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1. Опис дисципліни 

Анотація 

дисципліни 

(Призначення 

навчальної 

дисципліни) 

Характер банківських операцій визначає форму обліково-операційної роботи 

банку. Виходячи з цього існує нерозривний взаємозв’язок між операційною 

роботою і бухгалтерським обліком банків. З метою обліку банківських 

операцій для всіх українських банків установлені єдині форми і методи, що 

закріплені як систематизація об’єктів обліку в Плані рахунків, затвердженому 

Національним банком України.   

Мета вивчення є формування у студентів сучасної системи знань з теорії і практики 

фінансового обліку в банках 

Завдання 

навчальної 

дисципліни 

 теоретична підготовка студентів з питань загальних теоретичних засад 

і принципів фінансового обліку в банках, обліку касових операцій, 

обліку розрахункових операцій банку, обліку операцій із кредитування, 

обліку депозитних операцій банку; 

 практична підготовка студентів з метою засвоєння ними вмінь та 

навичок виконання облікових завдань за різними його напрямами; 

 засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних 

облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у 

системі рахунків; 

 набуття вмінь з практичного використання методики формування 

звітних показників за даними фінансового обліку в банках. 

Пререквізити вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економічних та профілюючих 

дисциплін базової фінансової освіти: Бухгалтерський облік, Податкове право, 

Фінанси, Економіка підприємства 

Результати 

навчання 

РН 1. Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 

РН 2. Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та значення 

облікової, податкової і статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств. 

РН 5. Застосовувати математичний інструментарій для розв’язання 

прикладних завдань у сфері обліку і оподаткування. 

РН 6. Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній 

діяльності та господарській практиці. 

РН 16. Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

РН 17. Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

РН 19. Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.  

РН 20.  Приймати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за 

результати своєї професійної діяльності. 
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2.  Обсяг та ознаки навчальної дисципліни 

Найменування показників  
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –4 Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування  

(шифр і назва) 

 

 

 

Спеціальність: 

071 Облік і оподаткування 

(шифр і назва) 

 

 

 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

фаховий молодший бакалавр 

_________________________ 

Вибіркова 

Модулів – 1 Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 3(2)-й 2-й 

 Семестр 

Загальна кількість годин –120 
5(3)-й 3-й 

Лекції 

 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год. 102 год. 

В т.ч. індивідуальні завдання:  

5 год. 

Вид контролю:  

Залік Залік 
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3. Дидактична карта дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Усьо

го 

у тому числі усь

ого 

у тому числі 

л п інд. с.р. бали Л П інд. с.р. бали 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретико-правові засади фінансового обліку в комерційних банках. 

Основи складання фінансової звітності комерційного банку 

Тема 1. Теоретико-

правові засади 

фінансового обліку в 

банках. 

23 4 4  15 10 24 1 1  22 10 

Тема 2. Фінансова 

звітність банку. 
23 4 4  15 10 24 1 1  22 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 
46 8 8  30 20 48 2 2  42 20 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти фінансового обліку в банках України 

Тема 3. Облік грошових 

коштів банку. 
23 4 4  15 10 24 1 1  22 10 

Тема 4. Облік депозитів 

та операцій за 

безготівковими 

розрахунками. 

23 4 4  15 10 24 1 1  22 10 

Тема 5. Облік 

кредитних активів та 

позабалансових 

зобов’язань кредитного 

характеру. 

23 4 4  15 10 24 2 2  20 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 
69 12 12  45 30 72 4 6  64 30 

Усього годин  115 20 20  75 50 120 6 6  108 50 

ІНДЗ 5   - 5 10 - - - - - - 

Усього годин 120 20 20 - 80 60 120 6 6 - 108 60 

 

4. Індивідуальні завдання 

Підготувати доповідь за наступними темами: 

1. Бухгалтерські документи (клієнтські, внутрішньобанківські) та регістри бухгалтерського 

обліку. 

2. Особливості побудови Плану рахунків: мультивалютність, подвійний запис операцій. 

3. Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового інтересу банку в активах за 

вирахуванням зобов’язань. 

4. Порядок здійснення касових операцій у прибуткових і видаткових касах. 

5. Особливості відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам :розрахункові та 

вкладні. 

6. Характеристика операцій в іноземні валюті, здійснюваних банками, та їх типи. 

7. Особливості обліку операцій купівлі однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту. 

8. Оподаткування комерційних банків. 
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9. Класифікація доходів і витрат банку. 

10. Призначення форм звітності та їх економічна сутність. 

11. Облік основних засобів. 

12. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку на момент їх придбання. 

13. Резерви комерційного банку. Резервна норма. Обов'язкові і надмірні резерви. 

14. Декларація з ПДВ. Пільги по ПДВ. 

15. Акціонерне товариство. Формування статутного капіталу АТ. Зміна величини статутного 

капіталу. 

16. Методика обліку розподілу прибутку і створення резервів. 

 

5. Методи навчання 1. Словесні (пояснення, розповідь, лекція, бесіда), наочні 

(ілюстрація, демонстрація), практичні вправи. 

2. Проблемно-пошукові, дослідницькі, евристичні, аналітичні. 

6. Система контролю та 

оцінювання. 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, 

тестами протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного 

розв'язування задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на 

лабораторному занятті. 

5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених 

пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень 

попередніх відповідей і т. ін.  

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота 

7. Технічне й програмне 

забезпечення/обладнання. 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, 

планшет) з підключенням до Інтернет для: комунікації та опитувань; 

виконання домашніх завдань; виконання завдань самостійної роботи; 

проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). 

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни 

та виконання передбачених видів освітньої діяльності: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Adobe Acrobat Reader DC 
8. Політика дисципліни. Курс передбачає роботу в колективі. 

Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному 

режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані 

завдання під час консультації викладача. 

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що 

стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж 

були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного 

матеріалу. 

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін. 

Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з 

неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має 

право бути присутнім на занятті. 

За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, 

порушення дисципліни студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний 

відпрацювати таке заняття. 

Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після 

https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/excel
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встановленого терміну. При цьому оцінка знижується на 10 %. 

Здобувачі фахової передвищої освіти мають право скласти залік(екзамен) 

автоматично, у випадку, якщо впродовж семестру такі здобувачі набрали  

60-100 балів. 

Здобувачам фахової передвищої освіти після аудиторних занять надається 

право підвищувати свій рейтинг лише під час складання іспитів 

(підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної 

доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел 

інформації студент повинен вказати джерело, використане під час виконання 

завдання. 

• Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 
9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточне тестування та самостійна робота 

ІНДЗ 

  

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 МК Залік  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5   

10 10 10 10 10 10 40 100 

Т1, Т2 ... Т5 – теми змістових модулів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

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 

 

 

зараховано 

82 – 89 B 
Добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 
10. Питання до заліку. 

1. Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика 

2. Державне регулювання та нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в банках 

України 

3. Загальна характеристика міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та їх застосування 

в банківській системі України 

4. Характеристика концептуальної основи фінансової звітності, опублікованої Радою з міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку 

5. Концепції фінансового обліку та звітності, що застосовуються в банках України 

6. Облікова політика банку 

7. Суть операційної діяльності банку, її організація та забезпечення 
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8. Документування операцій у банках 

9. Фундаментальна облікова модель, її застосування в банках 

10. Класифікація банківських бухгалтерських рахунків 

11. Структура та характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України 

12. Синтетичний та аналітичний облік в банках 

13. Мета фінансової звітності банку та якісні характеристики корисної фінансової інформації 

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

звітності 

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

16. Поняття грошових коштів та еквівалентів грошових коштів 

17. Види банківських операцій з готівковими коштами та організація їх проведення  

18. Характеристика рахунків, що використовуються для обліку готівкових коштів 

19. Облік операцій з приймання касами банків готівкових коштів від клієнтів банку 

20. Облік операцій з видачі касами банків готівкових коштів 

21. Організація та облік інкасації коштів у клієнтів банку 

22. Розкриття інформації про грошові кошти та еквіваленти грошових коштів банку 

23. Економічний зміст депозитів та їх класифікація 

24. Методологічні засади бухгалтерського обліку депозитних операцій 

25. Поняття безготівкових розрахунків та вимоги щодо їх проведення 

26. Організація та облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-

доручень та платіжних вимог 

27. Облік розрахунків з допомогою платіжних карток 

28. Сутність банківського кредиту, його види та класифікація 

29. Методологічні засади бухгалтерського обліку наданих банками кредитів 

30. Характеристика рахунків, що використовуються для обліку операцій з кредитування клієнтів 

банку 

31. Особливості обліку окремих кредитних операцій 

32. Облік операцій з формування і використання резервів на покриття збитків від зменшення 

корисності кредитів  

33. Розкриття інформації про надані банком кредити та позабалансові зобов’язання кредитного 

характеру 

 

1. Рекомендована література 

Базова 

1. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник / Алєксєєнко С.А. 

– К. : Аграрна освіта, 2014. – 418 с. 

2. Варцаба В. І. Облік у банках (у таблицях і схемах) : навч. посіб. / В. І. Варцаба, К. С. Машіко. – 

Ужгород : В-во УжНУ «Говерла», 2016. – 184 с. 

3. Волкова І. А., Калініна О. Ю. Бухгалтерський облік у банках. Навч. посіб. 2_ге вид.– К.: Центр 
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