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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета курсу – сформувати необхідні знання з обліку діяльності комерційних банків в Україні. Засвоєння вимог 
нормативно-правової бази обліку в банках.  
Завдання курсу – набути розуміння банківської системи, навички документування, ведення обліку основних 
господарських операцій з обліку складових активів, власного капіталу, резервів, поточних та довгострокових 
зобов’язань, підготовки інформації для розкриття у фінансовій звітності банку за МСФЗ. 
 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках 
Задачі бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи банку. Етапи та план 
організації бухгалтерського обліку. Елементи організації бухгалтерського обліку. Предмет і метод 
бухгалтерського обліку в КБ. Основні вимоги до фінансового обліку в КБ. Об'єкти бухгалтерського обліку. 
Активи та пасиви КБ. Класифікація рахунків. Характеристика Плану рахунків обліку в КБ. Характеристика 
аналітичного обліку в КБ.  
 
Тема 2. Облік розрахункових операцій банку 
Принципи організації безготівкових рахунків у господарському обороті України. Порядок відкриття банками 
рахунків у національній та іноземній валюті і режим функціонування рахунків. Міжбанківські розрахунки в 
Україні. Облік розрахунків із застосуванням: платіжних доручень, чеків, акредитивів, векселів.  
 
Тема 3. Облік касових операцій 
Нормативна база організації касової роботи в банку. Організація роботи касового апарату банку. Порядок 
здійснення касових операцій прибутковими касами. Порядок виконання операцій видатковими касами. Облік 
прибуткових касових операцій. Документи на прийом готівки, їх оформлення і зберігання. Облік видаткових 
касових операцій. Документи на видачу готівки, їх оформлення і зберігання. Порядок здійснення операцій 
вечірніми касами. Організація і порядок роботи каси перерахунку. Облік операцій, що проводяться вечірніми 
касами та касами перерахунку. Підкріплення операційних кас установ комерційного банку. Порядок підбиття 
підсумків робочого дня операційної каси. Звірка касових операцій за день. 
 
Тема 4. Облік операцій з кредитування 
Нормативна база, що регламентує сучасну систему безготівкових розрахунків в Україні. Принципи організації 
безготівкових розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Загальні правила документообігу та 11 вимоги 
щодо оформлення розрахункових документів. Облік розрахунків із застосуванням платіжних доручень та 
платіжних вимогдоручень. Облік розрахунків із застосуванням розрахункових чеків. Облік розрахунків за 
акредитивами. Облік розрахункових операцій з векселями. Облік безготівкових розрахунків з використанням 
банківської платіжної картки. Облік розрахунків платіжними вимогами в разі здійснення примусового списання 
(стягнення) коштів. 
 
Тема 5. Облік депозитних операцій 
Нормативна база організації бухгалтерського обліку депозитних операцій установ комерційних банків України. 
Класифікація депозитів за економічним змістом та строками використання коштів. Активні і пасивні депозитні 
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операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій звітності. Правила бухгалтерського обліку 
депозитних операцій. Облік номіналу депозиту. Методи виплати процентів: за період і на період. Вплив 
методу виплати процентів на облік номіналу депозиту. Бухгалтерський облік нарахування процентів за 
депозитом. Облікова політика банку щодо використання методу нарахування процентів за депозитними 
операціями. Облік погашення депозиту. Облік депозитів овернайт. 
 
Тема 6. Облік операцій з цінними паперами 
Нормативна база, що регламентує організацію бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами установ 
комерційних банків України. Структура відображення операцій банку з цінними паперами у Плані рахунків 
бухгалтерського обліку. Теоретичні засади класифікації 12 портфеля цінних паперів банку. Облік вкладень в 
асоційовані та дочірні компанії. Порядок та облік перекласифікації цінних паперів з одного портфеля до 
іншого. Облік власних боргових зобов’язань банку. Облік нарахування доходів (витрат) за операціями з 
цінними паперами. Облік формування та використання резерву на відшкодування можливих збитків банків від 
операцій з цінними паперами. 
 
Тема 7. Облік операцій в іноземній валюті 
Характеристика валютних операцій, здійснюваних комерційними банками та їх класифікація. Валютна позиція 
банку за окремими видами валют та її врахування в системі бухгалтерського обліку. Типи операцій, що 
впливають на розмір відкритої валютної позиції банку. Характеристика рахунків для запису валютної позиції. 
Принципи бухгалтерського обліку обмінних операцій в іноземній валюті. Дата операції. Дата валютування. 
Дата розрахунку. Реалізований та нереалізований результат від операцій з іноземною валютою. 
Бухгалтерський облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Облік операцій в іноземній валюті, що 
виконуються за дорученням клієнтів банку. Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті. Облік 
доходів (витрат) за операціями, що здійснені в іноземній валюті. Методи розрахунку реалізованого 
фінансового результату від операцій з іноземною валютою. Коригування статей балансу при зміні валютних 
курсів. Відображення результатів коригування в системі рахунків бухгалтерського обліку.  
 
Тема 8. Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами  
Класифікація основних засобів і нематеріальних активів та їх вартісна оцінка. Характеристика рахунків з 
обліку операцій з основними засобами та нематеріальними активами. Бухгалтерський облік придбання 
основних засобів і нематеріальних активів. Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних 
активів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних 
активів. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів, облік їх вибуття. Порядок 
проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та відображення її результатів у 
бухгалтерському обліку. Облік гудвілу. 
 
Тема 9. Облік лізингових операцій банку 
Характеристика лізингових операцій. Облік операцій з фінансового лізингу на балансі лізингодавця та 
лізингоодержувача. Облік операцій з оперативного лізингу. Продаж необоротного активу з укладенням угоди 
про його одержання продавцем у лізинг. 
 
Тема 10. Облік доходів та витрат банку 
Класифікація доходів та витрат банку. Економічна характеристика доходів і витрат банку. Структура 
відображення у Плані рахунків доходів та витрат. Основні правила бухгалтерського обліку доходів та витрат 
банку. Бухгалтерський облік процентних та комісійних доходів і витрат банку за принципами міжнародних 
стандартів обліку: нарахування, відповідності, обережності. Особливості податкового обліку валових доходів 
та валових витрат. Способи ведення обліку валових доходів та валових витрат: позасистемно; на балансових 
рахунках; на позабалансових рахунках. Порядок закриття рахунків доходів і витрат та підрахунок фінансових 
результатів поточного року. Облік нарахування, сплати податку на прибуток та розрахунків з бюджетом за 
податком на додану вартість. Облік відстроченого податку на прибуток..  
 
Тема 11. Облік капіталу комерційного банку 
Структура капіталу комерційного банку. Джерела формування статутного капіталу банку. Система рахунків 
для обліку операцій з формування капіталу банку. Методика обліку внесків до статутного капіталу. 
Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення акцій. Методика операцій, 
пов’язаних з випуском, продажем, викупом та перепродажем акцій власної емісії. Порядок обліку нарахування 
та сплати дивідендів. Облік операцій з формування фондів та резервів банку за рахунок нерозподіленого 
прибутку.  
 
Тема 12. Фінансові звітність банків відповідно до МСФЗ 
Характеристика та цілі складання бухгалтерської звітності банків. Фінансова звітність, мета її складання, 
структура, порядок подання та оприлюднення. Бухгалтерський баланс. Облікова формула бухгалтерського 
балансу. Типова структура балансового звіту банку. Звіт про фінансові результати. Типова структура звіту про 
фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Типова структура звіту про рух грошових коштів. Звіт про 
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власний капітал. Примітки до фінансових звітів. Порядок формування коригуючих проведень. Інформація про 
банк, яку необхідно розкривати у фінансовій звітності. 

 
 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  
ЗК 11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 
комунікаційних технологій. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК 0З. Здатність до відображення інформації про господарські операції 
суб'єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 
задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  
ФК 04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 
практичній діяльності суб'єктів господарювання.  
ФК 05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства з 
метою прийняття управлінських рішень. СК 06. Здійснювати облікові 
процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп'ютерних технологій.  

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПРН 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 
податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 
користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 
сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 
підприємств.  
ПРН 0З. Визначати сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  
ПРН 05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 
підприємств.  
ПРН 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 
контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 
форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності.  
ПРН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 
комп'ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування.  
ПРН 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог 
соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та 
управляти часом.  
ПРН 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 
демократичної, соціальної, правової держави. 

 
D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, 

презентація, відеокурси) 

1 
тиждень  

Тема 1. Загальні теоретичні засади і 
принципи  
1. Поняття банків і банківської 
системи  
2. Предмет і метод бухгалтерського 
обліку в банках.  
3. Принципи бухгалтерського обліку в 
банках.  
3. Бухгалтерський баланс. 
4. План рахунків бухгалтерського 
обліку в банках. 
5. Законодавче регулювання 
бухгалтерського обліку в банках. 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 1-6 
додаткова 11,12 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусії, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 
Ознайомлення з законодавчими і 
нормативними документами щодо 
діяльності комерційних банків. 
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2 

тиждень 

Тема 2. Облік розрахункових 
операцій банку  
1. Принципи організації безготівкових 
розрахунків та форми розрахункових 
документів для здійснення 
безготівкових розрахунків у 
господарському обороті України.  
2. Облік розрахунків із застосуванням 
платіжних доручень. 
3. Облік безготівкових розрахунків із 
застосуванням розрахункових 
чеківчеками.  
4. Облік розрахунків за 
акредитивами. 
5. Облік розахункових операцій з 
векселями.  
6. Облік розрахунків з використаням 
банківської платіжної картки. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 5-6 
додаткова 12,13 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

 Опитування, 
групова 
робота,  

виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

3 
тиждень 

Тема 3. Облік касових операцій банку 
1. Рахунки, що використовуються для 
обліку касових операцій, їх 
призначення.  
2. Облік операцій каси із приймання 
та видачі готівки.  
3. Облік операцій вечірніх кас та кас 
перерахунку готівки.  
4. Зберігання й облік цінностей та 
документів у грошових сховищах. 
 5. Особливості обліку інкасації 
грошового виторгу . 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,7 
додаткова 11,12 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

4 
тиждень 

Тема 4. Облік операцій з 
кредитування 
1. Організація обліку кредитних 
операцій.  
2. Облік наданих кредитів.  
3. Облік забезпечення кредитних 
операцій. Облік застави.  
4. Облік прострочених і сумнівних 
кредитів та резервів під кредитні 
ризики.  
5. Облік безнадійної заборгованості 
за кредитними операціями. 

Лекція, 
(2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,8 
додаткова 13,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусії, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

5 
тиждень 

Тема 5. Облік депозитних операцій 
1. Нормативно-правове регулювання 
бухгалтерського обліку депозитних 
операцій установ комерційних банків.  
2. Види та класифікація депозитів. 
3. Облік залучення і повернення 
номіналу депозиту.  
4. Бухгалтерський облік нарахування 
відсотків за депозитом. Методи 
виплати відсотків. 

Лекція, 
(2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,7 
додаткова 15,16 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусії, 
виконання 
завдань  

Опрацювання конспекту лекцій, 

основної та додаткової літератури до 

теми, рішення задач. 

6 
тиждень 

Тема 6. Облік операцій з цінними 
паперами 
1. Характеристика та загальні 
принципи оцінки та обліку цінних 
паперів у портфелях банку. 
 2. Облік цінних паперів у портфелі 
банку.  
3. Облік цінних паперів власної емісії.  
4. Облік нарахування доходів 
(витрат) за операціями з цінними 

Лекція, 
(2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 4-6 
додаткова 10,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань  

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. Підготовка до 
МКР. 
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папрами. 

7 
тиждень 

Тема 7. Облік операцій в іноземній 
валюті 
1. Операції в іноземній валюті та їх 
класифікація.  
2. Характеристика рахунків для 
запису валютної позиції. 
 3. Облік готівкових обмінних 
операцій банку в іноземній валюті.  
4. Облік доходів (витрат) за 
операціями банку, що здійснені в 
іноземній валюті. 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,9 
додаткова 12,13 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань  

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач.  

8 
тиждень 

Тема 8. Облік операцій банку з 
основними засобами та 
нематеріальними активами 
1. Характеристика рахунків з обліку 
операцій банку з необоротними 
активами.  
2. Облік придбання та створення 
необоротних активів. 3. Облік 
поліпшення і ремонту необоротних 
активів.  
4. Облік нарахування амортизації 
необоротних активів.  
5. Вибуття основних засобів і 
нематеріальних активів банку 
6. Порядок проведення 
інвентиразації необоротних активів 
та відображення її результатів в 
бухгалтерському обліку. 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,8,9 
додаткова 12,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань, 

тестування  

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач.  
 

9 
тиждень 

Тема 9. Облік лізингових операцій 
банку 
1. Характеристика лізингових 
операцій.  
2. Облік з операцій оперативного 
лізингу.  
3. Облік операцій з фінансового 
лізингу на балансі лізингодавця.  
4. Облік операцій з фінансового 
лізингу на балансі 
лізингоодержувача. 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,10 
додаткова 11,16 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

 Дискусії, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

10 
тиждень 

Тема 10. Облік доходів та витрат 
банку 
1. Класифікаційні групи доходів 
(витрат) банку. Їх взаємозв’язок із 
Планом рахунків.  
2. Дія принципів нарахування, 
відповідності, обачності у 
відображенні в підсистемі 
фінансового обліку доходів (витрат).  
3. Основні правила обліку доходів і 
витрат банку. 
 4. Облік нарахування, сплати 
податку на прибуток та розрахунків з 
бюджетом за податком на додану 
вартість. 

Лекція, 
(2 год) 

  

Опрацювання літератури: 
основна 4-6 
додаткова 11,16 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

11 
тиждень 

Лекція, 
(2 год)  

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,6,7 
додаткова 17 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусії, 
виконання 
завдань, 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 
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індивідуальна 
робота 

12 
тиждень 

Тема 11. Облік капіталу комерційного 
банку 
1. Характеристика рахунків обліку 
капіталу банку.  
2. Облік операцій під час 
формування статутного капіталу до 
реєстрації комерційного банку.  
3. Облік сум несплаченого та 
сплаченого зареєстрованого 
статутного капіталу банку.  
4. Облік операцій з нарахування 
дивідендів та розрахунків з 
акціонерами. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,8 
додаткова 15,16 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 

основної та додаткової літератури до 

теми, рішення задач. 

13 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,6 
додаткова 12,15 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусії, 
групова 
робота, 

виконання 
завдань  

Опрацювання конспекту лекцій, 

основної та додаткової літератури до 

теми, рішення задач. 

14 
тиждень 

Тема 12. Фінансові звітність банків 
відповідно до МСФЗ 
1. Фінансова звітність банку: мета 
складання, структура, порядок 
подання та оприлюднення.  
2. Звіт про фінансовий стан.  
3. Звіт про прибутки і збитки (про 
сукупний дохід). 
4 Звіт про рух грошових коштів.  
5.Звіту про власний капітал. 
 5. Примітки до фінансової звітності.  
6. Особливості складання 
консолідованої фінансової звітності 
банків. 
7. Таксономія фінансової звітності. 
 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 4,5,6 
додаткова 10,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань 

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

15 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,6,7 
додаткова 11,12 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Опитування, 
виконання 
завдань  

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 
Підготовка до МКР. 

16 
тиждень 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,,7 
додаткова 10,14 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

Дискусія, 
тестування, 
презентації 
дослідженьс  

Опрацювання конспекту лекцій, 
основної та додаткової літератури до 
теми, рішення задач. 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-6, друга – за темами 7-12 у письмовій формі. 
Під час виконання студенти мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання 
вирішення практичних завдань.  
 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання у вигляді 
підготовки матеріалів для публікації у збірниках наукових праць або тез доповідей на науково-практичних 
конференцій. Напрями науково-дослідних завдань: 
- аспекти обліку і звітності комерційних банків України. 
 
В процесі вивчення дисципліни передбачається виконання індивідуального завдання - підготовка реферату з 
його подальшою презентацією на практичному занятті. Підготовка реферату здійснюється за бажанням 
студента, який прагне підвищити свій сумарний рейтинговий бал.  
 

Тематика рефератів з дисципліни «Облік в банках» 
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1. Відмінності у формуванні фінансової звітності за національними і міжнародними стандартами.  
2. Характеристика нормативно-правового забезпечення банківської діяльності.  
3. Характеристика Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності банківських установах 
України.  
4. Обліковий процес в комерційному банку: документальне забезпечення, і оперативна звітність.  
5. Порядок та нормативно-правове регулювання формування статутного капіталу банку.  
6. Регулювання НБУ та порядок формування резерву комерційного банку.  
7. Нормативно-правове регулювання та облік операцій викупу власних акцій банку.  
8. Порядок створення та держаної реєстрації банків в Україні.  
9. Облік операцій з пластиковими картками.  
10. Облік операцій з дорожніми чеками.  
11. Облік розрахункових операцій з використанням платіжних карток.  
12. Облік операцій з використанням кредитних карток.  
13. Облік операцій з емісії платіжних карток національної та міжнародних розрахунків.  
14. Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку.  
15. Організація роботи вечірньої каси та каси перерахування.  
16. Порядок відкриття та ведення банками поточних рахунків клієнтів.  
17. Організація системи електронних платежів в Україні.  
18. Кореспондентські відносини між банківськими установами: організація та облік.  
19. Характеристика моделей обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в системі 
електронних платежів.  
20. Класифікація цінних паперів для їх оцінки та відображення в обліку.  
21. Формування резервів під знецінення цінних паперів.  
22. Характеристика комісійних операцій з цінними паперами.  
23. Операції з цінними паперами за дорученням клієнтів.  
24. Характеристика операцій з андеррайтингу.  
25. Характеристика операцій з цінними паперами власної емісії банку.  
26. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: мета, джерела формування, методика розрахунків обсягів 
зборів до фонду.  
27. Облік зобов'язань банку перед фондом гарантування вкладів фізичних осіб.  
28. Характеристика банківських операцій з ощадними (депозитними) сертифікатами.  
29. Організація процесу кредитування юридичних осіб.  
30. Організація процесу кредитування фізичних осіб.  
31. Облік формування спеціальних резервів на покриття можливих втрат за наданими кредитами.  
32. Класифікація кредитного портфеля та його характеристика.  
33. Бухгалтерський облік операцій з консорціумного кредитування.  
34. Лізинг: сутність, види та їх характеристика.  
35. Облік операцій з фінансового лізингу.  
36. Облік операцій з операційного лізингу.  
37. Порядок визнання та відображення в обліку доходів і витрат від лізингових операції.  
38. Класифікація операцій банку з іноземною валютою та їх характеристика.  
39. Основи облікової процедури за операціями з іноземною валютою.  
40. Валютна позиція банку та її характеристика.  
41. Облік операцій з купівлі продажу іноземної валюти за дорученням клієнтів.  
42. Облік операцій з чеками в іноземній валюті.  
43. Облік операцій з використанням документарних акредитивів.  
44. Суть та характеристика форвардних операцій комерційних банків.  
45. Суть та характеристика спотових операцій комерційних банків.  
46. Характеристика неторгівельних операцій з іноземною валютою.  
47. Характеристика операцій з монетарними металами на внутрішньому ринку України.  
48. Критерії визнання необоротних активів комерційних банків.  
49. Особливості обліку необоротних активів, що утримуються для продажу. 
 50. Інвестиційна нерухомість комерційних банків та її облік.  
51. Зменшення корисності необоротних активів: методика визначення та облік.  
52. Облік гудвілу в комерційних банках.  
 
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, завдання та вимоги до 
самостійної та індивідуальної роботи містяться в системі MOODLE. 
 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ 
ПІДРУЧНИКИ) 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІІ (зі 
змінами і доповненнями). – URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності. – URL :  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text. 
3. Про банки і банківську діяльність: закон України від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ (зі змінами та 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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доповненнями). – URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 
4. План рахунків бухгалтерського обліку банків України від 11.09.2017 р. №89. – URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0918-04.  
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України від 11.09.2017 р. 

№89.  –URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-04.  
6. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підруч. / Н. Б. Литвин. 2 видання, доп.і 

перероб. К.: «Центр учбової літератури», 2017.  676 с. 
Медвідь Л. Г., Фостяк І. В. Облік у банках: Навчальний посібник для студентів напряму підготовки 
6.030509 «Облік і аудит» / Л. Г. Медвідь, І. В. Фостяк  Львів: Видавництво ПП “Магнолія 2006”, 2018. 360 
с.  

7. Конспект лекцій з дисципліни «Банківські операції» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем 
«бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» (Частина 1)/ Укладач к.е.н. доц. О.Ф. Андросова, Запоріжжя: Запорізька політехніка, 2019.  
102 с. 

8. Опорний конспект лекцій із дисципліни «Облік у банках» для студентів 4 курсу усіх форм навчання 
спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» / Н.В. Кравчук.  Тернопіль: ТНТУ імені І. Пулюя, 2015.  288 с. 

9. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник / Алєксєєнко С.А. К.: Аграрна 
освіта, 2014.  418 с.  
 

 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

10. Плісак Т.О. Фінансовий обік в банках: О.К.Л. К.: КНТЕУ, 2013.  184с.  
11. Труш Ю.Т., Король Г.О. Облік в банках. Частина 1: Навч. посібник.  Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013.  76 

с.  
12. Облік у банку: підручник/ [Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., О-17 Слав`янська Н.Г. та ін.].  Суми: 

Університетська книга, 2012.  668 с.  
13. Волкова І. А., Калініна О.Ю. Бухгалтерський облік у банках. Навч. посіб. 2-ге вид. К.: Центр учбової 

літератури, 2011.  520 с. 
14. Герасимович А. М., Кіндрацька Л.М., Кривов’яз Т.В. Облік і аудит в банках : підруч.  К. : КНЕУ, 2005.  536 

с. 
15. Снігурська Л. П. Облік у банках (у схемах і таблицях) : навч. посіб.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. 

М. Кіндрацької; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана».  К. : КНЕУ, 2009.  519 с. 
16. Кіндрацька Л. М. Фінансовий та управлінський облік у банках : підруч.  К. : КНЕУ, 2008.  816 с. 
17. МСФЗ. – URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text. 

 
Законодавчі, нормативно-правові документи: 

18. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727/98#Text. 
19. Національний банк України http: // www.bank.gov.ua. 

 
Інструктивні матеріали 
 

20. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках 
України : постанова Правління Національного банку України від 20.10.2004 р. № 495 (зі змінами та 
доповненнями). – URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04 . 

21. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України : 
постанова Правління Національного банку України від 03.12.2003 р. № 520 (зі змінами та 
доповненнями). – URL:  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0254-12 . 

22. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : постанова Правління 
Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами та доповненнями) [. – URL:  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 

23. Інструкція про касові операції в банках України : постанова Правління Національного банку Укрїни від 
01.06.2011 р. № 174 (зі змінами та доповненнями) . – URL:   http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0790-11. 

24. Інструкція про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті : постанова Правління 
Національного банку України від 16.08.2006 р. № 320 (зі змінами та доповненнями) . – URL:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06. 

25. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах : 
постанова Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492 (зі змінами та доповненнями) 
. – URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03. 

26. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України : 
постанова Правління Національного банку України від 12.12.2002 р. № 502 (зі змінами та доповненнями) 
. – URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03 . 

27. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні : постанова Правління Національного 
банку України від 28.08.01 № 368 (зі змінами та доповненнями) . – URL:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0918-04
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0919-04
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0254-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1035-06
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0021-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01
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28. Положення про порядок формування та використання резерву банками України для відшкодування 
можливих втрат за активними банківськими операціями : постанова Правління Національного банку 
України від 25.01.2012 р. № 279 (зі змінами та доповненнями) [. – URL:   
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0231-12. 

29. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України : постанова Правління Національного 
банку України 18.06.2003 р. № 255 (зі змінами та доповненнями) . – URL:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0583-03. 

30. Правила (умови) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської 
діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами : рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 16.12.2014 р. № 1706 (зі змінами та доповненнями) . – URL:  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07. 

 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

 
 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Для  вивчення дисципліни «Облік в банках» потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються після 
закінчення вивчення дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік 
пасивів», «Фінанси». 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 32 10 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 98 144 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

18 18 

Курсова робота - - 

Разом 180 180 
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

Поточний контроль, в т.ч.: 50 50 

оцінювання під час аудиторних занять 10 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 10 10 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

25 25 

науково-дослідницька робота 5 10 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 50 

Разом  100 100 
 
Результати навчання, отримані у неформальній освіті (за вивчення он-лайн курсів, розміщених на Coursera, 
Prometheus, Edra та подібних учбових платформах (з отриманням чи без отримання сертифікату про 
навчання); участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, круглих столах, зустрічах (з 
підготовкою тез, прес-релізу, інформаційного повідомлення тощо) можуть бути  зараховані як бали за 
самостійну роботу  
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою 
Шкала 
EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) 

FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0052-07
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