фінансової звітності 
згідно з «Інструкцією  про порядок 

складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків 

України», затвердженою Постановою 

Правління НБУ 24.10.2011 № 373 (зі 

змінами) (зазначити «+», якщо  звіт 

формується; «-» - якщо звіт не 

формується) 
З
в
іт

 п
р
о
 ф
ін
ан

со
в
и
й

 с
та
н

 

(б
ал

ан
с)

 

З
в
іт

 п
р
о
 п
р
и
б
у
тк
и

 і
 з
б
и
тк
и

 

та
 і
н
ш
и
й

 с
у
к
у
п
н
и
й

 д
о
х
ід

 

(З
в
іт

 п
р
о

 ф
ін
ан

со
в
і 

р
ез
у
л
ьт
ат
и

) 

З
в
іт

 п
р
о
 р
у
х

 г
р
о
ш
о
в
и
х
 

к
о
ш
ті
в
 (
в
к
аз
ат
и

, 
за

 я
к
и
м

 

м
ет
о
д
о
м

) 

З
в
іт

 п
р
о
 з
м
ін
и

 у
 в
л
ас
н
о
м
у

 

к
ап

іт
ал

і 
(З
в
іт

 п
р
о

 в
л
ас
н
и
й

 

к
ап

іт
ал

) 

П
р
и
м
іт
к
и

 д
о

 ф
ін
ан

со
в
о
ї 

зв
іт
н
о
ст
і 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Облік касових та розрахункових операцій кредитної установи 

1.1. Надходження 

готівки до каси 

банку 

      

1.2. Вибуття готівки 

з каси банку 

1.3. Надходження 

коштів на 

поточний 

рахунок клієнта 

1.4. Перерахування 

коштів з 

поточного 

рахунку клієнта 

банку 
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Продовження табл. 7 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Облік операцій з кредитування 

2.1. Видано кредит 

господарюючом

у суб’єкту чи 

фізичній особі 

      

2.2. Нараховано 

відсотки за 

кредитом 

2.3. Сплачено  

відсотки за 

кредитом 

2.4. Сплачено 

заборгованість за 

кредитом 

3.  Облік депозитних операцій кредитної установи 

3.1. 

 

Залучено 

депозит від 

господарюючого 

суб’єкта чи 

фізичної особи 

      

3.2. Нараховано 

відсотки за 

депозитом 

3.3. Сплачено  

відсотки за 

депозитом 

3.4. Повернуто 

депозит 

4. Облік операцій в іноземній валюті кредитної установи 

4.1. 

 

Купівля 

іноземної 

валюти 

клієнтами через 

касу банку 

      

4.2. Продаж 

іноземної 

валюти клієнтам 

через касу банку 
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Продовження табл. 7 

1 2 3 4 5 6 7 
4.3. Купівля іноземної 

валюти 

господарюючими 

суб’єктами в 

банку шляхом 

проведення 

безготівкових 

розрахунків  

      

4.4. Продаж  

іноземної валюти 

господарюючими 

суб’єктами 

шляхом 

проведення 

безготівкових 

розрахунків 

5. Облік операцій з основними засобами та нематеріальними активами 

5.1. Оприбуткування 

основних засобів 

      

5.2. Реалізація 

основних засобів 

6. Облік доходів і витрат кредитної установи 

6.1. Нарахування 

доходів за 

кредитними 

операціями 

      

6.2. Відображення 

витрат за 

депозитними 

операціями 

 

 

Для написання звіту слід скористатися літературними та 

нормативно-правовими джерелами, які є чинними на момент 

написання звіту. Основні літературні джерела, які 

підлягають використанню при написанні звіту на базі банків, 

подано у табл. 8. 
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Таблиця 8 

Основні літературні джерела, що підлягають використанню  

при написанні звіту з практики на базі банків 

№ 

з/п 

Зміст 

господарської 
операції 

Найменування літературних джерел 

1 2 3 

1. Облік касових та розрахункових операцій кредитної установи 

1.1. Надходження 

готівки до каси 

банку 

 

1. Інструкція про ведення касових операцій 

банками в Україні: : Постанова Правління 

Національного банку України від 01.06.2011 № 

174 (зі змінами). Режим доступу:   

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0790-11. – п.4.; розділ 

IV. 

2. Інструкція про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті: Постанова 

Правління Національного банку України від 

21.01.2004 № 22 (зі змінами). – Режим доступу:  

      http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0377-04. – п.1.4; п.3.1 - 

3.15. 

3. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у 

банках: навч. пос.; 2-ге вид. / І.А.Волкова. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – С. 50-56. 

4. Коренєва О.Г. Облік і аудит у банках: 

навч.пос. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, 

Н.Г.Євченко, О.В.Карпенко; за ред. О.Г. 

Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. – С.139-148; С. 

88-96. 

5. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках 

(у контексті МСФЗ): Підруч. – К. :    «Хай-Тек 

Прес», 2010. – С. 74-79; С. 200-205. 

6. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та 

управлінський облік в банках: підруч. / Л.М. 

Кіндрацька. – К.: КНЕУ,  2009. – С. 78-104; 

С.131-161. 

7. Стасишен М. С. Облік у банках: навч.-

метод.пос. / М.С.Стасишен, В.Г.Жила.  – К.: 

Каравелла, 2009. – С. 26-37. 

1.2. Вибуття готівки 

з каси банку 

 

1.3. Надходження 

коштів на 

поточний 

рахунок клієнта 

1.4. Перерахування 

коштів з 

поточного 

рахунку клієнта 

банку 
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Продовження табл. 8 
1 2 3 

2. Облік операцій з кредитування 

2.1. Видано кредит 

господарюючому 

суб’єкту чи 

фізичній особі 

1. Інструкція з бухгалтерського обліку 

кредитних, вкладних (депозитних) операцій та 

формування і використання резервів під 

кредитні  ризики в банках України : Постанова 

Правління Національного банку України від 

27.12.2007 № 481 (зі змінами). – Режим 

доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0048-08. – п.1.3.; 

розділ II. 

2. Інструкція про застосування плану 

рахунків бухгалтерського обліку банків 

України: Постанова Правління Національного 

банку України від 17.06.2004  №280 (зі 

змінами). – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=z0918-04 

3. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у 

банках: навч. пос.; 2-ге вид. / І.А.Волкова. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – С. 76-85. 

4. Коренєва О.Г. Облік і аудит у банках: 

навч.пос. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, 

Н.Г.Євченко, О.В.Карпенко; за ред. О.Г. 

Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. – С. 186 - 209. 

5. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках 

(у контексті МСФЗ): Підруч. – К. :    «Хай-Тек 

Прес», 2010. – С. 74-79; С. 152-168. 

6. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та 

управлінський облік в банках: підруч. / Л.М. 

Кіндрацька. – К.: КНЕУ,  2009. – С. 161- 205. 

7. Стасишен М. С. Облік у банках: навч.-

метод.пос. / М.С.Стасишен, В.Г.Жила.  – К. : 

Каравелла, 2009. – С. 37-41. 

2.2. Нараховано 

відсотки за 

кредитом 

2.3. Сплачено  

відсотки за 

кредитом 

2.4. Сплачено 

заборгованість за 

кредитом 
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Продовження табл. 8 
1 2 3 

3. Облік депозитних операцій кредитної установи 

3.1. 

 

Залучено 

депозит від 

господарюючого 

суб’єкта чи 

фізичної особи 

1. Інструкція з бухгалтерського обліку 

кредитних, вкладних (депозитних) операцій та 

формування і використання резервів під 

кредитні  ризики в банках України : Постанова 

Правління Національного банку України від 

27.12.2007 № 481 (зі змінами). – Режим 

доступу:      http://zakon1.rada.gov.ua/ -  п.1.3.; 

розділ V. 

2. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у 

банках: навч. пос.; 2-ге вид. / І.А.Волкова. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – С. 71-74. 

3. Коренєва О.Г. Облік і аудит у банках: 

навч.пос. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, 

Н.Г.Євченко, О.В.Карпенко; за ред. О.Г. 

Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. – С. 162 - 178. 

4. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках 

(у контексті МСФЗ): Підруч. – К. :    «Хай-Тек 

Прес», 2010. – С. 121-138. 

3.2. Нараховано 

відсотки за 

депозитом 

3.3. Сплачено  

відсотки за 

депозитом 

3.4. Повернуто 

депозит 

4. Облік операцій в іноземній валюті кредитної установи 

4.1. 

 

Купівля 

іноземної валюти 

клієнтами через 

касу банку 

1. Інструкція з бухгалтерського обліку 

операцій в іноземній валюті та банківських 

металах у банках України: Постанова 

Правління Національного банку України від 

17.11.2004  № 555 (зі змінами). – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg – Глава IV – Глава V. 

2. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у 

банках: навч. пос.; 2-ге вид. / І.А.Волкова. – К.: 

Центр учбової літератури, 2011. – С. 113-154. 

3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках 

(у контексті МСФЗ): Підруч. – К. :    «Хай-Тек 

Прес», 2010. – С. 309-345. 

4. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та 

управлінський облік в банках: підруч. / Л.М. 

Кіндрацька. – К.: КНЕУ,  2009. – С. 367-398. 

 
 

4.2. Продаж 

іноземної валюти 

клієнтам через 

касу банку 

4.3. Купівля, продаж 

іноземної валюти 

господарюючими 

суб’єктами в 

банку шляхом 

безготівкового 

розрахунку  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Продовження табл. 8 
1 2 3 

5. Облік операцій з основними засобами та нематеріальними 

активами 

5.1. Оприбуткування 

основних засобів 

1. Інструкція з бухгалтерського обліку 

основних засобів і нематеріальних активів 

банків України: Постанова Правління 

Національного банку України від 20.12.2005  

№ 480 (зі змінами). – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua. - п.1.4; Розділ II. 

2. Коренєва О.Г. Облік і аудит у банках: 

навч. пос. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, 

Н.Г.Євченко, О.В.Карпенко; за ред. О.Г. 

Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. – С. 322-339. 

3. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках 

(у контексті МСФЗ): Підруч. – К. :    «Хай-Тек 

Прес», 2010. – С. 369-404. 

4. Стасишен М. С. Облік у банках: навч.-

метод.пос. / М. С. Стасишен, В. Г. Жила.  – К. : 

Каравелла, 2009. – С. 50-58. 

5.2. Реалізація 

основних засобів 

6. Облік доходів і витрат кредитної установи 

6.1. Нарахування 

доходів за 

кредитними 

операціями 

1. Правила бухгалтерського обліку доходів 

і витрат банків України: Постанова Правління 

Національного банку України 18.06.2003 № 

255 (зі змінами). – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua– Розділ II – Розділ III. 

2. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у 

банках: навч. пос.; 2-ге вид. / І.А.Волкова. – 

К.: Центр учбової літератури, 2011. – С. 185-

195. 

3. Коренєва О.Г. Облік і аудит у банках: 

навч.пос. / О.Г. Коренєва, Н.Г. Слав’янська, 

Н.Г.Євченко, О.В.Карпенко; за ред. О.Г. 

Коренєвої, Н.Г. Слав’янської. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2007. – С. 352-359. 

4. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та 

управлінський облік в банках: підруч. / Л.М. 

Кіндрацька. – К.: КНЕУ,  2009. – С. 56-63. 

 

6.2. Відображення 

витрат за 

депозитними 

операціями 
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5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З 

ВИРОБНИЧОЇ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ 

 
Звіт з виробничої облікової практики може бути рукописним 

або друкованим, що виконується на одному боці аркуша білого 

паперу формату А4 (210x297 мм). При комп’ютерному наборі слід 

використовувати шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 

кегель. Відстань між рядками тексту складає півтора міжрядкових 

інтервали. Текст звіту розташовується на сторінках з 

дотриманням таких полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 

мм, нижнє – 20 мм.  

Титульна сторінка включається до загальної нумерації, проте 

номер на ній не проставляється. На інших сторінках номер 

сторінки вказується арабськими цифрами у правому верхньому 

куті без крапки в кінці. Другою сторінкою є щоденник про 

виробничу практику, а третьою - зміст. 

Текст звіту має складатися із розділів відповідно до плану (див. 

табл. 2). Нумерація сторінок та розділів подається арабськими 

цифрами без знака №. Рисунки позначають словом «Рис.» і 

нумерують послідовно арабськими цифрами у межах розділу. 

Номер складається із номера розділу і порядкового номера 

рисунку, розділених крапкою, наприклад, «Рис. 1.1».  Потім 

зазначається заголовок рисунку, у кінці якого крапка не ставиться.  

Таблиці нумеруються послідовно арабськими цифрами у 

межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком 

здійснюється надпис «Таблиця», зазначається її назва та 

проставляється номер. Номер таблиці складається із номера 

розділу та номера таблиці. Крапка в кінці не проставляється. 

Кожна таблиця обов’язково повинна мати заголовок. Таблиця 

розташовується після першої згадки про неї у тексті таким чином, 

щоб її можна було прочитати без повороту сторінки або з 

поворотом за годинниковою стрілкою. Заголовок таблиці повинен 

бути чітким та стисло відображати її зміст.  

Посилання на джерело інформації у тексті повинне наводитись 

у вигляді порядкового номера джерела за списком використаної 

літератури у квадратних дужках. Якщо у звіті з практики 

використовується цитата або цифрова інформація із літературного 
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джерела, то після порядкового номера через кому зазначається 

номер сторінки, на якій вона міститься, наприклад: [5, с. 33].  

У кінці звіту з практики необхідно вказати список 

використаних джерел, який формується в алфавітному порядку у 

такій послідовності: закони України, постанови, положення, 

інструкції Національного банку України, міністерств і відомств 

України. Інші джерела інформації (посібники, монографії, 

підручники, статті) вказуються за алфавітом. Іноземні та інтернет-

видання зазначаються у кінці списку. Список використаної 

літератури повинен охоплювати не менше 10-ти джерел.  

Сторінки, на яких розташовані додатки, нумеруються як 

продовження звіту з практики. Кожен додаток починається з нової 

сторінки, у правому верхньому куті якої наводиться слово 

«Додаток» з порядковим номером арабськими цифрами. 

Заголовок додатку пишеться з великої літери, крапка у кінці 

заголовку не ставиться. Посилання у тексті звіту на додаток 

оформлюється таким чином: (додаток 1).  

Звіт з практики, що не відповідає вищезазначеним вимогам до 

змісту або оформлення, не зараховується і не оцінюється, а 

повертається на доопрацювання.  

 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ 
ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ  

 

 

Виконання практики оцінюється за такими критеріями: 

змістовні та організаційні аспекти роботи, якість захисту роботи. 

Максимальна оцінка – 100 балів. Кількість балів за критеріями 

наведено в листі оцінювання. 

Лист оцінювання звіту з виробничої облікової практики подано 

у табл. 9.  
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Таблиця 9 

Лист оцінювання звіту з виробничої облікової практики 
 

№ 

з/п Елемент оцінки Критерії 
Кіль-

кість 

балів 

1 2 3 4 

1. Вчасність представлення 

договору на практику 

Ні – 0 балів 

Так – 5 балів 
0-5 

2. Відвідування зборів з 

виробничої практики 

Ні – 0 балів 

Так – 5 балів 

0-5 

3. Вчасність представлення 

повідомлення про прибуття 

на практику 

Ні – 0 балів 

Так – 10 балів 

0-10 

4. Розкриття розділів звіту: - 0-40 

4.1. Організаційно-економічна 

характеристика банку  

Низький рівень – 0 
балів 

Середній рівень – 2 
бали 

Високий рівень – 5 
балів 

0-2-5 

4.2. Організація та методика 

бухгалтерського обліку в 

кредитній установі 

0-15-20 

4.3. Вступ, висновки, список 

використаних літературних 

джерел 

0-2-5 

4.4. Якість підготовки 

графічного матеріалу 

0-5-10 

5. Відповідність встановленим 

вимогам до оформлення 

звіту з практики 

Відповідність 

відсутня-0 балів; 

Відповідність 

часткова –  

2 балів; 

Повна -5 балів 

0-2-5 

6. Своєчасність здачі звіту з 

практики 

Несвоєчасно – 0 балів 

Своєчасно – 10 балів 

0-10 

7. Захист звіту з практики Низький рівень - 0 

балів; 

Середній рівень - 15 

балів; 

Високий рівень - 25 

балів 

0-15 

-25 

Звіт з виробничої практики в 

цілому: 
0- 100 балів 
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Відповідно до п. 5.5 Порядку організації контролю та 

оцінювання навчальних досягнень студентів у європейській 

кредитно-трансферній системі (ЄКТС), що затверджений наказом 

№ 120 від 28.02.2013 р., передбачено критерії оцінювання 

результатів практики, які подано у табл. 10. 

Таблиця 10 

Критерії оцінювання виробничої практики 

 

Критерії оцінювання практики 
Сума 

балів 

Приміт
ки 

1 2 3 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає 

вимогам програми практики. Основні положення 

звіту глибоко обґрунтовані, логічні.Висока 

старанність у виконанні, бездоганне зовнішнє 

оформлення. 

Захист звіту впевнений і аргументований. 

90-100 

 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає 

вимогам програми практики. Основні положення 

звіту достатньо обґрунтовані, незначне 

порушення послідовності.Достатня старанність у 

виконанні, добре зовнішнє оформлення. 

Захист звіту аргументований, але з деякими 

неточностями у другорядному матеріалі. 

82-89 

 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає 

вимогам програми практики, але має деякі 

неточності. Основні положення звіту 

обґрунтовані, незначне порушення 

послідовності.Достатня старанність у виконанні, 

добре зовнішнє оформлення. 

Захист звіту аргументований, але з деякими 

неточностями, які студент сам виправляє. 

74-81 
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Продовження табл. 10 
1 2 3 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт   відповідає вимогам програми практики, але 

має неточності за структурою і змістом. Основні 

положення звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності.Посередня 

старанність у виконанні, зовнішнє оформлення 

задовільне. Захист звіту з незначними 

помилками, які студент сам виправляє з 

допомогою викладача. 

64-73 

 

Студент повністю виконав програму практики, 

звіт   відповідає вимогам програми практики, але 

має неточності за структурою і змістом. Основні 

положення звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності.Посередня 

старанність у виконанні, зовнішнє оформлення 

задовільне. Захист звіту із значними  помилками,  

які студент сам виправляє з допомогою 

викладача. 

60-63 

 

Студент виконав програму практики (більше 

50%), звіт   відповідає вимогам програми 

практики, але має значні неточності за 

структурою і змістом. Основні положення звіту 

недостатньо обґрунтовані з порушенням 

послідовності.Посередня старанність у 

виконанні, зовнішнє оформлення задовільне. 

Захист звіту з великими помилками і 

прогалинами, які студент не може  виправити. 

37-59 

З 

можливі

стю 

повтор 

ного 

складан

ня 

Студент частково виконав програму практики 

(менше 50%), і представив звіт поганого 

зовнішнього оформлення. Захист звіту з 

великими помилками і прогалинами, які студент 

не може  виправити. 
1-36 

З 

обов’язко

вим 

повтор 

ним 

проходже

нням 

практики 
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Додаток 1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний  університет водного господарства  

та природокористування 

Навчально-науковий інститут економіки, менеджменту 

та права 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

 

 

ЗВІТ 
про виробничу облікову практику на прикладі 

(вказується назва банку) 

 
 

Виконав: ________________

  (прізвище, ім’я, по-батькові) 

                                                         _________________________ 

                                                  (група, курс, напрям підготовки) 

 

 

Місце для печатки  

          банку 

Керівники: 

від університету  

_________________________ 

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

 

 

від банку 

_________________________ 

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

 

 

Рівне – 201__ р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


