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ВСТУП 
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спеціальності  6.050100 – „Економіка  підприємства”, 2004.  

      -  СВО ХНАМГ   Навчальний план  підготовки  бакалавра спеціальності 
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       Програма ухвалена  кафедрою Облік і аудит (протокол № 1 від 28.08.2009р.) 

та Вченою радою факультету Економіки і підприємництва  (протокол №6   від 

29.08.2009 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1.  Мета, предмет та місце дисципліни  
 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни:  Формування фундаментальних 
теоретичних знань та практичних навичок організації ведення бухгалтерського 
обліку в комерційних  банках і міжбанківських розрахунків, формування 
звітності банківської. 
 1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні:  кредитно-розрахункові операцій у 
банках 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 

Перелік дисциплін, на які 
безпосередньо спирається 

вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких  
безпосередньо спирається 

на дану дисципліну 
Банківська справа Дипломна робота 
Бухгалтерський облік  
Інформатика і комп’ютерна техніка  
Економіка підприємства  

 
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

 Модуль.           Облік у банках   (5/180) 

Змістові модулі (ЗМ): 
 ЗМ 1.1 Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його 

процесу в комерційних банках України 
 1.Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку. 
 2 Структура комерційного банку та його бухгалтерії, документообіг 

3 Бухгалтерські рахунки, план рахунків і принципи його побудови 
4 Форми аналітичного обліку  
ЗМ 1.2. Облік міжбанківських розрахунків 
1 Сутність і значення міжбанківських розрахунків 
2 Загальні правила розрахунків між банками 
3 Основні форми розрахунків 
4 Ознаки платіжних рахунків, їх характеристика 
ЗМ 1.3 Організація та облік банківських операції при надаванні послуг 

клієнтам банку 
1. Облік касових операцій 
2 Облік операцій кредитного характеру 
3 Облік операцій депозитного характеру 
4 Облік операцій з цінними паперами 
ЗМ 1.4 Облік господарських операцій банку 
1 Облік основних засобів, нематеріальних активі, знос 
2. Облік господарських матеріалів, інвентаризації матеріальних цінностей 
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3 Облік оплати праці працівникам банку. 
ЗМ 1.5 Формування фінансових результатів діяльності і бухгалтерської 

звітності комерційного банку 
1 Облік доходів і витрат банку 
2 Облік фінансового результату  
3 Класифікація звітності комерційних банків 

 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
(відповідно до галузевих стандартів ОКХ та засобів діагностики (ЗД): виробничі функції, 
типові задачі діяльності та вміння (за рівнями сформованості), якими повинні оволодіти 

студенти внаслідок вивчення даної дисципліни.) 

Вміння (за рівнями 
сформованості) та знання 

Типові задачі діяльності, у 
яких використовуються 

вміння та знання 

Виробничі та 
соціальні функції, 

до яких відносяться 
типові задачі 

діяльності 

1. Знання системи 
нормативних документів, що 
регулюють організацію 
кредитно-розрахункових 
операції . 

1. Формування комплектів 
документів для кредитно-
розрахункових операції 
комерційного банку 

контрольна 

2. Знання обліку наявності та 
руху майна та матеріальних 
цінностей  

2. Складання документів у 
випадках руху цінностей контрольна 

3. Знання про заходи 
контролю за використанням 
власних та залучених джерел 
банку 

3. Нарахування сум за 
використання залучених 
джерел  

контрольна 

4. Користуватись 
нормативними документами 
з метою визначення своїх 
обов'язків під час здійснення 
банківських операції 

4. Підготовка документів з 
метою одержання 
інформації про стан 
розрахунків клієнта банку 

контрольна 

5. Складання документів за 
встановленою формою про 
стан розрахунків між 
банківськими установами  

5. Підготовка документів з 
метою одержання 
інформації про стан банку 

контрольна 

6. Вміння формувати  
банківську звітність 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 
 Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

 1. Основна література (підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1 Закон України "Про банки та банківську діяльність"   від 01.01. 2001р.. 
2 Заруба О.Д. Банківський менеджмент та аудит. – К.: Лібра, 1996 

3 Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік у банках України: Підручник – 
Вид. 2-ге доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 636 с. 

4 І.Ф.Рогач, М.А.Сендзюк Інформаційні системи у фінансово кредитних 
установах. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 239с. 

5 Международные стандарты бухгалтерского учета. – Price Water house LLP, 
1994. 

6 Козлова Ж. П., Галанина О.М. Бухгалтерский учет в коммерческих 
банках. – М: Финансы и статистика, 1996. 

7 Березина М.П., Крупнов Ю.С. Межбанковские расчеты. – М.: Финансы и 
статистика, 1994. 

8 Герасимович А.М. Облік і аудит у комерційних банках – Львів: Фенікс, 
1999. – 512 с.   

9 Проблеми формування і розвитку фінансово-кредитной системи України. 
Сбірник статей. – Х.: Штріх, 2004.-274с. 

 Конспект лекцій до вивчення курсу "Організація і облік кредитно-
розрахункових операцій в банках" (для студентів 5 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 7.050100 „Облік і аудит”). Укл. Димченко В.В. – 
Харків, ХНАМГ, 2006. – 110с. 

 2. Додаткові джерела 

10 Васюренко О.В. Банківські операції. Навчальний посібник.- К.: Т-во 
„Знання”, 2002 – 255 с. 

12 Біржова і банківська справа: конспект лекцій для студентів економічних 
спеціальностей. Укл. Гордієнко Н.І.- Харків ХДАМГ,2002 – 192 с. 

13 Ходаківська В.П., Бєляєв В.В. Ринок фінансових послуг: теорія і практика: 
Навч. пос. - Київ: ЦУЛ, 2002. 

14 Луців Б.П. Банківська діяльність у сфері інвестиції. – Тернопіль: 
Економічна думка, 2001. – 230 с. 

15 Рибай О.Й. Операції ощадного банку України. Навч. посібник. – 
К.:Товариство „Знання”,1998 – 153 с. 

 3. Методичне забезпечення 
(Реєстр методичних вказівок, планів семінарських занять, інструкцій до 

лабораторних робіт, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, 
плакатів тощо) 

1 Методичні вказівки до вивчення курсу "Організація і облік кредитно-
розрахункових операцій в банках" (для студентів 5 курсів усіх форм 
навчання спеціальності 7.050100 „Облік і аудит”). Укл. Димченко В.В. – 
Харків, ХНАМГ, 2005. – 35 с. 
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1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 

Облік у банках  

Мета вивчення: 

- формування фундаментальних теоретичних знань та практичних 
навичок організації ведення бухгалтерського обліку в комерційних  
банках і міжбанківських розрахунків 

- формування у студентів системи знань, щодо базових понять у галузі 
фінансів і фінансового механізму підприємства, змісту напрямків його 
фінансової діяльності та їх взаємозв'язку  

 Предмет дисципліни: кредитно-розрахункові операцій в банках 
 

 Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його процесу в 
комерційних банках України. Облік міжбанківських розрахунків. 
Організація та облік банківських операції при надаванні послуг клієнтам 
банку. Облік господарських операцій банку. Формування фінансових 
результатів діяльності і бухгалтерської звітності комерційного банку 

Учет в банках 

Цель изучения: формирование фундаментальных теоретических знаний 
и практических навыков организации и ведения бухгалтерского учета 
коммерческих банков и межбанковских расчетов 

 Предмет дисциплины: кредитно-расчетные операции в банках 
 

Основы построения бухгалтерского учета и организация его процесса в 
коммерческих банках Украины. Организация межбанковских расчетов 
Организация и учет банковских операций при предоставлении услуг 
клиентам банка. Учет хозяйственных операций банка. Формирование 
финансовых результатов деятельности и бухгалтерской отчетности 
коммерческого банка. 

The accounting in banks 
The studying purpose: formation of fundamental theoretical knowledge and 
practical skills of the organisation and conducting book keeping of commercial 
banks and interbank calculations 
Discipline subject: credit-settlement operations in banks 
Bases of construction of book keeping and the organisation of its process in 
commercial banks of Ukraine. The organisation of interbank calculations 

The organisation and the account of bank operations by granting of services to 
clients of bank. The account of economic operations of bank. Formation of 
financial results of activity and the accounting reporting of commercial bank. 
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2. РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОІ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за напрямами підготовки та видами навчальної роботи 

 

Години 
у тому числі у тому числі 

Спеціальність, 
спеціалізація 

(шифр, 
абревіатура) 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и)

 

А
уд

ит
ор

ні
 

Л
ек

ці
ї 

П
ра

кт
ич

ні
, 

 с
ем

ін
ар

и 

Л
аб

ор
ат

ор
ні

 

С
ам

ос
ті

йн
а 

ро
бо

та
 

К
он

тр
.р

об
 

К
Р

 

Р
Г

З 

Е
кз

ам
ен

 
(с

ем
ес

тр
) 

За
лі

к 
(с

ем
ес

тр
) 

6.030509 - 
Облік і аудит 5/180 9 66 33 33 3 111    9  

 
 

2.2. Зміст дисципліни 
 

Модуль __Облік у банках                    ( 5 / 180) 
(назва модулю)     (кількість кредитів/годин) 

 

Структура залікового кредиту 
Кількість годин, відведених на 

Тема 

Лекції семінар-
ські та 

практич
ні 

заняття 

самостій
на 

робота 

індивіду
альна 

робота 

1 2 3 4 5 
Змістовний модуль 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і організація 
його процесу в комерційних банках України 
1.Міжнародні принципи і стандарти 
бухгалтерського обліку.  

1 1   

2. Структура комерційного банку та його 
бухгалтерії, документообіг 

1  5  

3. Бухгалтерські рахунки, план рахунків і 
принципи його побудови 

2 1 5  

4.Форми аналітичного обліку 2 1 5  
Змістовний модуль 2 Облік міжбанківських розрахунків 
1. Сутність і значення міжбанківських 
розрахунків 

2 2 5  

2. Загальні правила розрахунків між банками 2 2 5  
3. Основні форми розрахунків 1 3 5  
4. Ознаки платіжних рахунків, їх 
характеристика 

1 3 5  

Змістовний модуль 3 Організація та облік банківських операції при надаванні 
послуг клієнтам банку 
1. Облік касових операцій 2 2 3  
2. Облік операцій кредитного характеру 4 3 8  
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 

3 Облік операцій депозитного характеру 4 3 6  
4. Облік операцій з цінними паперами 1 2 3  
Змістовний модуль 4. Облік господарських операцій банку 
1.Облік основних засобів, нематеріальних 
активі, знос 

3 3 6  

2. Облік  господарських матеріалів, 
інвентаризації матеріальних цінностей 

2 2 8  

3. Облік оплати праці працівникам банку 1 2 6  
Змістовний модуль 5.Формування фінансових результатів діяльності і 
бухгалтерської звітності комерційного банку 
1.Облік доходів і витрат банку 2 1 12  
2. Облік фінансового результату 1 1 12  
3. Класифікація звітності комерційних банків 1 1 12  

 

2.2.1 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

спеціаліста 6.030509 
Модуль 1 5/180 33 33 – 111 

ЗМ 1.1 1/36 6 3 – 15 
ЗМ 1.2 1/36 6 10 – 20 
ЗМ 1.3 1.5/54 11 10 - 20 
ЗМ 1.4 1/36 6 7 - 20 
ЗМ 1.5 0,5/18 4 3 - 36 

 
 

2.3. ЗМІСТОВНІ МОДУЛІ 
 Лекційний курс 

ЗМ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку і організація його процесу 

в комерційних банках України. 

Тема 1 Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського обліку 

Необхідність і причини проведення реформи бухгалтерського обліку в 
банках України, основні етапи, особливості проведення на відміну від інших 
держав. 

Міжнародні аспекти бухгалтерського обліку та їх суть. Основні риси 
бухгалтерського обліку в банках держав, які орієнтуються на розбудову 
ринковой економіки. Міжнародні принципи і стандарти бухгалтерського 
обліку: склад і загальна характеристика.. Фінансовий,  управлінський та 
податковий облік: зміст та призначення. 

Тема 2 .Структура комерційного банку та його бухгалтерії, 

документообіг 

Структура комерційного банку та його бухгалтерії. Зміст обліково-
операційної роботи. Форми аналітичного обліку і параметри: обов"язкові, не 
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обов"язкові, спеціальні. Класифікація банківських документів, їх реквізити 
Документообіг. Бухгалтерський процес і процедури фінансового обліку. 

Тема 3.Бухгалтерські рахунки, план і принципи його побудови. 

Завдання бухгалтерського обліку в банках. Предметом бухгалтерського 
обліку виступають банківські операції які випливають зі: господарських засобів 
та їх розміщення, джерел утворення господарських засобів банку, 
функціональних обов"язків банку, статутной діяльності банку. Метод 
подвійного запису, рахунок, система відображення інформації в 
бухгалтерському обліку: економічні ресурси – активи, капітал – пасиви. 
Система рахунків фінансового обліку. План рахунків а принцип його побудови. 
Реєстри аналітичного і синтетичного обліку, види балансів, які складаються 
банками. 

Тема 4. Форми аналітичного обліку 

Параметри аналітичного обліку: обов’язкові, спеціальні, характеристика 
контрагентів. Побудова номерів аналітичних рахунків, обов’язкові реквізити. 
Особові рахунки клієнтів 

ЗМ 2. Облік міжбанківських розрахунків 

Тема 1.Сутність і значення міжбанківських розрахунків 

Сутність і значення міжбанківських розрахунків. та класифікація 
кореспондентських рахунків. Організацію та облік операцій при розрахунках 
через Національну систему електронних платежів. Касове обслуговування 
установ комерційних банків та облік цих операцій.  

 
Тема 2. Загальні правила розрахунків між банками 

Облік міжбанківських розрахунків, які здійстнюються за прямими 
кореспонденськими угодами. Грошовий обіг, принципи його організації. 
Основні форми розрахунків. Принципи побудови платіжних рахунків у банку 

Тема 3 Основні форми розрахунків 

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. 

Тема4. Ознаки платіжних рахунків, їх характеристика  

. Ознаки платіжних рахунків, їх характеристика. Порядок відкриття і 
режим функціонування платіжних рахунків.  

ЗМ 3. Організація та облік банківських операції при надаванні послуг 

клієнтам банку 

Тема 1. Облік касових операцій 

Основні принципи організації касової роботи. Облік і документообіг за 
операціями кас з приймання готівки. Облік і документообіг за операціями 
видаткових кас. Інкасація грошової виручки. Порядок зберигання і обліку 
цінностей та документів у грошових. 

Тема 2. Облік операцій кредитного характеру 

Види кредитних операцій і побудова синтетичних рахунків для їх обліку. 
Суб"єкти кредитної діяльності. Кредитна політика банку. Організація 
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кредитного процесу: техніка та технологія кредитування. Суть методів 
кредитування і форми позичкових рахунків. Перелік та призначення 
документів, що надаються позичальником для отримання кредиту. 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 нарахування і 
справляння відсотків за користування банківськими кредитами та комісійних за 
надання послуг кредитного характеру.  

Тема 3. Облік операцій депозитного характеру. 

Економічний зміст депозитних операцій. Характеристика рахунків для 
обліку депозитних операцій. Порядок відкриття та режим функціонування 
депозитного рахунку. Облікові депозитні операції та методика їх здійснення. 
Ззміст та порядок обліку довірчих операцій. 

Тема 4.Облік операцій з цінними паперами 

Поняття, классифікація цінних паперів і операцій з ними. 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 вкладень банку в боргові цінні папери. 
Облік пасивних операцій банку з цінними паперами за власними борговими 
зобов"язаннями. Нарахування та облік розрахунків за дивідентами. 

ЗМ 4. Облік господарських операцій банку 

Тема 1.Облік основних засобів, нематеріальних активів, знос 
Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних 

предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та витрати 
банків. Документальне забеспечення обліку. Облік надходження, зносу, вибуття 
, передачі в оренду та під заставу основних засобів і нематеріальних активів.  

Тема 2. Облік господарських матеріалів, інвентаризації матеріальних 

цінностей 

Порядок відображення в обліку малоцінних і швидкозношуваних 
предметів, придбання, безкоштовне одержання, оприбуткування надлишків 
господарських матеріалів. Об’єкт витрат. Відображення в обліку виявлених 
інвентаризацією нестач. Методика відображення в бухгалтерському обліку 
операції з реалізації господарських матеріалів. 

Тема 3. Облік оплати праці працівникам банку. 

Документообіг, нарахування оплати праці працівникам банку. Включення 
до складу адміністративно – управлінських витрат, нарахування працівникам 
банку за заробітною платою, утримання, нарахування за лікарняними листами.  

ЗМ5. Формування фінансових результатів діяльності комерційного банку 

Тема 1. Облік доходів і витрат банку 
Об"єкти обліку в складі доходів і витрат банку. 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.  
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Тема 2. Облік фінансового результату і розподілу прибутку.  

Методика визначення фінансового результату. Розрахунок прибутку що 
підлягає розподілу. Створення і облік резервів, виплат дивідентів акціонерам 
банку. 

Тема 3.Класифікація звітності комерційних банків 
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.  

 
2.4. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 
п/п 

 
Найменування тем занять 

Кількість 
годин 
6.030509 

1 2 3 
1. Тема 1. Об'єкти обліку, план рахунків і принципи його 

побудови 
1.1 Законодавча і нормативна база організації 

бухгалтерського обліку в Україні 
1.2 Класифікація бухгалтерських рахунків і методи 

реєстрації банківських операції в бухгалтерських 
реєстрах. 

1.3 Принципи побудови плану рахунків і характеристика 
його основних розділів. 

 
 
 
1 
1 
 
 
1 

2. Тема 2 Облік міжбанківських розрахунків 
2.1 Загальні правила розрахунків між банками та 
класифікація кореспондентських рахунків. 
2.2 Організація та облік операцій за міжбанківськими 
розрахунками, які здійснюються через НСЕП при НБУ 
2.3 Моделі обслуговування консолідованого 
кореспондентського рахунку. 

 
2 
 
2 
 
1 

3 Тема 3. Платіжні рахунки і облік розрахункових операцій 
3.1 Порядок відкриття і режим функціонування платіжних 
рахунків 
3.2 Порядок і облік операцій при розрахунках платіжними 
дорученнями. 
3.3 Порядок і методика обліку операцій при розрахунках 
вимогами-дорученнями. 
3.4 Облік операцій при розрахунках чеками та акредитивами. 

 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
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Продовження табл. 
1 2 3 

4 Тема 4 Облік касових операцій 
4.1 Облік операцій видаткових кас 
4.2 Облік і документообіг за операціями кас з приймання 
готівки 

 
1 
1 

5 Тема 5 Організація та облік кредитних операцій 
5.1 Методи кредитування і форми позичкових рахунків 
5.2 Облік операцій з видачі, пролонгування та погашення 
кредиту 

 
1 
2 

6 Тема 6 Облік депозитних і довірчих операцій 
6.1 Облікові депозитні операції та методика їх здійснення 
6.2 Зміст і порядок обліку довірчих операцій 
6.3 Облік операцій з цінними паперами 

 
1 
2 
2 

7 Тема 7 Облік господарських операцій банку 
7.1 Облік основих засобів 
7.2 Облік оперативного лізингу 
7.3 Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та 
господарських матеріалів 
7.4 Облік інвентаризації всіх видів матеріальних цінностей 
7.5 Облік оплати праці працівників банку 

 
1 
1 
1 
 
2 
2 

8 Тема 8 Формування фінансових результатів діяльності 
комерційного банку 
8.1 Правила обліку доходів і витрат та класифікація рахунків 
за їх обліком 
8.2 Облік доходів і витрат банку 
8.3 Облік фінансового результату і розподілу прибутку  

 
 
1 
 
1 
1 

 Всього 33 

 

2.4.1. Індивідуальні завдання:  
курсовий проект (робота), РГР, контрольна робота тощо 

 облік банківських операцій операційного дня комерційного банку  
(тематика, зміст та обсяг у годинах) 

При вивченні даної дисципліни навчальним планом передбачено виконання 
розрахунково-графічного завдання (РГЗ). РГЗ виконується згідно з 
„Методичними вказівками”. Мета  РГЗ - поглибити  теоретичні  знання 
студента  щодо  обліку банківських операцій та  набути  навички   системно-
цільового  підходу  до  аналізу  структури  управління банком, а  також  
календарного  планування  діяльності  його  підрозділів. 

          РГЗ складається  з  двох  розділів. У  першому  розділі  студент  
виконує банківськи проводки за здійсненими банківськими операціями, у 
другому – складає обігову відомость і баланс банку. 



 15 

2.4.2. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом  

дисципліни,  засвоєння  необхідних  умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується  
навчальна, спеціальна  література, а також тексти лекцій.  Специфічною 
формою самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв'язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів та РГЗ.  

Розподіл часу самостійної роботи  

Найменування навчального елемента змістовного модуля 
Кількість 

годин 
Форма звіту 

1 2 3 
Тема 1. Основи побудови і завдання бухгалтерського 
обліку в комерційних банках України. 
1.1 Реформа обліку і звітності в Україні 
1.2 Закон України "Про банки і банківську 
діяльність" 
1.3 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 

 
 
1 
 
1 
1 

№2 с.9-30 
№10 с.4-27 

Тема 2 Об"єкти обліку, план рахунків і принципи 
його побудови 
2.1 Баланс комерційного банку та інші форми 
ситетичного обліку 
2.2 Параметри і форми аналітичного обліку 
2.3 Банківська документація 

 
 
2 
 
4 
2 

№3 с. 15-25 
№11 с.45-67 

Тема 3 Принципи діяльності банку, організація 
бухгалтерського процесу та організація 
документообігу. 
3.1 Операційна робота 
3.2 Обліково-операційна робота 
3.3 Побудова бухгалтерського апарату 
3.4 Внутрішньобанківський контроль 

 
 
 
1 
1 
1 
1 

№3 с.15-31 

Тема 4 Облік міжбанківських розрахунків 
4.1Класифікація балансових рахунків 
4.2 Касове обслуговування установ комерційних 
банків та облік цих операцій 
4.3 Сім моделей обслуговування консолідованого 
кореспонденського рахунку 

 
2 
2 
 
2 

№7 с.48-94 
№10 с.8-21 

Тема 5 Платіжні рахунки і облік розрахункових 
операцій 
5.1 Грошовий обіг 
5.2 Порядок і методика обліку операції при 
розрахунках акцептованими (гарантованими) 
платіжними дорученнями 
5.3 Порядок и методика обліку операції при 
розрахунках платіжними вимогами без акцепту  

 
 
4 
4 
 
 
4 

 

№8 с.19-42 
№6 с.34-51 
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Продовження табл. 
1 2 3 

платників 
5.4 Безспірне стягнення коштів 

 
2  

Тема 6 Облік касових операцій 
6.1 Інкасація грошової виручки 
6.2 Зберігання і облік цінностей та документів у 
грошових сховищах 

 
2 
 
1 

№ 3 с.24-38 

 

Тема 7 Організація та облік кредитних операцій 
7.1 Облік факторингових операцій 
7.2 Порядок списання з балансу сумнівних кредитів  

 
4 
4 

№3 с.62-74 

Тема 8 Облік депозитних і довірчих операцій 
8.1 Строкові й ощадні строкові рахунки 
8.2 Трастові операції 

 
5 
1 

№9 с.44-83 
 

Тема 9 Організація обліку цінних паперів 
9.1 Методика обліку векселів власної емісії  
9.2 Порядок обліку операції з придбання векселів та 
обліку їх у портфелі банку 
9.3 Методика обліку опротестування векселів та їх 
переоблік 

 
1 
 
1 
 
1 

 
№6 с. 23-37 

 
Коспект 

Тема 11 Облік господарчих операцій банку 
11.1 Облік операцій з формування статутного 
капіталу банку 
11.2 Методика обліку надходження, вибуття 
нематеріальних активів 
11.3 Облік фінансового, оперативого лізінгу 
11.4 Облік основних засобів, прийнятих банком під 
заставу наданого кредиту 
10.5 Облік інвентаризації матеріалів 
10.6 Облік оплати праці 

 
3 
 
2 
 
2 
2 
 
4 
7 

 
№6 с. 23-37 
Конспект 

Тема 12 Формування фінансових результатів 
діяльності комерційного банку 
12.1 Облік відсоткових доходів, витрат 
12.2 Облік результатів від торгових операцій 
12.3 Облік операцій з дивідентами 
12.4 Податковий облік у банку 

 
 
4 
4 
4 
4 

 

№9 с.44-83 
 
 
 

Конспект 
Тема 13 Бухгалтерська звітність 
13.1 Види податків, які сплачують комерційні банки 
13.2 Користувачі звітності комерційних банків 
України 
13.3 Звітність про кредитну діяльність комерційного банку 
13.4 Звітність про депозитну діяльність банку 
13.5 Звітність щодо формування резервів банку 

 
4 
 
4 
4 
4 
4 

 
 

№3 с.62-74 
Конспект 

Всього 111  
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2.5. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

 Види та засоби контролю 
Розподіл балів, 

% 
  Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.                                        Тестовий контроль №1. 10 
ЗМ 2. Тестовий контроль №2. 10 
ЗМ 3. Тестовий контроль №3 10 
ЗМ 4. Тестовий контроль №4 10 
ЗМ 5. Тестовий контроль №5 10 
 РГЗ 10 
 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   
Залік  40 
 Всього за модулем  100% 
 
           

2.6. Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
 

Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕCTS 

більше 90-100 включно          Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

           Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

         Задовільно 
E 

більше 25-50 включно Незадовільно з можливістю 
повторного складання 

FX 

   від 0 до 25 включно Незадовільно з обов’язковим 
повторним вивченням дисципліни 

F 
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