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ВСТУП 

 

У сучасних умовах формування та розвитку фінансового ринку 

відбувається розширення та зростання спектру фінансових послуг, що 

стало можливим завдяки розвитку банківської системи України. 

Теперішній розвиток фінансових ринків ставить перед банками 

важливе завдання - щоденний ретельний контроль за діяльністю з метою 

дотримання належного рівня ліквідності, платоспроможності та 

рентабельності. Процедура контролю діяльності банківської установи 

забезпечується шляхом належної організації облікового процесу в банку. 

Облік у банках є інформаційною системою, яка містить у собі 

вичерпні фінансові відомості про банк - суб'єкта господарської діяльності. 

Система бухгалтерського обліку повинна бути актуальною, надійною, 

ефективною. 

Джерелом інформації про діяльність банківської установи є його 

облікова система. В Україні загальні принципи побудови облікових систем 

загальні для всіх суб'єктів господарювання. Але облік в банках має свої 

особливості, що обумовлено економічною сутністю об'єктів обліку та 

характером банківських операцій.  

Облік у банках базується на певних правилах визначення, реєстрації, 

класифікації та інтерпретації операцій або подій, пов'язаних з діяльністю 

банку. Нові умови господарювання спонукають банківські установи до 

оперативного реагування на інформацію, що надходить з зовнішніх і 

внутрішніх джерел. Правильне відображення господарських операцій в 

системі бухгалтерського обліку та звітності, визначення фінансових 

результатів, повна і достовірна інформація про прибутки і витрати є 

неодмінними умовами успішного управління банком.  

Тому студентам для поглиблення компетентностей у галузі обліку в 

банках необхідно вивчення цієї навчальної дисципліни. 

Навчальна дисципліна «Облік у банках» належить до професійного 

циклу навчальних дисциплін підготовки  бакалаврів за спеціальністю 

«Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво». 

Програму та робочу програму розроблено відповідно до навчального 

плану спеціальності «Облік і аудит» галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» 

Програма та робоча програма складається з наступних розділів: 

 Мета, завдання, результати вивчення дисципліни 

(компетентності), її місце в освітньому процесі. 

 Зміст дисципліни. 

 Структура дисципліни та розподіл годин за темами 

(тематичний план). 

 Тематика лекційних, практичних (семінарських), самостійної 

роботи студентів. 

 Список рекомендованих джерел.  



  

1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ  ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ  В  

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Метою вивчення дисципліни є здобуття студентами необхідних 

теоретичних знань з обліку діяльності комерційного банку (КБ) в Україні, 

вирішення практичних ситуацій і завдань та набуття навиків і вмінь у 

прийнятті обґрунтованих рішень щодо сучасного банківського обліку 

операцій з активами, зобов’язаннями, капіталом, доходами та витратами 

банку.  

 

Предметом дисципліни є методологія та методика ведення 

бухгалтерського обліку в банках. 

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

- зміст, завдання та принципи бухгалтерського обліку в банках, його 

цілі та специфіку ведення; 

- методику та об'єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку 

України; 

- особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

банках, синтетичний та аналітичний облік, його параметри; 

- документообіг обліку різних банківських операцій та послуг у 

національній та іноземній валюті; 

- бухгалтерські проведення основних операцій комерційного банку. 

- головні елементи фінансових звітів і принципи складання 

звітності; 

- нормативно-правову базу, що регулює питання ведення 

бухгалтерського обліку та складання звітності в банках. 

 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:  

- заповнювати й перевіряти первинні банківські документи; 

- складати бухгалтерські проведення на балансових і 

позабалансових рахунках; 

- відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського 

обліку і в балансі; 

- складати регулюючі проведення, звіти про фінансові результати, 

рух грошових коштів і баланс банку. 

 

Результати (компетенції) вивчення дисципліни. 

Вивчення дисципліни  «Облік  у банках» передбачає теоретичну та 

практичну підготовку з таких питань: 

- Основи побудови бухгалтерського обліку та особливості плану 

рахунків в банках; 

- Облік капіталу банку; 

- Облік касових операцій; 



  

- Організація та облік міжбанківських розрахунків; 

- Облік кредитних операцій банків України; 

- Облік зобов’язань, необоротних активів та запасів товарно-

матеріальних цінностей банку; 

- Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності банку. 

Фінансова звітність банку. 

  

Міждисциплінарні зв’язки: 

Із метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

«Облік  у банках» студенти повинні до його початку опанувати знання та 

навички з бухгалтерського, фінансового обліку і звітності, обліку за 

видами економічної діяльності, управлінського обліку, аудиту, організації 

й методики економічного аналізу та інших. Знання цих дисциплін та 

сформовані у процесі їх вивчення навички дають студентам можливість 

вивчити теоретичні основи ведення бухгалтерського обліку в банках, а 

також сформувати вміння та навички у практичній діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку та особливості 

плану рахунків в банках 

Сутність і види об’єкти обліку, принципи бухгалтерського обліку. 

Правове регулювання та організація обліку в банках, банківська 

документація, види банківських документів та документообіг. Побудова 

Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, організація 

аналітичного обліку. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

 

Тема 2. Облік капіталу банку 

Склад і оцінка капіталу банку. Облік операцій з формування 

зареєстрованого акціонерного капіталу. Порядок обліку емісійних різниць. 

Облік розрахунків з акціонерами банку. Облік субординованого боргу. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-6 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

 

Тема 3. Облік касових операцій 

Організація касової роботи банку. Документальне оформлення та 

порядок здійснення касових операцій. Облік руху готівкових коштів у 

національній валюті. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3,7-8,11 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

 

Тема 4. Організація та облік міжбанківських розрахунків 

Кореспондентські відносини між банками, порядок здійснення 

міжбанківських розрахунків. Технологія реалізації та облік міжбанківських 

розрахунків через систему електронних платежів (СЕП) НБУ. Порядок 

здійснення та облік міжбанківських розрахунків при прямих 

кореспондентських відносинах. Облік розрахунків, що здійснюються через 

внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС) комерційного банку. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3-9 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

 

 



  

Тема 5. Облік кредитних операцій банків України 

Сутність і принципи відображення кредитних операцій в обліковій 

системі банку. Облік кредитів, наданих клієнтам. Облік активних 

міжбанківських кредитних операцій. Облік факторингових операцій. Облік 

інших кредитних операцій банку. Облік резервів під кредитні ризики 

звітності.  

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3-5; 10-11 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

 

Тема 6.Облік зобов’язань, необоротних активів та запасів 

товарно-матеріальних цінностей банку 

Загальні положення щодо обліку зобов’язань. Облік коштів до 

запитання суб’єктів господарської діяльності. Облік строкових коштів 

юридичних та фізичних осіб. Облік операцій з використанням платіжних 

інструментів. Облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунків з 

бюджетом. Визначення необоротних матеріальних активів, їх класифікація 

та оцінка. Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів. Склад та 

оцінка запасів товарно-матеріальних цінностей. Облік операцій пов’язаних 

з рухом запасів товарно-матеріальних цінностей 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5; 10;12-13 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 
 

Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності банку. Фінансова звітність банку 

Облік доходів банку, облік витрат банку,облік формування та 

використання прибутку банку. Концептуальні основи фінансової звітності. 

Баланс банку. Звіт про фінансові результати,звіт про рух грошових коштів, 

звіт про власний капітал та виправлення помилок у фінансовій звітності. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5; 10; 14-15 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ» ТА 
РОЗПОДІЛ ГОДИН  ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

  

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 
контролю 

Усього 
годин/ 
кред. 

з них 

Лекції 
Семінарські/прак

тичні заняття/ 
МК 

самостійна 
робота  

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Основи побудови 

бухгалтерського обліку та 

особливості плану рахунків в 

банках 

23 4 4 15 
УО, СЗ, 

КСР 

Тема 2. Облік капіталу банку 18 4 4 10 
УО, СЗ, 

КСР 

Тема 3. Облік касових операцій 18 4 4 10 
УО, СЗ, 

КСР 

Тема 4. Організація та облік 

міжбанківських розрахунків 
18 4 4 10 

УО, СЗ, 

КСР 

Тема 5. Облік кредитних операцій 

банків України; 
18 4 4 10 

УО, СЗ, 

КСР 

Тема 6. Облік зобов’язань, 

необоротних активів та запасів 

товарно-матеріальних цінностей 

банку 

18 4 4 10 
УО, СЗ, 

КСР 

Тема 7. Облік доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності 

банку. Фінансова звітність банку 

20 6 4 10 
УО, СЗ, 

КСР 

Контрольна робота 2 - 2 - Т, СЗ 

РАЗОМ: 135/4,5 30 30 75  

Підсумковий контроль –  екзамен 

 
Умовні скорочення: 
УО – усне опитування; 
КСР – контроль самостійної роботи;  
СЗ – ситуаційні завдання; 
Т  – тестування. 
ЕД – економічний диктант 
ТВ – тематичний виступ 
ІПЗ – індивідуальне практичне завдання 

 

 



  

4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ,  

ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ,  

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий 

час 

студента, 

год. 

Оцінюва

ння в 

балах 

Знати: 

 характеристику 

банківської системи 

України, види банківських 

операцій, предмет і метод 

бухгалтерського обліку, 

принципи бухгалтерського 

обліку, особливості 

побудови Плану рахунків                 

(мультивалютність, 

подвійний запис операцій 

за позабалансовими 

рахунками, вимоги до 

аналітичних рахунків, 

наявність управлінського 

обліку), структуру класів 

Плану рахунків.  

Вміти: 

користуватися Планом 

рахунків бухгалтерського 

обліку банків 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського 

обліку та особливості плану рахунків в банках 

Лекція 1. Основи побудови бухгалтерського 

обліку та особливості плану рахунків в банках 

План 

1.Сутність і види об’єкти обліку, принципи 

бухгалтерського обліку.  

2.Правове регулювання та організація обліку в 

банках, банківська документація, види банківських 

документів та документообіг.  

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

2 

 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського 

обліку та особливості плану рахунків в банках 

Лекція 2. Основи побудови бухгалтерського 

обліку та особливості плану рахунків в банках 

План 

1.Побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку 

банків України, організація аналітичного обліку. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

2 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання питань: сутність та 

вимоги до облікової політики банку. 

2. Опрацювання та підготовка огляду 

опублікованих у фахових виданнях статей за 

тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті. 

15  

Практичне заняття 1 

Основи побудови бухгалтерського обліку та 

особливості плану рахунків в банках  

План 

1.Побудова Плану рахунків бухгалтерського обліку 

банків України, організація аналітичного обліку. 

4 5 

Знати: 

поняття капіталу 

комерційного банку, 

порядок обліку операцій 

під час формування 

Тема 2. Облік капіталу банку 

Лекція 3. Облік капіталу банку 

План 

1.Склад і оцінка капіталу банку.  

2.Облік операцій з формування зареєстрованого 

4  



  

статутного 

капіталу,емісійних 

різниць,операцій з викупу 

банком акцій 

власної емісії та їх дальшої 

реалізації 

Вміти: 

відображати в обліку всі 

господарські операції, 

пов’язані з капіталом 

банку. 

акціонерного капіталу.  

3.Порядок обліку емісійних різниць.  

4.Облік розрахунків з акціонерами банку.  

5.Облік субординованого боргу. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-6 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне   опрацювання питань: порядок 

відображення в системі рахунків бухгалтерського 

обліку фінансового результату поточного року та 

його розподілу. 

2. Опрацювання та підготовка огляду 

опублікованих у фахових виданнях статей за 

тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті. 
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Практичне заняття 2 

Особливості плану рахунків в банках та облік 

капіталу банку 

План 

1.Склад і оцінка капіталу банку.  

2.Облік операцій з формування зареєстрованого 

акціонерного капіталу.  

3.Порядок обліку емісійних різниць.  

4.Облік розрахунків з акціонерами банку.  

5.Облік субординованого боргу. 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Знати: 

порядок здійснення 

касових операцій у 

прибуткових і видаткових 

касах, порядок 

підкріплення операційних 

кас установ банку, 

інкасація грошової 

виручки інкасаторами 

банків, облік даних 

операцій. 

Вміти: 

відображати операції з 

підкріплення банків 

готівкою та касових 

операцій з клієнтами в 

обліку 

Тема 3. Облік касових операцій 

Лекція 4.  Облік касових операцій.  

План 

1.Організація касової роботи банку.  

2.Документальне оформлення та порядок 

здійснення касових операцій.  

3.Облік руху готівкових коштів у національній 

валюті. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3,7-8,11 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

 

4 
 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне   опрацювання питань: облік операцій, 

що провадяться вечірніми касами та касами 

перерахунку 

2. Опрацювання та підготовка огляду 

опублікованих у фахових виданнях статей за 

тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті 

10  

Практичне заняття 3 

Облік касових операцій.  

План 

4 10 



  

1.Організація касової роботи банку.  

2.Документальне оформлення та порядок 

здійснення касових операцій.  

3.Облік руху готівкових коштів у 

національній валюті. 

Знати: 

суть рахунків лоро і ностро, 

механізм дії прямих 

кореспондентських 

рахунків між банками; 

перелік бухгалтерських 

операцій та механізм 

здійснення міжбанківських 

розрахунків через СЕП; 

характеристику рахунків, 

що відкриваються 

клієнтам у комерційних 

банках: поточні, депозитні 

(вкладні); особливості 

відкриття рахунків у 

національній валюті 

фізичним особам: 

розрахункові та вкладні 

рахунки громадян, 

проведення розрахунків у 

системі електронних 

платежів «клієнт - банк». 

 Вміти: 

відображати операції з 

безготівкових 

міжбанківських 

розрахунків і розрахунків з 

клієнтами. 

 

Тема 4. Організація та облік міжбанківських 

розрахунків 

Лекція 5. Організація та облік міжбанківських 

розрахунків 

План  

1.Кореспондентські відносини між банками, 

порядок здійснення міжбанківських розрахунків. 

2.Технологія реалізації та облік міжбанківських 

розрахунків через систему електронних платежів 

(СЕП) НБУ.  

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3-9 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

2 

1 Тема 4. Організація та облік міжбанківських 

розрахунків 

Лекція 6. Організація та облік міжбанківських 

розрахунків 

План  

1.Порядок здійснення та облік міжбанківських 

розрахунків при прямих кореспондентських 

відносинах.  

2.Облік розрахунків, що здійснюються через 

внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС) 

комерційного банку. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3-9 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-5; 12-22 

2 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне   опрацювання питань: правила 

використання під час здійснення 

розрахункових операцій платіжних інструментів у 

формі: меморіального ордера; платіжного 

доручення; платіжної вимоги-доручення; платіжної 

вимоги; розрахункового чека; акредитива. 

2. Опрацювання та підготовка огляду 

опублікованих у фахових виданнях статей за 

тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті 

10 4 

Практичне заняття 4.  

Організація та облік міжбанківських 

розрахунків  

План  

1.Кореспондентські відносини між банками, 

порядок здійснення міжбанківських розрахунків. 

4 5 



  

2.Технологія реалізації та облік міжбанківських 

розрахунків через систему електронних платежів 

(СЕП) НБУ.  

3.Порядок здійснення та облік міжбанківських 

розрахунків при прямих кореспондентських 

відносинах.  

4.Облік розрахунків, що здійснюються через 

внутрішньобанківську платіжну систему (ВПС) 

комерційного банку. 

Знати: 

суть і класифікацію 

кредитних операцій 

банку; класифікацію і 

характеристику груп 

балансових та 

позабалансових 

рахунків для 

фінансового обліку 

кредитних операцій; 

особливості обліку 

кредитних операцій; 

порядок і особливості 

нарахування доходів і 

витрат за кредитними 

операціями. 

Вміти: 

 відображати в обліку 

кредитні операції з видачі 

та 

погашення кредитів, 

нарахування процентів за 

кредитними операціями, 

формування резервів під 

кредитні операції, списання 

за їх рахунок 

заборгованості за 

кредитами та 

відшкодування 

Тема 5. Облік кредитних операцій банків України 

Лекція 7. Облік кредитних операцій банків 

України 

1.Сутність і принципи відображення кредитних 

операцій в обліковій системі банку. 

2. Облік кредитів, наданих клієнтам.  

3.Облік активних міжбанківських кредитних 

операцій. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3-5; 10-11 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

2 

 

Тема 5. Облік кредитних операцій банків України 

Лекція 8. Облік кредитних операцій банків 

України 

1.Облік факторингових операцій. 

2. Облік інших кредитних операцій банку.  

3.Облік резервів під кредитні ризики звітності.  

Рекомендована література: 

Законодавча база: 3-5; 10-11 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

2 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне   опрацювання питань: особливості 

обліку кредитних операцій овердрафт, РЕПО, 

урахування векселів, факторингу. 

2. Опрацювання та підготовка огляду 

опублікованих у фахових виданнях статей за 

тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті 

10  

Практичне заняття 5.  

Облік кредитних операцій банків України  

План 

1.Сутність і принципи відображення кредитних 

операцій в обліковій системі банку. 

2. Облік кредитів, наданих клієнтам.  

3.Облік активних міжбанківських кредитних 

операцій. 

 4.Облік факторингових операцій. 

5. Облік інших кредитних операцій банку.  

6.Облік резервів під кредитні ризики звітності.  

 

4 10 



  

Знати: 

 характеристику рахунків з 

обліку операцій з 

основними засобами та 

нематеріальними 

активами; облік 

капітальних інвестицій за 

незавершеним 

будівництвом; порядок та 

облік нарахування 

амортизації 

основних засобів і 

нематеріальних активів; 

особливості обліку 

переоцінки основних 

засобів і 

нематеріальних активів. 

Вміти: 

відображати в обліку 

операції з основними 

засобами та 

нематеріальними активами. 

Тема 6. Облік зобов’язань, необоротних активів 

та запасів товарно-матеріальних цінностей 

банку 

Лекція 9. Облік зобов’язань, необоротних 

активів та запасів товарно-матеріальних 

цінностей банку 

План 

1.Загальні положення щодо обліку зобов’язань. 

2.Облік коштів до запитання суб’єктів 

господарської діяльності.  

3.Облік строкових коштів юридичних та фізичних 

осіб.  

4.Облік операцій з використанням платіжних 

інструментів.  

5.Облік розрахунків з оплати праці. 

6.Облік розрахунків з бюджетом. 1 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5; 10;12-13 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

2 

1 

Тема 6. Облік зобов’язань, необоротних активів 

та запасів товарно-матеріальних цінностей 

банку 

Лекція 10. Облік зобов’язань, необоротних 

активів та запасів товарно-матеріальних 

цінностей банку 

План 

1..Визначення необоротних матеріальних активів, їх 

класифікація та оцінка.  

2.Облік основних засобів. 

3.Облік нематеріальних активів.  

4.Склад та оцінка запасів товарно-матеріальних 

цінностей.  

5.Облік операцій пов’язаних з рухом запасів 

товарно-матеріальних цінностей 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5; 10;12-13 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

2 

Самостійна робота студента 

1.Самостійне   опрацювання питань: особливості 

обліку операцій з надходження, реалізації та 

ліквідації основних засобів і нематеріальних 

активів; 

2. Опрацювання та підготовка огляду 

опублікованих у фахових виданнях статей за 

тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті 

10 4 



  

Практичне заняття 6. 

 Облік зобов’язань, необоротних активів та 

запасів товарно-матеріальних цінностей банку 

План 

1.Загальні положення щодо обліку зобов’язань. 

2.Облік коштів до запитання суб’єктів 

господарської діяльності.  

3.Облік строкових коштів юридичних та фізичних 

осіб.  

4.Облік операцій з використанням платіжних 

інструментів.  

5.Облік розрахунків з оплати праці. 

6.Облік розрахунків з бюджетом.  

7.Визначення необоротних матеріальних активів, їх 

класифікація та оцінка.  

8.Облік основних засобів. 

9.Облік нематеріальних активів.  

10.Склад та оцінка запасів товарно-матеріальних 

цінностей.  

11.Облік операцій пов’язаних з рухом запасів 

товарно-матеріальних цінностей 

4 10 

Знати: 

 структуру класів 6 і 7 

(«Доходи» і «Витрати») 

Плану рахунків, 

класифікацію доходів і 

витрат банку; облік 

операцій за рахунками 

«Доходи майбутніх 

періодів» (3600) та 

«Витрати майбутніх 

періодів» (3500); 

- порядок закриття рахунків 

доходів (витрат) та 

підрахунок фінансових 

результатів поточного 

року.  

Вміти: 

відображати операції з 

доходами (витратами) в 

обліку; складати фінансову 

звітність банку  

 

Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності банку. Фінансова 

звітність банку  

Лекція 11. Облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності банку. Фінансова 

звітність банку  

1.Облік доходів банку, облік витрат банку,облік 

формування та використання прибутку банку. 

2.Концептуальні основи фінансової звітності.  

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5; 10; 14-15 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

 

 

4 

 Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності банку. Фінансова 

звітність банку  

Лекція 12. Облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності банку. Фінансова 

звітність банку  

1.Баланс банку.  

2.Звіт про фінансові результати,звіт про рух 

грошових коштів, звіт про власний капітал та 

виправлення помилок у фінансовій звітності. 

Рекомендована література: 

Законодавча база: 2-5; 10; 14-15 

Основна: 1-7 

Додаткова: 1-15; 23-29 

2 

Самостійна робота студента 

Облік доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності банку. Фінансова звітність банку 

План 

10  



  

1.Самостійне   опрацювання питань: принципи 

відображення в бухгалтерському обліку 

доходів і витрат банку (нарахування і відповідності, 

обачності). 

2.Опрацювання та підготовка огляду опублікованих 

у фахових виданнях статей за тематикою лекції. 

3.  Підготовка реферативних матеріалів. 

4.  Підготовка до виступу на практичному занятті 

Практичне заняття  7. 

 Облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності банку. Фінансова 

звітність банку 

План 

1.Облік доходів банку, облік витрат банку,облік 

формування та використання прибутку банку. 

2.Концептуальні основи фінансової звітності.  

3.Баланс банку.  

4.Звіт про фінансові результати,звіт про рух 

грошових коштів, звіт про власний капітал та 

виправлення помилок у фінансовій звітності. 

4 10 

 Контрольна робота 2 10 

РАЗОМ  135 

70 

(СРС – 

20б., за 

підгот.-

10б.) 

 



5. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ З КУРСУ 

«ОБЛІК У БАНКАХ» 
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Т№ 1 Т№2 Т№ 3 Т№ 4 Т№5 Т№ 6 Т№ 7 
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Кількість балів за ТЕМУ 5 5 10 10 10 10 10 
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Активність на практичних 

заняттях 

 5  5  10  10  10  10  10  

Виконання СРС               20 

За підготовку до семінарських та практичних занять - 5 балів, за підготовку до контрольних робіт - 5 балів 

 

 

 

Розподіл балів системи оцінювання якості знань студентів заочної форми навчання: 

Форма семестрового контролю - іспит 100 балів 
100 балів 

Активність на семінарських заняттях 100 балів 



 
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

 

Шкала оцінювання Шкала ECTS 

90 – 100 А 

82-89 В 

75-81 С 

69-74 D 

60-68 Е 

35-59 FX 

1-34 F 
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