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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Дисципліна «Облік в банках» відноситься до нормативних спеціальних економічних 
дисциплін, які формують фаховий рівень підготовки висококваліфікованих спеціалістів з 
обліку в банківській сфері. Від рівня володіння питаннями обліку в значній мірі залежить 
професіоналізм та компетентність банківського працівника. 

Метою дисципліни «Облік в банках» є засвоєння студентами методики 
бухгалтерського обліку основних банківських операцій на такому рівні, щоб по закінченні 
навчання вони змогли добре орієнтуватися у питаннях обліку в банках України. 

Відповідно до мети формуються завдання – вивчення теоретичних основ обліку в 
банках, закріплення теоретичних знань виконанням облікових завдань за темами 
програми, швидке орієнтування у конкретній бухгалтерській  ситуації. 

Предметом навчальної дисципліни є господарська діяльність банку. 
 

СТРУКТУРА КУРСУ 
 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 
семінарські) 

Результати 
навчання 

 
Завдання 

 
Оцінювання 

8 семестр
Модуль 1. Особливості побудови бухгалтерського обліку в банках 100

Тема 1. 
Загальні основи 
і принципи 
бухгалтерськог 
o обліку у 
банках 

2/2 Знати визначення 
та цілі обліку в
банках; 
зміст обліково- 
операційної роботи 
в банках; 
сутність   об’єктів 
обліку   та розуміти 
їх   роль   і  місце   в 
господарській 
діяльності банку; 
класи   Плану 
рахунків 
бухгалтерського 
обліку у  банках, 
пояснювати   їх
структуру   і 

Вирішення 
ситуаційних 
завдань,  здача 
практичної 
роботи в 
moodle, 
виконання 
самостійної 
роботи в 
moodle. 

11

Тема 2. План 
рахунків та 
його 
застосування в 
облікових 
процедурах 

2/2 12

Тема 3. Облік 
касових та 
розрахункових 
операцій 

2/2 11

Тема 4. 2/2 12



 

Особливості 
обліку 
міжбанківських 
операцій 

 взаємозв’язок; 
взаємозв’язок 
фундаментальної 
моделі  
з 
проведенням 
аналізу кожної
операції; 
параметри 
аналітичного 
обліку, структуру
номерів 
аналітичних 
рахунків; 
види банківських 
документів і 
правила  їх
оформлення; 
принципи 
бухгалтерського 
обліку; 
порядок  здійснення 
активних і пасивних 
операцій банку   та 
відображення  їх  на 
рахунках 
бухгалтерського 
обліку. 
Вміти 
використовувати 
облікову 
інформацію  для 
прийняття рішень; 
складати проводки; 
формувати номери 
аналітичних 
рахунків; 
відображати   в 
обліку активні  та 
пасивні операції; 
формувати 
фінансову звітність 
банку  та
інтерпретувати 
отриману 
інформацію для 
прийняття 
управлінських 
рішень. 
Розуміти 
особливості 
функціонування 
банків у сучасних
умовах 
господарювання.

  

Тема 5. Облік 
депозитних 
операцій банку 

2/2 12



 

  методичний 
інструментарій 
обліку для
господарської 
діяльності банків.

  

Модуль 2. Облік здійснюваних банками операцій 100
Тема 6. Облік 
операцій з 
кредитування 

2/2 Знати:  основні
форми фінансових
звітів; 
зміст обліково- 
операційної роботи 
в банках; 
порядок здійснення 
активних та 
пасивних операцій 
банку та
відображення  їх  на 
рахунках 
бухгалтерського 
обліку; 
місце і  значення 
облікової, 
аналітичної, 
контрольної, 
податкової  та 
статистичної систем 
в інформаційному 
забезпеченні 
користувачів 
обліково- 
аналітичної 
інформації  у 
вирішенні проблем 
в сфері соціальної 
та   економічної
відповідальності 
банків. 
Вміти: 
використовувати 
облікову 
інформацію для 
прийняття рішень; 
формувати 
обліково-аналітичну 
інформацію   для 
ефективного 
управління 
діяльністю банку; 
відображати    в 
обліку активні  та 
пасивні операції; 
вести   облік 
операцій із закриття 
результативних 
рахунків і визначати

Вирішення 
ситуаційних 
завдань,  здача 
практичної 
роботи в 
moodle, 
виконання 
самостійної 
роботи в 
moodle. 

12

Тема 7. Облік 
доходів та 
витрат 

2/2 10

Тема 8.   Облік 
капіталу 

2/2 10

Тема 9. Облік 
операцій в 
іноземній 
валюті 

2/2 10

Тема 10. Облік 
операцій банку 
з цінними 
паперами 

2/2 10

Тема 11. Облік 
основних 
засобів та 
нематеріальних 
активів 

2/2 10

Тема 12. Облік 
внутрішньобан 
ківських 
операцій 

2/2 10

Тема 13. 
Складання та 
подання 
фінансової 
звітності банку 

2/2 10



 

  фінансовий
результат  діяльності 
банку; 
систематизувати, 
узагальнювати 
відомості про 
господарські 
операції  банку  у 
звітності    та 
інтерпретувати для 
задоволення 
інформаційних 
потреб осіб, що 
приймають 
рішення. 
Демонструвати 
напрями 
підвищення 
ефективності 
формування 
фінансових  ресурсів 
банку; 
навички володіння 
та застосування
знання іноземної
мови для
формування ділових 
паперів і 
спілкування у
професійній 
діяльності

  

Всього за 8 
семестр 

26/26   70

Екзамен  30
Всього за курс 100

 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 
Політика 
щодо 

дедлайнів та 
перескладання: 

Студент повинен здавати роботи у визначені викладачем терміни.
Роботи, що здаються з порушенням термінів без поважнихпричин 
оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із 
дозволу лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика 
щодо 

академічної 
доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із
використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні 
мати коректні текстові посилання на використану літературу 

Політика 
щодо 

відвідування: 

Студент зобов'язаний відвідувати заняття всіх видів відповідно до 
встановленого розкладу, не запізнюватися, мати відповідний зовнішній 
вигляд. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування тощо) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн 
формі за погодженням із деканом факультету)

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 
Рейтинг здобувача 
вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків
екзаменів заліків



 

90-100 відмінно зараховано
74-89 добре  
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано

 


