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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
В умовах формування ринку саме банківська система забезпечує проведення 

комплексних грошових операцій через системи платежів та розрахунків, виходячи  

із внутрішніх потреб, інтересів вкладників та партнерів, інших установ, що визначає 

актуальність вивчення дисципліни «Облік у банках» відповідно до розробленої програми. 

Банк – це юридична особа, яка має виключне право на підставі ліцензії Національного 

банку України здійснювати сукупність таких операцій: залучення у вигляді вкладів 

грошових коштів фізичних і юридичних осіб та прибуткове розміщення цих коштів від свого 

імені, на власних умовах та на власний ризик; відкриття і ведення банківських рахунків 

фізичних та юридичних осіб.  

                                                 Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Облік у банках» є банківські операції та їх 

результати, які визначають форму обліково-операційної роботи банку. Тому існує тісний 

взаємозв’язок між бухгалтерським обліком банків і операційною роботою.  

Мета навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни - формування системи знань із бухгалтерського обліку у 

банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для 

аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській діяльності. 

Основні завдання: 
1) вивчення теоретичних засад обліку в банках;  

2) ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами; 

3)  засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових 

документах; 

4) вивчення методики реєстрації облікової інформації в системі рахунків;  

5) вивчення і застосування на практичних заняттях методики формування звітних 

показників за даними бухгалтерського обліку в банках. 

Місце в структурно-логічній схемі напряму підготовки  
Навчальна дисципліна «Облік у банках» належить до нормативних дисциплін циклу 

професійної та практичної підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 «Економіка  

та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит». Дисципліна  

«Облік у банках» базується на знаннях навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік», 

«Управлінський облік», «Фінансовий облік», «Аудит».  

Вимоги до знань і умінь 

Вивчення навчальної дисципліни «Облік у банках» передбачає досягнення такого 

кваліфікаційного рівня підготовки випускника, за якого він повинен: 

а) знати: 

– суть та структуру банківського обліку, предмет і метод; 

– основи організації бухгалтерського обліку в банках; 

– завдання обліку за різними його напрямами; 

– особливості методології обліку та законодавчо – правове регулювання організації 

обліку і звітності. 

б) уміти: 

– застосовувати відповідні методики реєстрації облікової інформації; 

– застосовувати методику формування звітних показників за даними бухгалтерського 

обліку в банках щодо обліку капіталу, доходів і витрат, касових та розрахункових 

операцій, операцій з кредитування та депозитних операцій, операцій з основними 

засобами та нематеріальними активами та інших операцій; 

– використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні нестандартних 

завдань та виробничих ситуацій.  

Опанування навчальної дисципліни «Облік у банках» повинно забезпечувати 

необхідний рівень сформованості вмінь: 
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Назва рівня  

сформованості вміння 
Зміст критерію сформованості вміння 

Репродуктивний  Вміння відтворювати знання, передбачені даною 

програмою 

Алгоритмічний Вміння використовувати знання в практичній діяльності 

при розв’язанні типових ситуацій 

Творчий Здійснювати евристичний пошук і використовувати 

знання для розв’язання нестандартних завдань  

та проблемних ситуацій 

Навчальна програма складена на 4 кредити. Форми контролю поточний і проміжний 

контроль, залік. 
 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК У БАНКАХ 

Характеристика навчальної дисципліни 

Шифр та назва галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень 

бакалавр 

 

Цикл навчального плану: облік у 

банках – нормативна дисципліна 

циклу професійної та практичної 

підготовки  

Курс: __4,  Семестр: 7 

 

Шифр та напрям 

підготовки 

Кількість 
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6.030509 – «Облік 

і аудит» 
3 4 120 16 12 

 

4 

 

104 

 

Кількість  

тижневих годин 

Кількість змістових 

модулів 

Вид 

контролю 

 12 залік 

Методи 

навчання 

Лекції, розв’язування задач, робота в бібліотеці, робота в 

Інтернеті              

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках  

Тема 2. Облік капіталу 

Тема 3. Облік доходів і витрат 

Тема 4. Облік касових операцій 

Тема 5. Облік розрахункових операцій 

Тема 6. Облік операцій з кредитування 

Тема 7. Облік депозитних операцій 

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами 

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті 

Тема 10. Облік операцій з основними засобами   

Тема 11.  Облік операцій з нематеріальними активами 

Тема 12.  Облік операцій з лізингу 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БАНКАХ» 

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках 

Банк як суб’єкт підприємницької діяльності. Відкриття та ведення рахунків клієнтів у 

національній валюті. Розрахунки з використанням платіжних карток. Мета, суть та 

організація обліку в банках (суть облікової політики). Організація операційної роботи та 

організаційна структура у банках. Роль Національного банку як органу державного 

регулювання. Основні принципи бухгалтерського обліку в банках, їх сутність та особливості. 

Регулювання та функції бухгалтерського обліку в банках. Документування банківських 

операцій. 

Предмет та об’єкти банківського обліку (активи, пасиви, та фінансово-господарські 

процеси кредитної установи). Методологія обліку та її складові (метод, методика, техніка та 

принципи збирання, агрегування, обробки та збереження інформації).  

Історичні аспекти виникнення та розвитку бухгалтерського обліку в банках України. 

Види банківського обліку (фінансового, управлінського та податкового обліку) та їх 

взаємозв'язок. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку: склад і загальна 

характеристика. Фінансовий, управлінський та податковий облік: зміст та призначення. 

Завдання системи банківського обліку. Порівняльна характеристика підсистем 

банківського обліку. Огляд фінансової звітності банків. Зміст обліково-операційної роботи. 

Форми аналітичного обліку і параметри: обов"язкові, не обов"язкові, спеціальні. 

Класифікація банківських документів, їх реквізити. Документообіг. 

Характеристика Плану рахунків комерційних банків України. Порядок формування та 

характеристика параметрів аналітичного рахунка. Використання рахунків для збору 

інформації. 

 

Тема 2. Облік капіталу 

Суть власного капіталу банку. Ресурси комерційного банку: структура, формування, 

облік. Власні ресурси банка та їх економічна характеристика. Запозичені ресурси. 

Управління ресурсами комерційного банку. Види балансів, які складаються банками. Облік 

формування статутного капіталу. Джерела акціонерного капіталу. Система синтетичних 

рахунків для обліку капіталу банку. Взаємодія рахунків п’ятого класу з рахунками інших 

класів. Облік операцій з формування статутного капіталу. Облік операцій, пов’язаних  

зі змінами величини капіталу (інструкція про порядок регулювання діяльності банків  

в Україні № 368 від 28.08.2001 р.). Основний та додатковий капітал банку. Шляхи 

збільшення статутного капіталу.  

 

Тема 3. Облік доходів і витрат 

Принципи відображення в бухгалтерському доходів і витрат (Закон України «Про 

банки і банківську діяльність»). Особливості визнання банками доходів (витрат) за 

послугами. Класифікація доходів і витрат банку. Облік доходів банку( Постанова Правління 

НБУ № 255 від 18.06.2003р. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат 

банків. Правила обліку доходів і витрат. Облік доходів і витрат банку: облік відсоткових 

доходів, від торгових операцій, облік комісії за послуги постійного характеру, дивідендного 

доходу, відсоткових витрат, комісійних витрат, негрошових витрат. Структура доходів (6-й 

клас «Доходи»). Особливості використання в бухгалтерському обліку балансових рахунків 

доходів. Облік витрат банку. Балансові рахунки для відображення витрат банку. 

Бухгалтерський облік нарахування та сплати витрат банку.  

 

Тема 4. Облік касових операцій 

Організація роботи касового апарату банку (Інструкція про касові операції в банках 

України, затверджені Постановою Правління НБУ №337 від 14.08.2003 р., Інструкція  

з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України, 

затвердженою Постановою Правління НБУ № 520 від 03.12. 2003 р., Інструкція  
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з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами  

в банках України, затвердженою Постановою Правління НБУ №495 від 20.10.2004 р.) 

Основні принципи організації касової роботи. Облік і документообіг за операціями 

кас з приймання готівки. Облік і документообіг за операціями видаткових кас. Особливості 

обліку касових операцій (обліковий процес відображення касових операцій). Облік і 

документообіг за операціями кас з приймання готівки (бухгалтерські проведення 

оприбуткування готівки в касі банку). 

 Облік операцій видаткових кас (видаткові документи, Книга обліку прийнятих  

та виданих готівкових коштів, акт розбіжностей). Облік касових операцій для задоволення 

власних потреб банку (бухгалтерські проведення). Синтетичний облік касових операцій. 

Інкасація грошової виручки («доручення на інкасацію грошей», посвідчення особи, 

спеціальне посвідчення на автомашину). Зберігання і облік цінностей та документів  

у грошових сховищах. Ревізія цінностей (строки здійснення, бухгалтерські проведення). 

Основи організації, способи і форми грошових розрахунків у народному господарстві. 

Правила документообігу при здійсненні безготівкових розрахунків. Розрахунки через 

Національну систему електронних платежів. Касове обслуговування установ комерційних 

банків та облік цих операцій. 

 

Тема 5. Облік розрахункових операцій 

Порядок і облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями. Порядок і 

методику обліку при розрахунках вимогами-дорученнями. Облік операцій при розрахунках 

розрахунковими чеками. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках 

акредитивами. Ознаки платіжних рахунків, їх характеристика. Ознаки платіжних рахунків, їх 

характеристика. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків.   
Організація та облік кореспондентських відносин між банківськими установами (принципи 

організації безготівкових розрахунків). Вимоги до оформлення розрахункових документів. 

Облік коштів на поточних рахунках та строкових коштів суб'єктів господарської діяльності. 

Основні правила обліку безготівкових розрахунків між клієнтами в межах одного банку і між 

банками. Облік розрахунків при використанні різних форм платіжних інструментів: 

платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, 

акредитивів, платіжних карток, векселів. Сутність і значення міжбанківських розрахунків та 

класифікація кореспондентських рахунків. Основні форми розрахунків. Принципи побудови 

платіжних рахунків у банку. Облік міжбанківських розрахунків, які здійснюються за 

прямими кореспондентськими угодами. 

 

Тема 6. Облік операцій з кредитування 

Обліковий процес кредитної діяльності банку (сутність кредитних операцій). 

Документальне оформлення видачі кредиту.  

Характеристика балансових рахунків кредитних операцій (рахунки першого класу, 

рахунки другого класу, рахунки шостого класу, позабалансові рахунки).  

Відображення в обліку формування спеціальних резервів на покриття можливих втрат 

за наданими кредитами (інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних 

(депозитних) операцій та формування і використання резервів під кредитні ризики в банках 

України, затвердженої Постановою Правління НБУ № 435 від 15.09.2004 р.) Бухгалтерський 

облік кредитних операцій. Кредитна політика банку. 

Організація кредитного процесу: техніка та технологія кредитування. Перелік та 

призначення документів, що надаються позичальником для отримання кредиту. Суть методів 

кредитування і форми позичкових рахунків. Види кредитних операцій і побудова 

синтетичних рахунків для їх обліку. Облік позичкових операцій з видачі кредиту, з 

погашення та їх пролонгуваня. Облік операцій з формування і використання резерву на 

покриття можливих витрат за кредитами. Порядок списання безнадійних кредитів. Облік 

операцій кредитного характеру: факторингових, фінансового лізингу. Облік операцій з 
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нарахування і справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних 

за надання послуг кредитного характеру. 

Тема 7. Облік депозитних операцій 

Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань банку. Основні принципи відображення 

в обліку депозитних операцій. Характеристика рахунків для їх обліку.  Бухгалтерський облік 

депозитних операцій. Облік зобов’язань банку перед Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб (закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» 20.09.2001 р.).  

Економічний зміст депозитних операцій. Принципи і умови залучення коштів. 

Класифікація банківських депозитів. Особливості залучення та погашення окремих видів 

депозитів. Характеристика рахунків для обліку депозитних операцій. Порядок відкриття та 

режим функціонування депозитного рахунку. Облікові депозитні операції та методика їх 

здійснення. Зміст та порядок обліку довірчих операцій 

 

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами 

Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними. Організація облікового процесу 

операцій з цінними паперами (відображення операцій з цінними паперами в плані рахунків 

комерційного банку; облік вкладень банку в цінні папери; облік цінних паперів, емітованих 

банком).  

Облік вкладень у цінні папери з нефіксованим прибутком та довгострокових вкладень 

банку. Облік вкладень банку в боргові цінні папери. Облік операцій з цінними паперами  

за дорученням клієнтів. Облік операцій з цінними паперами власного боргу. Облік операцій 

банку з цінними паперами, придбаними з метою перепродажу. Облік довгострокових 

вкладень банку в цінні папери: на інвестиції, в асоційовані компанії, у дочірні компанії. 

Облік пасивних операцій банку з цінними паперами за власними борговими 

зобов’язаннями. Нарахування та облік розрахунків за дивідентами. 

 

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті 

Організація обліку валютних операцій. Рахунки бухгалтерського обліку для 

відображення валютних операцій. Облік обмінних операцій банку з іноземною валютою 

(валюто-обмінні операції з іноземною валютою; безготівкові обмінні операції з іноземною 

валютою). Бухгалтерські проведення операцій з конвертування готівкової іноземної валюти. 

(придбання валюти, продаж валюти). 

 

Тема 10. Облік операцій з основними засобами 

Класифікація основних засобів. Документальне забезпечення обліку. Бухгалтерський 

облік надходження, переоцінки, придбання та ремонту основних засобів.  

Обмін основних засобів. Облік зношення основних засобів. Облік вибуття об’єктів 

основних засобів: ліквідація, реалізація, безоплатне передання. Облік основних засобів, 

прийнятих банком під заставу наданого кредиту. Відображення в обліку результатів 

інвентаризації основних засобів. Економічний зміст основних засобів, нематеріальних 

активів, малоцінних предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та 

витрати банків. 

 

Тема 11.  Облік операцій з нематеріальними активами 

Документальне ведення обліку операцій з матеріальними активами. Особливості 

класифікації нематеріальних активів.  

Бухгалтерський облік придбання нематеріальних активів. Обмін нематеріальних 

активів. Порядок та облік переоцінки нематеріальних активів. Порядок нарахування 

амортизації нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних активів та облік 

їх вибуття. Порядок проведення інвентаризації нематеріальних активів та відображення  

їх результатів у бухгалтерському обліку. Порядок відображення в обліку малоцінних і 

швидкозношуваних предметів, придбання, безкоштовне одержання, оприбуткування 

надлишків господарських матеріалів. Об’єкт витрат. Відображення в обліку виявлених 
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інвентаризацією нестач. Методика відображення в бухгалтерському обліку операції з 

реалізації господарських матеріалів. 

 

Тема 12.  Облік операцій з лізингу 

 Економічна сутність лізингу (розвиток лізингових операцій у вітчизняній та світовій 

комерційній практиці). Відмінності між орендою та лізингом. Фінансовий і оперативний 

лізинг. Характеристика лізингових операцій. Облік операцій з фінансового лізингу на балансі 

лізингодавця та лізингоодержувача (бухгалтерські записи з фінансового лізингу). 

Облік операцій з оперативного лізингу (відображення операцій лізингодавцем  

та відображення операцій лізингоотримувачем). Продаж необоротного активу з укладенням 

угоди про його одержання продавцем у лізинг (оренду). 

Якісна характеристика звітності. Основні користувачі звітності та їх вимоги. 

Класифікація звітності комерційних банків: формою, способом представлення, терміном 

надання, рівнем консолідації, категорією користувачів, видом. Характеристика звітності 

комерційних банків: основна та допоміжна. Основна фінансова звітність: баланс, про 

прибутки та збитки, примітки та інші звіти, що розшифровують окремі статті основних 

форм. Допоміжна звітність: про кредитну, депозитну діяльність, формування резервів під 

активні операції та дотримання економічних нормативів, а також звіт про діяльність банку з 

цінними паперами. 
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5. ГРАФІК РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА ТЕМАМИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ  І ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ОПП 

 

№ розділу, 
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модулі) 
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       ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ             № 1    

Тема 1 

Загальні основи і 

принципи 

бухгалтерського обліку 

в банках 

8 6 2 2 - – 

Тема 2 Облік капіталу 10 10 - - - – 

Тема 3  Облік доходів і витрат 12 10 2 2 - – 

Тема 4 Облік касових операцій 12 10 2 2 - – 

Тема 5 
Облік розрахункових 

операцій  10 10 - - - – 

Тема 6 
Облік операцій з 

кредитування  12 10 2 2 - – 

Тема 7 
Облік депозитних 

операцій  10 8 2  2 – 

Тема 8 
Облік операцій з 

цінними паперами  10 8 2 2 - – 

Тема 9 
Облік операцій в 

іноземній валюті  
10 8 2 2 – - 

Тема 10 
Облік операцій з 

основними засобами   
8 8 - - - - 

Тема 11 

Облік операцій з 

нематеріальними 

активами 

8 8 - - - - 

Тема 12 Облік операцій з лізингу 8 8 - - - - 

Контрольна робота 2 - – – – 2 

Разом годин 

 
120 104 16 12 2 2 
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6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

          6.1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 
№

 з
а

н
я

т
т
я

 

Тема та короткий зміст заняття 

К
іл

ь
- 

к
іс

т
ь

  

г
о

д
и

н
 

1 2 3 
 

1. 
Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в 

банках  
2 

2. Тема 3. Облік доходів і витрат 2 

3. Тема 4. Облік касових операцій 2 

4. Тема 6. Облік операцій з кредитування 2 

5. Тема 8. Облік операцій з цінними паперами 2 

6. Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті 2 

Разом годин        12 

 

6. 2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ  

№
 з

а
н

я
 

т
т
я

 

Тема  

К
іл

ь
 

к
іс

т
ь

  

г
о
д

и
н

  

1 2 3 

1. Тема 7. Облік депозитних операцій 2 

2. Контрольна робота 2 

Разом  практичних(семінарських, лабораторних) занять           4 

7. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ПРОВОДЯТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО РОЗРОБЛЕНОГО 

ПРАКТИКУМУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК У БАНКАХ  

 

8.САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА (СРС) 

                8.1. ГРАФІК  ВИКОНАННЯ  САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ   

№ 

Теми 

       

            Назва розділу, теми 

К-сть годин 

СРС  

1 2 3 

Тема1. Загальні основи і принципи бухгалтерського 

обліку в банках 

6 

Тема 2. Облік капіталу 10 

Тема 3. Облік доходів і витрат 10 

Тема 4. Облік касових операцій 10 

Тема 5. Облік розрахункових операцій 10 

Тема 6. Облік операцій з кредитування 10 

Тема 7. Облік депозитних операцій  8 

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами  8 

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті  8 

Тема 10. Облік операцій з основними засобами  8 

Тема 11.  Облік операцій з нематеріальними активами  8 

Тема 12.  Облік операцій з лізингу  8 

 Всього 104 

Форми контролю самостійної роботи: тестовий контроль; залік 
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9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ, ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ВИДАНО ОКРЕМОЮ 

БРОШУРОЮ 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється відповідно до 

«Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень студентів Львівського 

національного університету імені Івана Франка» від 01.03.2013р. із змінами, 

затвердженими наказом ректора від 01.07.2015р. № О-96, за 100-бальною системою (за 

шкалою ECTS та національною шкалою). 

Методами  оцінювання знань студентів з дисципліни «Облік у банках» є: практичні 

роботи, самостійна, індивідуальна наукова робота, підсумкова контрольна робота, інше. 

 Максимальна кількість балів за результатами поточного контролю становить 100.  

Контроль за виконанням студентами навчального плану здійснюється з допомогою таких 

видів контролю: 

– поточний, який передбачає виконання самостійної роботи; 

– проміжний, передбачає виконання ІНР; 

– підсумковий контроль. 

 

10.1. ТАБЛИЦЯ ОЦІНЮВАННЯ (ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ)  

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ  

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Поточний, проміжний і підсумковий контроль  Разом 

Контрольна робота 
СРС ІНР 

30 48 22 100 

           

10.2.Система нарахування рейтингових балів та критерії оцінювання знань студентів  

№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

1 2 3 4 

1. 

Письмова контрольна робота 0 до 30 балів 30 балів 

Встановлено 2 рівні складності завдань до 

кожного варіанта завдання 

1.Перший рівень – завдання з вибором відповіді – 

тестові завдання. 

Завдання з вибором відповіді вважається 

виконаним правильно, якщо в картці тестування 

записана правильна відповідь. 

3 * 5 б 15 балів 

2.Другий рівень – завдання з короткою 

відповіддю. 
3 * 5 б 15 балів 

2. Виконання індивідуальної наукової роботи Від 0 до 22 б 22 бали 

 

 висвітлення сутності відповіді; наявність 

змістовних висновків; своєчасне подання 

індивідуальної роботи; правильне 

відображення проведень, естетичність 

оформлення роботи 

22  

 наявність завдань і висновків до них, помилки 

в проведеннях, що спричиняють  неправильні 

висновки та викривлюють пропозиції щодо 

10  
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№ 

з/п 
Види робіт 

Бали 

рейтингу 

Максимальна 

к-ть балів 

покращення діяльності підприємства; 

несвоєчасне та неповне подання 

індивідуальної роботи; наявність виправлень 

та неестетичне оформлення роботи 

 відсутність виконаної індивідуальної наукової 

роботи у встановлені терміни 
0  

3. Виконання самостійної роботи Від 0 до 4 12 х 4 = 48 б 

 

 глибоке викладення суті питань, винесених на 

самостійне вивчення, правильне відображення 

проведень  

4 

 
 

 виявлення неточностей, помилки у 

відображенні проведень 
2  

 відсутність роботи 0  

Всього 100 

10.3.ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: національна та EСTS 

Оцінка 

ЄКТС 
Оцінка в 

балах 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен, диференційований залік Залік 

А 90 – 100 5 відмінно 

Зараховано 
В 81 – 89 

4 
дуже добре 

С 71 – 80 добре 

   D 61 – 70 
3 

задовільно 

Е 51 – 60 достатньо 

   FX 21 – 50 2 незадовільно не зараховано 

  F 0 – 20 2 
незадовільно (без 

права перездачі) 

не зараховано (без 

права перездачі) 

 

11.   МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

   11.1.МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Викладання навчальної дисципліни «Облік у банках» супроводжує таке методичне 

забезпечення: опорні конспекти лекцій; навчально-методичні матеріали з вивчення 

дисципліни, практикуми, ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, рисунки, шаблони-

підказки); тощо.  
 

11.2. Методики активізації процесу навчання 

        Навчальні технології для активізації процесу навчання з дисципліни 

Методи  активізації процесу  

навчання 

Практичне застосування навчальних 

технологій 

1 2 

Проблемні лекції 

Проблемні лекції направленні на розвиток 

логічного мислення студентів, коло питань 

теми обмежується двома-трьома 

ключовими моментами, використовується 

досвід зарубіжних навчальних закладів, у 

процесі якого: 

Тема 1. Загальні основи і принципи 

бухгалтерського обліку в банках 

Проблемні питання: 

1.Організація операційної роботи та 

організаційна структура у банках. 

2.Основні принципи бухгалтерського 
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 створюється сприятливий клімат у 

ході спільного розв’язання суспільної або 

наукової проблеми; 

 здійснюється діловий, 

інформаційний та психологічний обмін 

знаннями, вміннями, нормами і цінностями 

між викладачем та студентом; 

 формується взаємодії у тріаді  

«викладач – облік у банках – студент» . 

 

 

 

 

обліку в банках, їх сутність та 

особливості.  

3.Регулювання та функції 

бухгалтерського обліку в банках. 

4.Предмет та об’єкти банківського обліку. 

5.Методологія обліку та її складові. 

                      

Тема 2. Облік капіталу. 

Проблемні питання: 

1.Власний капітал банку і вимоги до його 

відображення у фінансовій звітності. 

2.Характеристика рахунків, призначених 

для обліку капіталу. 

3.Облік операцій з формування статутного 

капіталу. 

4.Облік операцій, пов’язаних зі змінами 

величини капіталу (операції з власними 

акціями при їх викупі і перепродажу). 

5.Облік результатів поточного року, 

розподіл прибутку та облік інших джерел 

капіталу банку. 

 

Тема 3.  Облік доходів і витрат. 

Проблемні питання: 

1.Вимоги МСБО та національних Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку до 

відображення доходів і витрат в 

бухгалтерському обліку. 

2.Структура і характеристика 6-го і 7-го 

класів Плану рахунків бухгалтерського 

обліку. 

3.Облік доходів і витрат майбутніх періодів 

банку. 

 

Тема 4. Облік касових операцій. 

Проблемні питання: 

1.Організація роботи касового апарату 

банку. 

2.Особливості обліку касових операцій. 

3.Облік і документообіг за операціями кас з 

приймання та видача готівки. 

4. Особливості обліку операцій з 

готівковою іноземною валютою та 

банківськими металами. 

5. Облік операцій з обслуговування 

фізичних осіб банкоматом. 

6.Облік коштів на кореспондентських 

рахунках 

 

Тема 6. Облік операцій з кредитування. 

Проблемні питання: 

1.Обліковий процес кредитної діяльності 

банку. 
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2. Бухгалтерський облік кредитних 

операцій. 

3.Бухгалтерський облік кредитних операцій 

в міжбанківській сфері. 

 

Тема 10. Облік операцій з основними 

засобами  

Проблемні питання: 

1. Бухгалтерський облік зміни корисності 

об’єктів основних засобів. 

2.Облік надходження і вибуття основних 

засобів. 

3. Структурні елементи облікового 

механізму об’єктів основних засобів 

Тема 12. Облік операцій з лізингу 

Проблемні питання: 

1. Облік фінансового лізингу на балансі 

лізингодавця і лізингоотримувача 

 2. Продаж необоротного активу з 

укладенням угоди про його одержання 

продавцем у лізинг (оренду) 

Мозкові атаки  

Мозкові атаки – єврастична технологія 

генерування ідей, що може застосовуватися 

під час лекцій та на практичних заняттях, 

метод розв’язання невідкладних завдань, 

ступінь якого полягає в тому, щоб 

висловити якомога більшу кількість ідей за 

дуже обмежений проміжок часу, 

обговорити і здійснити їх.  

Тема 7. Облік депозитних операцій 

Мозкова атака щодо обліку депозитних 

операцій  

Тема 8. Облік операцій з цінними 

паперами 

Мозкова атака щодо обліку  операцій з 

цінними паперами 

Робота в малих группах 

Робота в малих группах дає змогу 

структурувати практичне заняття за 

формою і змістом, створює можливості для 

участі кожного студента в роботі за темою 

заняття, забезпечує формування 

особистісних якостей та досвіду 

соціального спілкування. 

Тема 4. Облік касових операцій 

 (Практична робота 3, 4) 

     Заняття в малих групах при проведенні 

практичного заняття по даній темі 

Тема 7. Облік депозитних операцій 

 Заняття в малих групах при проведенні 

практичного заняття по даній темі  

Тема 8. Облік операцій з цінними 

паперами 

Заняття в малих групах при проведенні 

практичного заняття по даній темі 

Семінари – дискусії. Мозкові атаки. Кейс - технології. Презентації. 

Семінари – дискусії - передбачають обмін 

думками і поглядами учасників з приводу 

даної теми, а також розвивають мислення, 

допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння 

формулювати думки й висловлювати їх, 

вчать оцінювати пропозиції інших людей, 

критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – метод розв’язання 

Тема 1. Загальні основи і принципи 

бухгалтерського обліку в банках 

Тема 4. Облік касових операцій. 

Тема 6. Облік операцій з кредитування. 

Тема 7. Облік депозитних операцій.  

Тема 8. Облік операцій з цінними 

паперами. 

Тема 12. Облік операцій з лізингу. 
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невідкладних завдань, сутність якого 

полягає в тому, щоб висловити якомога 

більшу кількість ідей за дуже обмежений 

проміжок часу, обговорити і здійснити їх 

селекцію. 

Кейс – технології – аналіз конкретних 

ситуацій студентами, що дає можливість 

активізувати увагу студента, формувати і / 

або розвивати навички здійснення обліку. 

Презентації – виступи  перед аудиторією, 

що використовується; для представлення 

певних досягнень, результатів роботи 

групи, звіту про виконання індивідуальних 

завдань тощо.  

   Заняття змішаного типу в малих групах 

при проведенні семінарського заняття, 

практичних занять розширює 

комунікативну компетентність студента. 

 

 

 

Презентація ІНДЗ 

 

12. РЕСУРСИ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

Ресурси мережі Інтернет 

 із законодавства України 
Ресурси мережі факультету з навчальної дисципліни  

1 2 

▪ Сервер Верховної Ради України: 

http://www.rada.gov.ua/ 

▪ Міністерство фінансів України 

http://www.minfin.gov.ua/ 

▪ Державна податкова служба 

України 

http://www.sta.gov.ua/ 

▪ Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку  

http://www.ssmsc.gov.ua/ 

▪ Ліга Бізнес Інформ: www.liga.net/ 

▪ Нормативні акти України: 

www.nau.kiev.ua/ 

▪ Налоги и бухгалтерский учет: 

www.basa.tav.kharkov.ua/ 

 

 Програма навчальної дисципліни ―Облік у 

банках‖ 

 Робоча програма навчальної дисципліни 

―Облік у банках‖; 

 Шевців Л.Ю. Облік у банках : Курс лекцій. – 

навч. посіб. / Л.Ю. Шевців. – Львів: 

Видавництво ЛДФА, 2010. – 218 с. 

 Шевців Л.Ю. Облік у банках: курс лекцій у 

слайдах. –  / Л.Ю. Шевців. – Львів: 

Видавництво ЛДФА, 2010 (на електронних 

носіях); 

 Шевців Л.Ю. Облік у банках : практикум для 

проведення практичних занять. – навч. посіб. / 

Л.Ю. Шевців. – Львів: Видавництво ЛДФА, 

2010. – 189 с.; 

 Шевців Л.Ю. Облік у банках: методичні 

вказівки для виконання самостійної та 

індивідуальної роботи / Л.Ю.Шевців. – Львів:  

2016. – 48 с.   

 Шевців Л.Ю. Облік у банках: Засоби 

діагностики знань студентів:  / Л.Ю. Шевців. – 

Львів Видавництво ЛДФА. 2011. – 115 с. 

 

 

13. ЗМІНИ  І  ДОПОВНЕННЯ  ДО  РОБОЧОЇ  ПРОГРАМИ 

№ 

з/п 

Зміни і доповнення в робочій програмі 

(розділ, тема, зміст змін і доповнень) 
Навчальний рік 

Підпис 

завідувача 

кафедри 
    

    

    

    

    

 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.liga.net/
http://www.nau.kiev.ua/
http://www.basa.tav.kharkov.ua/

