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ОБЛІК В БАНКАХ



Предметом вивчення дисципліниє

принципи, методи та механізми

організації обліку в банках

Мета вивченнядисципліни
надання студенту додаткових можливостей та переваг на ринку праці, 

зокрема в банківській сфері, за рахунок формування теоретичних знань та 

професійних практичних навичок з обліку і відображення активів, 

зобов'язань та власного капіталу у фінансовій звітності банків як основи 

прийняття управлінських рішень.

ОБЛІК В БАНКАХ

Обсяг – 4 кредити,  

120 годин, в т.ч.  

лекцій – 30 год.,

практичні заняття –

28 год., самостійна

робота – 62 год.

Період навчання−  3

курс, 2 семестр

Підсумкова

формаконтролю

− залік



Вивчення дисципліни додатково сприяє формуванню

студентом таких компетентностей

загальних
•- здатність вчитися та бути відкритим до засвоєння та застосування знань;

• - здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення проблем та прийняття 
рішень для їх розв’язання

спеціальних (фахових)
• - здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення
стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві трансформаційним процесам
в економіці;

• - здатність до відображення відомостей 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;

• - здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології
бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного
використання ресурсів.



Очікувані результати навчання

Очікувані 
результати 
навчання

- знання основних концепцій, принципів та завдань бухгалтерського обліку в

банках;

- володіння загальними основами та підходами з організації обліково-

операційної роботи;

Очікувані 
результати 
навчання

- розуміння і знання сутності, порядку проведення та оформлення й обліку активних і
пасивних банківських операцій, операцій з валютою, цінними паперами, матеріальними
і нематеріальними активами; безготівкових розрахунків між резидентами й
нерезидентами України, міжбанківських розрахунків, формування капіталу банку та
резервних фондів тощо;

- вміння заповнювати й перевіряти первинні банківські документи;

Очікувані 
результати 
навчання

- вміння складати бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках за
змістом здійснених банківських операцій, проводити, оформляти й обліковувати
активні і пасивні банківські операції;

- володіння методикою і технікою узагальнення облікової інформації при формуванні
показників звітності, вміння складати регулюючі проведення, формувати баланс банку,
звіт про прибутки і збитки, звіт про рух грошових коштів інших форм фінансової
звітності.



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

Загальні основи 
і принципи 

обліку в банка
Облік капіталу 

Облік касових 
операцій

Облік 
розрахункових 

операцій 

Облік 
депозитних 

операцій 

Облік операцій 
з кредитування

Облік операцій 
з цінними 
паперами 

Облік операцій 
з лізингу

Облік операцій 
в іноземній 

валюті

Облік основних 
засобів та 

нематеріальних 
активів 

Облік доходів 
та витрат 

Фінансова 
звітність 

комерційних 
банків



Силабус

Конспект 
лекцій

Методичні 
вказівки для 
практичних 

занять

Методичні 
вказівки для 
самостійної 

роботи

Тестові 
завдання

Дистанцій
ний курс

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення



Кадрове забезпечення

Професор кафедри 

бухгалтерського обліку 

к.е.н., проф. Медвідь Л.Г.



Ми чекаємо на вас !


