1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань
0305 Економіка і
підприємництво

Модулів – 4
Змістових модулів – 4
Індивідуальне
Спеціальність
науково-дослідне
5.03050801 Фінанси і
завдання: відповідно
кредит
до п. 9
Загальна кількість
годин – 144
Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 6
Освітньокваліфікаційний рівень:
молодший спеціаліст

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма навчання
Нормативна
Рік підготовки:
3-й
Семестр
5-6-й
Лекції
22 год.
Семінарські
18 год.
Практичні
16 год.
Самостійна робота
64 год.
Індивідуальні
16 год.
Модульний контроль
8 год.
Вид контролю: іспит

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і
звітність у комерційних банках» є формування теоретичних знань та професійних
практичних навичок з обліку і відображення активів, зобов’язань та власного
капіталу у фінансовій звітності комерційних банків; надання знань з основ
формування облікової процедури за банківськими операціями та комплексних
ґрунтовних практичних знань з бухгалтерського обліку в комерційних банках.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік і
звітність у комерційних банках» є:
– формування теоретичної бази знань та практичних навичок з обліку і
відображення активів, облікової процедури за банківськими операціями;
– систематизація теоретичних знань щодо виконання різних видів
банківських операцій та їх обліку;
– вивчення фінансового обліку як інструменту управління банком,
бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку базових операцій
комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, методики
підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
– нормативно-правові акти щодо бухгалтерського обліку фінансової
звітності комерційних банків;
– основи побудови бухгалтерського обліку у банках;
– механізм здійснення бухгалтерського процесу;
– стан, проблеми та перспективи бухгалтерського обліку і фінансової
звітності у комерційних банках України;
вміти:
– організовувати бухгалтерський процес, облік міжбанківських розрахунків;
– вести платіжні рахунки і облік розрахункових операцій, облік кредитних і
касових операцій, облік операцій з цінними паперами, облік валютних операцій з
цінними паперами, облік валютних операцій;
– оподатковувати банки, вести фінансову звітність банків та банківський
аудит за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку;
– складати основні первинні банківські документи.
У студента мають бути сформовані такі предметні компетентності:
– готовність використовувати понятійно-категоріальний апарат
бухгалтерського обліку та звітності у комерційних банках;
– вміння розробляти бухгалтерську і фінансову звітності в банках;

з

– здатність вести бухгалтерський облік в банках з врахуванням сучасних
вимог;
– вміння складати та перевіряти документи;
– здатність самостійно вивчати зміни до законодавства з питань ведення
бухгалтерської документації в банках;
–
демонструвати
вміння
оцінювати
дебіторсько-кредиторську
заборгованість підприємства;
– демонструвати вміння використовувати професійно-профільовані знання
та навички при відкритті, веденні поточних і валютних рахунків клієнтів,
нарахуванні та сплаті податків, щодо ведення розрахунково-касових, активних та
пасивних операцій;
– готовність використання основних базових знань з бухгалтерського обліку
та звітності у комерційних банках;
– здатність ефективно та самостійно діяти у нестандартних ситуаціях,
використовуючи набуті фахові знання;
– навички опрацювання і використання облікової інформації податкових
розрахунків комерційних банків.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Система бухгалтерського обліку та звітності в
банках.
Тема 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні комерційним банком.
Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України.
Тема 3. Організація бухгалтерського процесу. План розрахунків і фінансова
звітність комерційних банків.
Змістовий модуль 2. Облік розрахунково-касових, активних, пасивних
операцій комерційних банків.
Тема 4. Розрахунково-касові операції банків України.
Тема 5. Пасивні операції комерційних банків України.
Тема 6. Облік операцій з кредиту.
Змістовий модуль 3. Облік валютних операцій та облік основних засобів
і нематеріальних активів.
Тема 7. Облік валютних операцій.
Тема 8. Облік основних засобів і нематеріальних активів.
Змістовий модуль 4. Облік власного капіталу, доходів і витрат.
Фінансова звітність банку.
Тема 9. Облік власного капіталу банку.
Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку.
Тема 11. Фінансова звітність банку.

4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

1

Кількість годин

денна форма
Заочна форма
усьоу тому числі
усьоу тому числі
го
л
с пр. інд. с.р. м.к.
го
л
с
інд. с.р.
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
Змістовий модуль 1. Система бухгалтерського обліку та звітності в банках.

Тема 1. Роль
бухгалтерського
обліку в управлінні
комерційним
банком.
Тема 2. Основи
побудови
бухгалтерського
обліку в банках
України.
Тема 3. Організація
бухгалтерського
процесу. План
розрахунків і
фінансова звітність
комерційних банків.
Модульна
контрольна робота.
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Змістовий модуль 2. Облік розрахунково-касових, активних, пасивних операцій комерційних
банків.
Тема 4.
Розрахунково-касові
10
2
2
6
операції банків
України.
Тема 5. Пасивні
операції
14
2
2
2
2
6
комерційних банків
України.
Тема 6. Облік
12
2
2
2
6
операцій з кредиту.
Модульна
2
2
контрольна робота.
Разом за змістовим
38
6
4
4
4
18
2
модулем 2
Змістовий модуль 3. Облік валютних операцій та облік основних засобів і нематеріальних
активів.
Тема 7. Облік
14
2
2
2
2
6
валютних операцій

1
2
3
4
Тема 8. Облік
основних засобів і
14
2
2
нематеріальних
активів.
Модульна
2
контрольна робота.
Разом за змістовим
30
4
4
модулем 2
Змістовий модуль 4. Облік власного
Тема 9. Облік
власного капіталу
8
2
2
банку.
Тема 10. Облік
доходів, витрат і
фінансового
12
2
2
результату діяльності
банку.
Тема 11. Фінансова
14
2
2
звітність банку.
Модульна
2
контрольна робота.
Разом за змістовим
36
6
6
модулем 3
Разом
144
22 18
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5. Теми семінарських занять
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин
Змістовий модуль 1. Система бухгалтерського обліку та звітності в банках.
1. Тема 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні комерційним
2
банком.
2. Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України.
2
Змістовий модуль 2. Облік розрахунково-касових, активних, пасивних
операцій комерційних банків.
3. Тема 4. Розрахунково-касові операції банків України.
2
4. Тема 5. Пасивні операції комерційних банків України.
2
Змістовий модуль 3. Облік валютних операцій та облік основних засобів і
нематеріальних активів.
5. Тема 7. Облік валютних операцій
2
6. Тема 8. Облік основних засобів і нематеріальних активів.
2
Змістовий модуль 4. Облік власного капіталу, доходів і витрат. Фінансова
звітність банку.
7. Тема 9. Облік власного капіталу банку.
2
8. Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності
2
банку.
9. Тема 11. Фінансова звітність банку.
2
Разом
18

6. Теми практичних занять
№
з/п
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

Назва теми

Кількість
годин
Змістовий модуль 1. Система бухгалтерського обліку та звітності в банках.
Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в банках України.
2
Тема 3. Організація бухгалтерського процесу. План розрахунків і
2
фінансова звітність комерційних банків.
Змістовий модуль 2. Облік розрахунково-касових, активних, пасивних
операцій комерційних банків.
Тема 5. Пасивні операції комерційних банків України.
2
Тема 6. Облік операцій з кредиту.
2
Змістовий модуль 3. Облік валютних операцій та облік основних засобів і
нематеріальних активів.
Тема 7. Облік валютних операцій
2
Тема 8. Облік основних засобів і нематеріальних активів.
2
Змістовий модуль 4. Облік власного капіталу, доходів і витрат. Фінансова
звітність банку.
Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності
2
банку.
Тема 11. Фінансова звітність банку.
2
Разом
16

Тема 2. Основи побудови
бухгалтерського обліку в банках
України.
Тема 3. Організація
бухгалтерського процесу. План
розрахунків і фінансова звітність
комерційних банків.

Тема 4. Розрахунково-касові
операції банків України.

Тема 5.
Пасивні операції Тема 5.
Пасивні операції Тема 5.
Пасивні операції
комерційних банків України.
комерційних банків України.
комерційних банків України.
Тема 6. Облік операцій з
кредиту.

Тема 6. Облік операцій з
кредиту.

Види
поточного
контролю
Модульна контрольна
робота 1 (25 балів)

Тема 2. Основи побудови
бухгалтерського обліку в банках
України.

Модульна контрольна робота
2 (25 балів)

Тема 2. Основи побудови
бухгалтерського обліку в банках
України.

ІНДЗ

Тема 1. Роль бухгалтерського
обліку в управлінні комерційним
банком.

Самостійна
робота

Тема 1. Роль бухгалтерського
обліку в управлінні комерційним
банком.

Теми практичних занять

15 балів

Теми семінарських занять

15 балів

Кількість балів за модуль
87 балів

Теми лекцій

Тема 3. Організація
бухгалтерського процесу. План
розрахунків і фінансова звітність
комерційних банків.
Тема 4. Розрахунково-касові
операції банків України.

87 балів

Назва
модуля
Система бухгалтерського
обліку та звітності в банках.
Облік розрахунково-касових,
активних, пасивних операцій
комерційних банків.

Змістовий модуль ІI

Змістовий модуль І

Модулі

7. Навчально-методична карта дисципліни «Бухгалтерський облік і фінансова звітність у комерційних банках»
Разом: 144 год., лекції – 22 год., семінарські – 18 год., практичні – 16 год., індивідуальна робота – 16 год.,
самостійна робота – 64 год., підсумковий контроль – 8 год.

Тема 8. Облік основних засобів
і нематеріальних активів.

Тема 8. Облік основних засобів і
нематеріальних активів.

Тема 8. Облік основних засобів і
нематеріальних активів.

Тема 9. Облік власного капіталу
банку.

Тема 9. Облік власного капіталу
банку.

Тема 10. Облік доходів, витрат і
фінансового результату
діяльності банку.

Тема 10. Облік доходів, витрат і
фінансового результату
діяльності банку.

Тема 10. Облік доходів, витрат і
фінансового результату
діяльності банку.

Тема 11. Фінансова звітність
банку.

Тема 11. Фінансова звітність
банку.

Тема 11. Фінансова звітність
банку.

Види
поточного
контролю

ІНДЗ

Модульна контрольна
робота 3 (25 балів)

Тема 7. Облік валютних
операцій

Модульна контрольна робота 4
(25 балів)

Тема 7. Облік валютних
операцій

30 балів

Тема 7. Облік валютних
операцій

Самостійна
робота

Теми практичних занять

10 балів

Теми семінарських занять

15 балів

Кількість балів за модуль
81 балів
98 балів

Назва
модуля

Облік валютних операцій
та облік основних засобів і
нематеріальних активів.
Облік власного капіталу,
доходів і витрат. Фінансова
звітність банку.

Модулі
Змістовий модуль ІIІ
Змістовий модуль ІV

Теми лекцій

8. Самостійна робота
№
Назва теми
Кількість Кількість
з/п
годин
балів
Змістовий модуль 1. Система бухгалтерського обліку та звітності в банках.
1.
Тема 1. Роль бухгалтерського обліку в управлінні
8
5
комерційним банком.
2.
Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку
6
5
в банках України.
3.
Тема 3. Організація бухгалтерського процесу.
6
5
План
розрахунків
і
фінансова
звітність
комерційних банків.
Змістовий модуль 2. Облік розрахунково-касових, активних, пасивних
операцій комерційних банків.
4.
Тема 4. Розрахунково-касові операції банків
6
5
України.
5.
Тема 5. Пасивні операції комерційних банків
6
5
України.
6.
Тема 6. Облік операцій з кредиту.
6
5
Змістовий модуль 3. Облік валютних операцій та облік основних засобів і
нематеріальних активів.
7.
Тема 7. Облік валютних операцій.
6
5
8.
Тема 8. Облік основних засобів і нематеріальних
6
5
активів.
Змістовий модуль 4. Облік власного капіталу, доходів і витрат. Фінансова
звітність банку.
9.
Тема 9. Облік власного капіталу банку.
4
5
10. Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансового
4
5
результату діяльності банку.
11. Тема 11. Фінансова звітність банку.
6
5
Разом
64
55
9. Індивідуальні завдання
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Бухгалтерський облік і
звітність у комерційних банках» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка
містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної
компетентності.
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація,
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу,
удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності. Результати
досліджень подаються у реферативній формі.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретично-практична робота у межах навчальної програми
курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних,
практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.
Орієнтована тематика індивідуальних навчально-дослідних завдань
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.
9. Облік податку на прибуток банків.
10. Облік податку на додану вартість у банках. Об’єкти оподаткування.
11. Класифікація доходів і витрат банку.
12. Призначення форм звітності та їх економічна сутність.
13. Класифікація кредитних операцій банку
14. Порядок та терміни подання звітності.
15. Призначення форм звітності та їх економічна характеристика.
16. Облік основних засобів.
17. Відображення в обліку результатів переоцінювання основних засобів.
18. Облік операцій з оприбуткування, реалізації, ліквідації та безоплатної
передачі основних засобів.
19. Інвентаризація основних засобів та відображення в обліку її результатів.
20. Облік операцій за рахунками «Доходи майбутніх періодів» (3600) та
«Витрати майбутніх періодів» (3500).
21. Порядок визнання витрат у системі фінансового обліку.
22. Внутрішньобанківські кредитні операції.
23. Внутрішньобанківські доходи і витрати.
24. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку на момент їх
придбання.
25. Особливості обліку кредитних операцій овердрафт.
26. Облік операцій з погашення депозиту.
27. Угоди комерційного банку, що створюють гроші.
28. Резерви комерційного банку. Резервна норма. Обов'язкові і надмірні
резерви.

29. Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Розрахунки платіжними
вимогами-дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами.
30. Факторингові операції банків.
31. Лізингові операції банків.
32. Інвестиційні операції банків.
33. Депозитарні операції банків.
34. Декларація з ПДВ. Пільги по ПДВ.
35. Система доходiв державного бюджету України.
36. Система видаткiв державного бюджету України.
37. Акціонерне товариство. Формування статутного капіталу АТ. Зміна
величини статутного капіталу.
38. Методика обліку розподілу прибутку і створення резервів.
Критерії оцінювання ІНДЗ
(науково-педагогічного дослідження у вигляді презентації)
№
п/п

Критерії оцінювання роботи

Максимальна
кількість балів
за кожним
критерієм
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та
6 балів
визначення методів дослідження.
2. Складання плану.
2 бала

3. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній
послідовності. Аналіз сучасного стану дослідження
проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного
питання.
4. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції,
пропозиції щодо розв’язання проблеми, визначення
перспектив дослідження.
5. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних
елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна
частина, висновки, наявність графічних зображень, список
використаних джерел).
Разом

8 балів

10 балів
4 балів

30 балів

10. Методи навчання
1. Лекційні заняття (опорний конспект лекцій).
2. Семінарські заняття (обговорення проблемних питань; дискусії;
розв’язування задач; ситуаційні вправи; реферати; тестові завдання).
11. Методи контролю
Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи.
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і
має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретного
завдання.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання
після закінчення вивчення дисципліни або відокремлених за робочим навчальним
планом.
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми поточного
контролю:
розв’язання текстових та контрольних завдань;
участь у дискусіях на семінарських заняттях.
Під час вивчення даної дисципліни використовуються такі форми
проміжного контролю:
вирішення ситуаційних завдань;
розв’язання задач.
Під час вивчення даної дисципліни використовується така форма
семестрового контролю: іспит.
Для контролю знань студентів з дисципліни розроблено і затверджено у
встановленому порядку білети:
білети до іспиту з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках».

12. Розподіл балів, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль №1
Змістовий модуль № 2
Т1
Т2
Т3 мкр
Т4
Т5
Т6 мкр
17
28
17
25
17
28
17
25
87
87
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль № 3
Змістовий модуль № 4
Т7
Т8
мкр
Т9
Т10
Т11
мкр
28
28
25
17
28
28
25
81
98
Коефіцієнт – 6,4

ІНДЗ

Іспит

Сума

30

40

100

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
82-89
75-81
69-74
60-68

1.
2.
3.
4.
5.

Оцінка
ECTS
А
В
С
D
Е

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового
для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
добре

зараховано

задовільно

35-59

FX

незадовільно з
можливістю повторного
складання

1-34

F

незадовільно з
обов’язковим повторним
вивченням дисципліни

не зараховано з
можливістю
повторного складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

13. Методичне забезпечення
Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках».
Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках».
Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках».
Завдання для підсумкового контролю знань.
Білети до іспиту з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність у
комерційних банках».
14. Рекомендована література

Базова література
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 року
№ 2121-ІІІ.
2. Волкова І.А. Бухгалтерський облік у банках: навч.посіб. / І.А. Волкова,
О.Ю. Калініна, 2- е вид. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 520 с.
3. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): підручник /
Н.Б. Литвин — К.: «Хай&Тек Прес», 2010. – 608 с.
4. Сєкіріна Н.В. Бухгалтерський облік у комерційних банках: навчальний
посібник для студентів / Н.В. Сєкіріна – Донецьк. ДонДУЄТ, 2010. – 380с.
5. Герасимович А.М. Облік та аудит у комерційному банку /
А.М. Герасимович – Львів. Видавництво «Фенікс». – 2009. – 455с.

Додаткова література
1. Васюренко О.В. Облік і аудит у банках: навч.посіб. / О.В. Васюренко – К. :
Знання, 2006 . – 595с.
2. Коренєва О.Г. Облік і аудит у банках: навч. посіб. / О.Г. Коренєва,
Н.Г. Слав’янська, Н.Г. Євченко та ін. – Сумми : ВТД «Університетська книга»,
2007. – 493с.
3. Фінансовий облік та фінансова звітність у банках: навч. посібник /
Національний банк України; За заг. ред. Г. П. Табачук, О. М. Сарахман. – К.: УБС
НБУ, 2007. – 430 с.
4. Єрьоміна Н.В. Банківські інформмаційні системи / Н.В. Єрьоміна – К.
КНЕУ, 2009 – 220 с.
5. Кириченко А.П. Банкіський менеджмент / А.П. Кириченко – К. 2009 – 671с.
6. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: підручник . /
Л.М. Кіндрацька, 2-е видавництво доповнене і перероблене – К.: КНЕУ,2009 –
636 с.
7. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і
підприємств: навчальний посібник / М.Р. Ковбасюк– К.: «Скарби», 2009. – 336с.
8. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних
банків України: Інструкція від 17.06.2004 року № 280.
9. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках
України від 30.12.1998 року № 566.
15. Інформаційні ресурси
1. Нормативні акти України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.nau.kiev.ua
2. Лига БизнесИнформ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
www.liga.net
3. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua
4. Законодавчі документи. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/l

