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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).  

Сутність бухгалтерського обліку як підсистеми управління банками, необхідність 

забезпечення обліковою інформацією керівників банків для прийняття управлінських 

рішень. Вивчення дисципліни передбачає у студентів наявність відповідної бази знань з 

дисциплін: «Економіка підприємства». «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз». 

2.Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Основною метою вивчення дисципліни є формування системи знань із 

бухгалтерського обліку та звітності у банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та 

використання облікової інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування 

управлінських рішень у банківській діяльності. 

Завдання: вивчення методи бухгалтерського обліку у банку; відображення у 

звітності активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат банку; визначення 

впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку та результатах його 

фінансової діяльності, складання фінансової звітності банку. 

Предмет: господарська діяльність комерційних банків 

Практичний досвід студентів полягає у наступному: визначати економіко-правовий 

зміст операцій та фактів, які відбуваються у банку; описувати характерні ознаки різних 

видів бухгалтерського обліку; порівнювати вплив банківських операцій на структуру та 

підсумок балансу; відображати банківські операції в системі рахунків бухгалтерського 

обліку ; здійснювати записи на рахунках бухгалтерського обліку; виконувати розрахунки, 

що підтверджують оцінку відповідних об'єктів обліку; складати документи первинного, 

поточного та узагальнюючого обліку; застосовувати окремі елементи методу 

бухгалтерського обліку при відображенні операцій; формувати показники фінансової 

звітності банків. 

Студенти повинні знати: систему бухгалтерського обліку і звітності у банках; облік 

власного капіталу; облік касових операцій; облік розрахункових операцій; 

облік депозитних операцій; облік кредитних операцій; облік операцій в іноземній валюті; 

облік операцій з цінними паперами; облік основних засобів і нематеріальних активів; 

облік внутрішньобанківських операцій; облік доходів, витрат і фінансового результату 

діяльності банку; складання фінансової звітності. 

З метою закріплення теоретичних знань та отримання навиків практичної діяльності 

програмою передбачені семінарські та практичні заняття з метою закріплення 

теоретичних знань. 

3. Пререквізити: бухгалтерський облік, фінансовий облік,бухгалтерський облік і 

звітність в банках. 

4. Компетентності та результати навчання: 

- Загальні компетентності 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

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

Здатність працювати в міжнародному контексті.  

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Спеціальні (фахові) компетентності  
Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 

практичної діяльності.  

Програмні результати: 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, 

самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та управління.  



ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації.  

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності 

суб’єктів господарювання.  

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами 

для суб’єктів господарювання на корпоративному  рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.  

 

5.  НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

тем

и 

Тема заняття 

Об’єм  навчання 

Лекц. Пр. 
Сам. 

Інд. 

М О Д У Л Ь 1 

1. Система бухгалтерського обліку та звітності 2 2 - 

2. Облік власного капіталу 2 - 5 

3. Облік касових операцій  2 2 5 

4. Облік розрахункових операцій   2 - 5 

5. Облік депозитних операцій  2 2 5 

6. Облік кредитних операцій 2 - 5 

Модульна контрольна робота № 1  2  

 Всього по модулю І 12 8 25 

М О Д У Л Ь ІІ 

7. Облік операцій в іноземній валюті 2 2 5 

8. Облік операцій з цінними паперами 2 - 5 

9. Облік основних засобів і нематеріальних активів  2 2 5 

10. Облік внутрішньобанківських операцій 2 - 5 

11. Облік доходів, витрат і фінансового результату 

діяльності банку  

2 2 - 

12. Складання фінансової звітності - 2 5 

Модульна контрольна робота № 2  2  

 Всього по модулю ІІ 10 10 25 

 Разом по курсу  22 18 50 

 



6. ТЕМАТИКА ТА ПЛАНИ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчання, год. 
Форма 

контролю1 Лекції 
Практич 

заняття 

Самост. 

роботи 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 

1. Тема 1 

Система бухгалтерського обліку та звітності 

2 2 - Усне опит, тести, 

реферати 

2. Тема 2  

Облік власного капіталу 

2 2 5 Усне опит, 

рішення задач, 

тести. 

3. 

Тема 3  

Облік касових операцій  

2 - 5 Усне опит, 

рішення задач, 

тести 

4. 

Тема 4  

Облік розрахункових операцій   

2 2 5 Усне опит, 

рішення задач, 

тести, реферати 

5. 

Тема 5  

Облік депозитних операцій  

2 - 5 Усне опит, 

рішення задач, 

тести,  

6. 

Тема 6 

Облік кредитних операцій 

2 2 5 Усне опит, 

рішення задач, 

тести 

Модульна контрольна робота №1  2   

 Всього по модулю 1 12 8 25  

МОДУЛЬ 2 

7. Тема 7  

Облік операцій в іноземній валюті 

2 2 5 письм опит, 

тести, 

рішення задач 

8. Тема 8  

Облік операцій з цінними паперами 

2 - 5 письм опит, 

тести, задачі 

9. Тема 9 

Облік основних засобів і нематеріальних активів  

2 2 5 Усне опит, тести, 

задачі 

10 Тема 10 

Облік внутрішньобанківських операцій 

2 - 5 Усне опит, 

рішення задач, 

тести 

11. 

Тема 11 

Облік доходів, витрат і фінансового результату 

діяльності банку  

2 2 - Усне опит, 

рішення задач, 

тести.реферати 

12. 
Тема 12  

Складання фінансової звітності 

- 2 5 Індив.опит. 

рішення задач 

                                                             
 



Модульна контрольна робота № 2  2   

Всього по модулю 2 12 8 25  

 Разом (модуль 1 + модуль 2) 22 18 50  

 

7. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 
1. Організація операційної роботи та організаційна структура у банках. 

2. Основні принципи бухгалтерського обліку в банках, їх сутність та особливості.   

3. Регулювання та функції бухгалтерського обліку в банках. 
4. Предмет та об’єкти банківського обліку. 

5. Облікова політика банку, характеристика та вимоги до обліково-операційної роботи в 

банках. 
6. Функції бухгалтерського обліку в банках. Документування банківських операцій. 

7. Принципи побудови та структура Плану рахунків комерційних банків України.  

8. Види банківського обліку (фінансового, управлінського та податкового обліку) та їх 
порівняльна характеристика.  

9. Історичні аспекти виникнення та розвитку бухгалтерського обліку в банках України. 

10. Документування банківських операцій. 

11. Поняття, структура та нормативно-правове регулювання обліку власного капіталу.  
12. Облік операцій з формування статутного капіталу.  

13. Облік викуплених власних акцій.  

14. Економічний зміст, класифікація та методологічні засади бухгалтерського обліку доходів і 
витрат банку.  

15. Облік процентних доходів та витрат банку.  

16. Облік комісійних доходів і витрат банку.  
17. Облік загальних адміністративних витрат.  

18. Облік фінансового результату банку. 

19. Порядок організації касової роботи комерційного банку.  

20. Порядок документального оформлення прибуткових та видаткових касових операцій.  
21. Облік операцій з інкасування грошової готівки.  

22. Зберігання та облік цінностей і документів у грошових сховищах. 

23. Синтетичний облік касових операцій. 
24. Організація та облік кореспондентських відносин між банківськими 

установами. 

25. Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів 

господарської діяльності. 
26. Основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах 

одного банку і між банками.  

27. Обліковий процес кредитної діяльності банку.  
28. Характеристика балансових рахунків кредитних операцій.  

29. Відображення в обліку формування спеціальних резервів на покриття можливих втрат за 

наданими кредитами. 
30. Суть обліку проблемних кредитів. 

31. Особливості обліку створення спеціальних резервів під кредитні ризики. 

32. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань банку. 

33. Основні принципи відображення в обліку депозитних операцій. 
34. Бухгалтерський облік депозитних операцій.  

35. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними.  

36. Організація облікового процесу операцій з цінними паперами. 
37. Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових 

вкладень банку. 

38. Сутність валютних операцій. 
39. Методи обліку операцій в іноземній валюті. 

40. Облік обмінних операцій з іноземною валютою. 

41. Безготівкові та готівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти. 

42. Особливості роботи з готівковою іноземною валютою та платіжними документами в 



іноземній валюті. 

43. Операції з іменними та дорожніми чеками в іноземній валюті, що емітовані 
нерезидентами. 

44. Бухгалтерський облік надходження, переоцінки, придбання та ремонту основних засобів.  

45. Облік основних засобів, прийнятих банком під заставу наданого кредиту. 
46. Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. 

47. Інвентаризації нематеріальних активів та відображення їх результатів у бухгалтерському 

облік. 

48. Удосконалення нематеріальних активів та відображення рахунків, що використовують.  
49. Зміст, особливості обліку операцій з лізингу.  

50. Відмінності між оперативним та фінансовим лізингом. 

51. Бухгалтерський облік операцій за основними засобами, переданими чи отриманими в 
лізинг. 

52. Фінансовий лізинг. Відображення операцій лізингодавцем.  

53. Оперативний лізинг. Відображення операцій лізингодавцем  та 

лізингоодержувачем.  
54. Мета фінансової звітності банку та якісні характеристики корисної фінансової інформації. 

55. Загальні вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) щодо фінансової 

звітності банку. 
56. Види фінансової звітності банків України, вимоги щодо її подання та оприлюднення. 

 

8. Критерії поточного і підсумкового контролю знань студентів. 

Поточний контроль знань студентів 

     Об'єктами поточного контролю знань студента є: 

а) систематичність та активність роботи  на семінарських (практичних)  заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) виконання модульних контрольних. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських 

(практичних) заняттях оцінці підлягають: рівень знань , продемонстрований у 

відповідях і виступах на семінарських та практичних заняттях; активність при 

обговоренні питань, що винесені на семінарські (практичні) заняття; результати 

виконання і захисту домашніх завдань, експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці 

підлягають: самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; проведення 

розрахунків; написання рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових 

текстів, переклад іноземних текстів фахового спрямування тощо. 

При виконанні модульних контрольних завдань оцінці підлягають: тести, 

виконання письмових завдань під час проведення контрольних робіт, виконання 

індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів), інші завдання.  

 

Поточний контроль 

Модуль 1 Модуль 2 

50 балів, в тому числі: 

МКР                                     10 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Наукова діяльність                   5 балів 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб  і більше – 0 балів)           5 балів 

Активність на семінарських та практичних 

заняттях              5 балів 

50 балів, в тому числі: 

МКР                                           10балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Ректорський контрольний зріз 5 бал. 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб і більше – 0 балів)            5 балів 

Активність на семінарських  

та практичних заняттях           5 балів 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку: 



 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно відмінно 

82 - 89 B добре добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

незадовільно з 

обов'язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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