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1.  Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо концептуальних основ бухгалтерського обліку у банках та набуття практичних 

навичок з використання методики обліку у банківській системі. 

         2. Завдання: ознайомлення з  концептуальними засадами бухгалтерського 

обліку у банках як інформаційного джерела для управління діяльністю економічного 

суб’єкта; вивчення предмету і методу бухгалтерського обліку банківської системи; 

ознайомлення із структурою бухгалтерського балансу банку; вивчення рахунків 

бухгалтерського обліку; набуття вмінь формувати бухгалтерські записи та 

документи у банківській системі; ознайомлення з порядком обліку господарських 

процесів та основами складання фінансової звітності банківською установою. 

   3.  Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання сутності і характерних рис ведення бухгалтерського обліку в банках; 

розуміння закономірності побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в 

банках;  

розуміння організації бухгалтерського обліку в банківських установах 

України; здійснення основних банківських операцій; 

розуміння особливостей проблемних питань, пов’язаних з функціонуванням 

системи бухгалтерського обліку в банках;  

знання інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань; 

механізму застосування в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО, в 

основі яких — нарахування доходів та витрат, оцінки та переоцінки активів, 

застосування знань і розумінь: 

уміння аналізувати фінансово-господарський стан банківської діяльності; 

уміння визначати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського 

обліку; 

уміння вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків;  

уміння формувати зміст облікової політики; 

уміння розраховувати результат діяльності банку за даними фінансового 

обліку. 

здатність застосовувати план рахунків до господарських операцій; 

здатність розробляти основні напрями вдосконалення обліку банківських 

операцій. 

 



4. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і 

організація його процесу в комерційних банках України 
Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках 

Тема 2. Облік капіталу 

Тема 3. Облік касових операцій 

Тема 4. Облік розрахункових операцій 

Тема 5. Облік операцій з кредитування 

Тема 6. Облік депозитних операцій 

          Змістовий модуль 2. Облік господарських операцій та формування 

фінансових результатів діяльності банку 

Тема 7. Облік операцій з цінними паперами 

Тема 8. Облік операцій в іноземній валюті 

Тема 9. Облік операцій з основними засобами 

Тема 10. Облік операцій з нематеріальними активами 

Тема 11. Облік операцій з лізингу 

Тема 12. Облік доходів і витрат. Звітність банківських установ 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шевченко Л.Я. 

 

 


