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Опис навчальної дисципліни
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування знань із
бухгалтерського обліку та звітності в банках, набуття вмінь і навичок з
підготовки та використання облікової інформації для аналітичної діяльності
й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності.
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год.,
самостійна робота 90 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза
розкладом
Поточний контроль: виконання навчальних завдань; виконання завдань
самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: залік (ПМК)
Наявність широких знань з основ бухгалтерського обліку, фінансового
обліку, банківської діяльності
Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна,
програмні результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 ПР02.

Знати теорію, методику і
практику
формування
облікової
інформації за стадіями облікового процесу
і контролю для сучасних і потенційних

 ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати
сучасними знаннями.
 ЗК02. Здатність до абстрактного мислення,
аналізу та синтезу.

потреб
управління
господарювання
з
професійного судження.

суб’єктами
урахуванням

 ЗК03. Здатність працювати в команді.
 ЗК04. Здатність працювати автономно.
 ЗК06. Здатність діяти на основі етичних
міркувань (мотивів).
 ЗК08. Знання та розуміння предметної області
та розуміння професійної діяльності.
 ЗК09. Здатність спілкуватися державною
мовою як усно, так і письмово.
 ЗК13. Здатність проведення досліджень на
відповідному рівні.
 СК04. Застосовувати знання права та
податкового
законодавства
в
практичній
діяльності суб’єктів господарювання.
 СК08. Здатність виконувати адміністративноуправлінські функції у сфері діяльності суб’єктів
господарювання, фінансових установ.

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи
Назва теми
Види робіт
у розрізі тем
Модуль 1. Основи бухгалтерського обліку в банках та методика обліку розрахунково-касових операцій
з
організацією
Тема
1.
Загальні Відвідування
занять;
захист Ознайомитися
документування
транзакцій,
основи та принципи домашнього завдання; обговорення
аналітичного
та
синтетичного
обліку в
бухгалтерського
матеріалу
занять;
виконання
банківській
установі
обліку в банках
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 2. Облік капіталу Відвідування
занять;
захист Вивчити порядок реєстрації та
домашнього завдання; обговорення ліцензування банківської установи,
матеріалу
занять;
виконання вимоги НБУ до банківських установ
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 3. Облік доходів Відвідування
занять;
захист Ознайомитися з структурою доходів і
і витрат
домашнього завдання; обговорення витрат банківської установи, порядком
матеріалу
занять;
виконання їх формування
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема 4. Облік касових Відвідування
занять;
захист Вивчити
порядок
підкріплення
операцій
домашнього завдання; обговорення операційних кас банків готівкою,
матеріалу
занять;
виконання механізм роботи кореспондентських
навчальних
завдань;
завдання рахунків
самостійної роботи; тестування
Тема
5.
Облік Відвідування
занять;
захист Вивчити порядок проведення операцій
розрахункових
домашнього завдання; обговорення на карткових рахунках фізичних і
операцій
матеріалу
занять;
виконання юридичних осіб
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота
Модуль 2. Методика обліку депозитних, кредитних та інших операцій комерційного банку
Тема
6.
Облік Відвідування
занять;
захист Ознайомитися з порядком виконання
депозитних операцій
домашнього завдання; обговорення депозитних
операцій
банківської

Назва теми

Тема
7.
операцій
кредитування

Облік
з

Тема
8.
Облік
операцій в іноземній
валюті

Тема
9.
операцій з
паперами

Завдання самостійної роботи
у розрізі тем
матеріалу
занять;
виконання установи
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Вивчити особливості контролю і
домашнього завдання; обговорення обліку
сумнівної
і
безнадійної
матеріалу
занять;
виконання заборгованості
за
кредитними
навчальних
завдань;
завдання операціями банків
самостійної роботи; тестування
Відвідування
занять;
захист Ознайомитися
з
порядком
домашнього завдання; обговорення документального
оформлення
і
матеріалу
занять;
виконання проведення у банківській установі
навчальних
завдань;
завдання міжнародних платежів
самостійної роботи; тестування
Види робіт

Облік Відвідування
занять;
захист
цінними домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема
10.
Облік Відвідування
занять;
захист
операцій з основними домашнього завдання; обговорення
засобами
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема
11.
Облік Відвідування
занять;
захист
операцій
з домашнього завдання; обговорення
нематеріальними
матеріалу
занять;
виконання
активами
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування
Тема
12.
Облік Відвідування
занять;
захист
операцій з лізингу
домашнього завдання; обговорення
матеріалу
занять;
виконання
навчальних
завдань;
завдання
самостійної роботи; тестування;
поточна модульна робота

З’ясувати правила облікової політики
банківської установи щодо операцій з
цінними паперами
З’ясувати
основних
установі

особливості
обліку
засобів в банківській

З’ясувати
особливості
обліку
нематеріальних активів в банківській
установі
Виявити відмінності у проведенні
операцій з операційного, оперативного
і фінансового лізингу

Інформаційні джерела
1.
Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: навчальний посібник/ Алєксєєнко С.А.–
К.: Аграрна освіта, 2014. – 418 с.
2.
Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах): Навч. посібник. – Ужгород:
Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. – 184 с.
3.
Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України,
затверджена
постановою
Правління
Національного
банку
України
21.02.2018 № 14 [Електрон. ресурс] // Спосіб доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014500-18
4.
Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджена
постановою
Постанова
Правління
Національного
банку
України
11.09.2017 № 89
[Електрон. ресурс] / Україна. Верховна Рада // Спосіб доступу:
https://bank.gov.ua/document/download?docId=55228582

5.
Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) [Текст] : підручник/ Н. Б. Литвин. –
[2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : «Центр учбової літератури», 2017. – 676 с.
6.
Облік в банках: Дистанційний курс для студентів спеціальності 071б1 «Облік і оподаткування». –
Дистанційний курс, М.М. Зюкова, С.М. Деньга, 2020. [Електронний ресурс] Режим доступу:
http://www2.el.puet.edu.ua/wk/course/view.php?id=412
7.
Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час
здійснення
операційної
діяльності
в
банках
України
Постанова
Правління
Національного
банку
України
04.07.2018 № 75 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18
8.
Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджені постановою
Правління
Національного
банку
України
27.02.2018 № 17 [Електрон. ресурс] / Україна. Верховна Рада // Спосіб доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0017500-18
Програмне забезпечення навчальної дисципліни









Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості
балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт
та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в
процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба,
працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за
погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya
Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання та
підсумкове тестування
Максимальна
Види робіт
кількість
балів
Модуль 1 (теми 1-5): виконання навчальних завдань (5 балів); завдання самостійної
25
роботи (5 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 6-12): виконання навчальних завдань (7 балів); завдання
самостійної роботи (7 балів); тестування (5 балів); поточна модульна робота (16
35
балів)
Підсумкове тестування (40 балів)
40
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення
навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності шкалою ЄКТС

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59

Оцінка за
шкалою ЄКТС
А
В
С
D
Е
FX

0-34

F

Оцінка за національною шкалою
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Задовільно достатньо
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
навчальної дисципліни

