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1. ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТА ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
1.1 Мета і завдання викладання навчальної дисципліни
Мета дисципліни: формування сучасної системи знань з теорії і практики
бухгалтерського обліку та звітності в банках.
Завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад обліку в банках;
ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами; засвоєння техніки
документального оформлення операцій у первинних облікових документах та
методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з
методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в
банках.
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен:
ЗНАТИ: етапи та план організації бухгалтерського обліку; елементи
організації бухгалтерського обліку в банках;

значення міжнародних стандартів

для банків України; організаційні основи аналітичного і синтетичного обліку в
банках; цикл опрацювання облікової інформації; принципи бухгалтерського
обліку банківських операцій; види внутрішньобанківського контролю; склад та
зміст бухгалтерської звітності, терміни подання та оприлюднення.
ВМІТИ: використовувати знання з обліку в банках для ведення обліку
операцій і складання фінансової звітності, характеризувати фінансові звіти, які
використовуються, щоб донести інформацію до зацікавлених осіб; зробити
висновки щодо фінансового становища банку та його спроможності працювати в
умовах ринку.
1.2 Місце дисципліни у навчальному процесі
Дисципліна «Облік і звітність у банку» безпосередньо пов’язана з такими
дисциплінами, як «Бухгалтерський облік», «Гроші та кредит», «Банківські
операції».

2. ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ І ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ ТА
ЗВІТНОСТІ В БАНКАХ
Визначення бухгалтерського обліку в банках. Задачі бухгалтерського
обліку. Бухгалтерський облік як складова інформаційної системи банку.
Міжнародні аспекти бухгалтерського обліку та їх суть. Характеристика МСФЗ та
Концептуальної основи фінансової звітності. Становлення та розвиток положень
(стандартів) бухгалтерського обліку. Принципи організації бухгалтерського
обліку та звітності в банках України. Складові елементи системи бухгалтерського
обліку в банку та їх характеристика. Структура та характеристика Плану рахунків
бухгалтерського обліку в банках. Облікова політика банку. Основи складання
фінансової звітності.
ТЕМА 2. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Структура капіталу банку. Джерела формування статутного капіталу банку.
Методика обліку внесків до статутного капіталу. Бухгалтерський облік емісійних
різниць у процесі первинного розміщення акцій. Методика операцій, пов’язаних з
випуском, продажем, викупом та перепродажем акцій власної емісії. Порядок
обліку нарахування та сплати дивідендів. Облік операцій з формування фондів та
резервів банку за рахунок нерозподіленого прибутку. Розкриття інформації про
власний капітал банку у фінансовій звітності банку.
ТЕМА 3. ОБЛІК КАСОВИХ ТА РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ
Нормативна база організації касової роботи в банку. Організація роботи
касового апарату банку. Порядок здійснення операцій прибутковими та
видатковими касами. Облік прибуткових та видаткових

касових операцій.

Документи на прийом та видачу готівки, їх оформлення і зберігання. Порядок
підбиття підсумків робочого дня операційної каси. Звірка касових операцій за
день. Форми безготівкових розрахунків. Загальні правила документообігу та
вимоги щодо оформлення розрахункових документів. Розкриття інформації про

грошові кошти банку у фінансовій звітності. Облік розрахунків із застосуванням
платіжних доручень та платіжних вимог-доручень. Облік розрахунків із
застосуванням розрахункових чеків. Облік розрахунків за акредитивами. Облік
безготівкових розрахунків з використанням банківської платіжної картки.
ТЕМА 4. ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Нормативна база з бухгалтерського обліку депозитних операцій банків
України. Класифікація депозитів. Вимоги МСФЗ щодо визнання, оцінки та
припинення визнання депозитів як фінансових зобов’язань. Активні і пасивні
депозитні операції та відображення результатів їх проведення у фінансовій
звітності. Методологічні засади обліку депозитних операцій. Метод ефективної
ставки відсотка. Облік номіналу депозиту. Бухгалтерський облік нарахування
процентів за депозитом. Облікова політика банку щодо використання методу
нарахування процентів за депозитними операціями. Облік погашення депозиту.
Розкриття інформації про залучені банком депозити у фінансовій звітності банку.
ТЕМА 5. ОБЛІК КРЕДИТНИХ АКТИВІВ ТА ПОЗАБАЛАНСОВИХ
ЗОБОВ’ЯЗАНЬ КРЕДИТНОГО ХАРАКТЕРУ
Характеристика кредитних операцій. Вимоги МСФЗ та нормативноправових актів НБУ щодо визнання, оцінки, та припинення визнання кредитів.
Облік номіналу кредиту. Облік нарахованих доходів. Особливості обліку
овердрафту, факторингу, репо, врахування векселів. Порядок бухгалтерського
обліку позабалансових кредитних операцій. Облік застави. Порядок формування
резервів на покриття можливих збитків від кредитних операцій. Розкриття
інформації про надані банком кредити та позабалансові зобов’язання кредитного
характеру
ТЕМА 6. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Поняття фінансових інвестицій та їх класифікація. Методологічні засади
обліку фінансових інвестицій. Облік інвестиційних операцій з цінними паперами.
Облік комісійних операцій з цінними паперами. Облік власних боргових

зобов’язань банку. Облік нарахування доходів (витрат) за операціями з цінними
паперами. Облік формування та використання резерву на відшкодування
можливих збитків банків від операцій з цінними паперами. Розкриття інформації
про фінансові інвестиції банку.
ТЕМА 7. ОБЛІК ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
Сутність валютних операцій та їх класифікація. Вимоги МСБО 21 та
нормативно-правових актів НБУ щодо методологічних засад обліку валютних
операцій. Характеристика рахунків для запису валютної позиції. Правила
бухгалтерського обліку обмінних операцій в іноземній валюті. Бухгалтерський
облік готівкових обмінних операцій в іноземній валюті. Облік операцій в
іноземній валюті, що виконуються за дорученням клієнтів банку. Облік
міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті. Облік доходів (витрат) за
операціями, що здійснені в іноземній валюті.
ТЕМА 8. ЗВІТНІСТЬ БАНКУ
Характеристика та цілі складання бухгалтерської звітності. Фінансова
звітність, мета її складання, структура, порядок подання та оприлюднення. Звіт
про фінансовий стан. Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний. Звіт про рух
грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до фінансових звітів.
Інформація про банк, яку необхідно розкривати у фінансовій звітності.

3. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
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4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
Номер
лекційного
заняття

1

2

Тема та основні питання, що розглядаються на лекції
Тема 1. Концептуальні основи і принципи обліку та
звітності в банках
1.Загальна характеристика МСФЗ та їх застосування в
банках.
2. Складові елементи системи бухгалтерського обліку в
банку та їх характеристика .
3. План рахунків бухгалтерського обліку банків
України.
4. Облікова політика банку.
5. Основи складання фінансової звітності банку
Тема 2. Облік власного капіталу банку
1. Поняття і структура капіталу банку.
2.Методологічні засади формування в обліку
інформації про власний капітал банку.

Обсяг
Посилання на
лекційних
основну
занять, годин
літературу
2
[1], с. 10-21,
с.548-553
[2], с. 11-25
[7], [9], [12]

2

[1], с. 39-66
[2], с. 62-82
[7] с. 563-583,
[9], [12]

3

4

5

6

7

8

2.Облік операцій з формування капіталу банку.
3. Облік операцій з формування резервів та фондів
банку.
4.Розкриття інформації про власний капітал банку.
Тема 3.Облік касових та розрахункових операцій
1.Загальна характеристика касових операцій банку.
2.Вимоги до оформлення касових документів.
3.Облік грошових коштів банку.
4. Розкриття інформації про грошові кошти банку.
5. Система безготівкових розрахунків та принципи
безготівкових розрахунків
6.Загальні правила документообігу та вимоги щодо
оформлення розрахункових документів.
7. Облік безготівкових розрахунків банку.
Тема 4.Облік депозитних операцій
1. Економічний зміст депозитів та їх класифікація.
2. Методологічні засади обліку депозитних операцій.
3. Облік залучених та розміщених вкладів (депозитів).
4. Розкриття інформації про залучені банком депозити.
Тема 5 Облік кредитних активів та позабалансових
зобов’язань кредитного характеру
1. Сутність кредиту, його види та класифікація.
2. Методологічні засади обліку наданих кредитів.
3. Облік операцій із надання та повернення кредитів.
4. Бухгалтерський облік формування і використання
спеціальних резервів.
5. Розкриття інформації про надані банком кредити та
позабалансові зобов’язання кредитного характеру.
Тема 6. Облік фінансових інвестицій.
1. Поняття фінансових інвестицій та їх класифікація.
2.Методологічні засади обліку фінансових інвестицій.
3. Облік інвестиційних операцій банку з цінними
паперами.
3. Облік комісійних операцій з цінними паперами.
4. Розкриття інформації про фінансові інвестиції банку
Тема 7. Облік валютних операцій
1.Методолгічні засади обліку валютних операцій.
2.Облік готівкових валюто-обмінних операцій.
3. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти
за дорученням клієнтів.
Тема 8. Звітність банку
1. Звітність банку: поняття, структура та правові
основи регулювання.
2. Фінансова звітність банків.
3. Статистична звітність банків.
4. Управлінська звітність банку.
5. Податкова звітність банку.
Всього

2

2

[1], с. 186-210,
121-177
[2], с. 139-154,
82-139
[7] с. 124-166,
[9], [12]

[1], с. 72-113
[2], с. 162-180
[7] с. 180-213,
[9], [12]
[1], с. 219-227
[2], с. 186-204
[7] с.263-313,
[9], [12]

2

[1], с. 312-378
[2], с. 255-259
[7] с, 369-375,
[9], [12]

2

[1], с. 385-416
[2], с. 293-321
[7], [9], [12]
[1], с. 543-562
[7], [9], [12]

2

16

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ ) ЗАНЯТЬ

Номер
заняття

1

1

2

3

Тема та основні питання, що розглядаються на занятті
Тема 1. Концептуальні основи і принципи обліку та
звітності в банках
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи:
Контрольні запитання:
- бухгалтерський облік як складова інформаційної
складової банку;
- цілі обліку та облікова інформація;
- міжнародні аспекти організації бухгалтерського обліку
в банках України;
- принципи організації бухгалтерського обліку.
- принципи побудови плану рахунків в банках;
- структура плану рахунків банків.
- основи складання фінансової звітності банку
2.Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою
заняття.
Підсумки практичної роботи.
Тема 2.Облік власного капіталу
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи.
Контрольні запитання:
- структура капіталу банку;
- система рахунків для обліку операцій з формування
капіталу банку;
- облік капіталу банку;
- порядок обліку нарахування та сплати дивідендів;
- облік операцій з формування фондів та резервів банку
за рахунок нерозподіленого прибутку.
2. Розгляд та виконання практичних ситуацій за
темою заняття.
Підсумки практичної роботи.
Тема 3. Облік касових та розрахункових операцій
1.Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи:
Контрольні запитання:
-нормативна база організації касової роботи та
розрахункових операцій банку;
-організація роботи касового апарату банку;
- облік касових операцій;
- облік безготівкових розрахунків
- розкриття інформації про грошові кошти банку
2.Виконання практичних ситуацій по відображенню в
обліку касових операцій.
3.Підсумки практичної роботи.
Тема 4.Облік депозитних операцій
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання

Обсяг
практичних
занять,
годин

Посилання на
основну
літературу
[1], с. 10-38,
[2], с. 11-26
[9], [12]

1

1

[1], с. 39-71
[2], с. 62-81,
[9], [12]

2

[1], с. 121-218
[2], с. 82-161,
[9], [12]

2

[1], с. 72-120
[2], с. 162-185,

4

5

6

практичної роботи:
Контрольні запитання:
- нормативна база організації обліку депозитних
операцій банку;
- принципи обліку номіналу депозиту і нарахування
відсотків;
- облік формування та використання спеціальних
резервів на покриття можливих втрат за розміщеними
вкладами.
2. Виконання практичних ситуацій по відображенню в
обліку депозитних операцій банку.
3. Підсумки практичної роботи.
Тема 5. Облік кредитних активів та позабалансових
зобов’язань кредитного характеру
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи:
Контрольні запитання:
- характеристика кредитних операцій банку;
- методологічні засади обліку наданих кредитів;
- облік операцій із надання та повернення кредитів
- облік резервів під кредитні ризики
- розкриття інформації про надані банком кредити та
позабалансові зобов’язання кредитного характеру.
2. Виконання практичних ситуацій за тематикою
заняття.
3. Підсумки практичної роботи.
Тема 6. Облік фінансових інвестицій
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи:
Контрольні запитання:
- нормативна база організації обліку фінансових
інвестицій банку;
- облік вкладень банку в цінні папери;
- облік власних боргових зобов’язань банку;
- облік формування та використання резерву на
відшкодування можливих збитків від операцій з
цінними паперами.
2. Виконання вправ за тематикою заняття.
3.
Підсумки практичної роботи.
Тема 7. Облік валютних операцій
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи.
Контрольні запитання:
- нормативна база організації обліку валютних
операцій банку;
- характеристика валютних операцій;
- характеристика рахунків для запису валютної
позиції;
- особливості обліку іноземної валюти;
- облік операцій з готівковою іноземною валютою;
- облік операцій в іноземній валюті, що виконуються
за дорученням клієнтів банку;
2. Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою
заняття.

[9], [12]

2

[1], с. 219-311
[2], с. 186-202,
[9], [12]

2

[1], с. 312-384
[2], с. 255-264,
[9], [12]

2

[1], с. 385-421
[2], с. 293-321,
[9], [12]

7

8

3. Підсумки практичної роботи.
Тема 8. Звітність банку
1. Перевірка знань, необхідних під час виконання
практичної роботи.
Контрольні запитання:
- міжнародні стандарти фінансової звітності;
- склад та структура фінансової звітності банків
України;
- порядок складання консолідованої фінансової
звітності банківськими установами України;
- особливості статистичної та управлінської звітності
банку
2. Розгляд та виконання практичних ситуацій за темою
заняття.
3.
Підсумки практичної роботи.
Модульна контрольна робота
Всього

2

[1], с. 543-599
[9], [12]

2
16

6. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Номер
теми

1

2

3

4

Назва теми та основні питання, що виносяться на
самостійне вивчення
Тема 1. Концептуальні основи і принципи обліку та
звітності в банках
1. Глобалізацій ні процеси та їх вплив на бухгалтерський
облік.
2. Теоретичне обґрунтування та особливості процесів
запровадження МСФЗ. Прийняття та поширення МСФЗ у
світі.
3. Конвергенція стандартів фінансової звітності.
4.
Особливості
стандартизації
обліку
на
міжнародному рівні.
Тема 2. Облік власного капіталу
1. Дивідендна політика банку.
2. Облік переоцінки.
3. Розкриття інформації про власний капітал банку
Тема 3. Облік касових та розрахункових операцій
1. Обов’язкові реквізити касових документів.
2. Облік операцій з підкріплення банків готівкою.
3. Облік ревізії каси.
4. Загальні правила документообігу.
5.Організація документообігу в банку.
6.Сутність, принципи та форми організації безготівкових
розрахунків.
7.Облік розрахунків із застосуванням розрахункових
чеків.
8.Облік розрахунків за акредитивами.
Тема 4. Облік депозитних операцій
1. Правила бухгалтерського обліку депозитних операцій
у банках.
2. Облік коштів, залучених за ощадними (депозитними)
сертифікатами.

Обсяг
годин
8

Посилання на
літературу
[1], с. 10-38
[2], с. 11-61,
[9], [10], [11],
[12]

6

[1], с. 39-71
[2], с. 62-81,
[9], [10], [11],
[12]
[1], с. 121-218
[2], с. 139-161,
[9], [10], [11],
[12]

8

6

[1], с. 72-120
[2], с. 162-185,
[9], [10], [11],
[12]

5

6

7

8

3. Бухгалтерський облік розміщених вкладів (депозитів).
4. Розкриття інформації про залучені банком депозити
Тема 5. Облік кредитних активів та позабалансових
зобов’язань кредитного характеру
1. Облік фінансового лізингу.
2. Облік операцій за овердрафтом.
3. Облік операцій з дисконту векселів.
4. Облік операцій репо.
Тема 6. Облік фінансових інвестицій
1. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку.
2. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж.
3. Облік цінних паперів, що утримуються в портфелі
банку до погашення.
4. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії.
5. Облік зменшення корисності цінних паперів та
формування резервів.
6. Облік цінних паперів власного боргу.
7. Бухгалтерський облік комісійних операцій банку з
цінними паперами.
Тема 7. Облік валютних операцій
1. Облік операцій з готівковою іноземною валютою.
2. Облік операцій з купівлі-продажу банківських металів.
3. Облік строкових валютних угод.
Тема 8. Звітність банку
1. Характеристика фінансової звітності.
2. Елементи фінансової звітності.
3. Порядок подання та оприлюднення фінансової
звітності банків.
4. Мета складання, структура і зміст показників звіту про
фінансовий стан.
5. Мета складання, структура і зміст показників звіту про
доходи, витрати та інший сукупний дохід банку.
6. Мета складання, структура і зміст показників звіту про
рух грошових коштів.
7. Мета складання, структура і зміст показників звіту про
власний капітал.
Всього

8

[1], с. 219-311
[2], с. 186-202,
[9], [10], [11],
[12]
[1], с. 312-384
[2], с. 255-263,
[9], [10], [11],
[12]

8

6

[1], с. 385-455
[2], с. 293-321,
[9], [10], [11],
[12]
[1], с. 543-599
[9], [10], [11],
[12]

8

58

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
Основними методами навчання є:
- лекція (вступна, тематична, оглядова, підсумкова). Проведення лекційних
занять включає: викладення теоретичного матеріалу; оглядові лекції з
використанням опорного конспекту; лекції-візуалізації із використанням
мультимедійних технологій;

- практичні заняття: розв’язання типових завдань; ділова гра; робота в групах;
робота над індивідуальними завданнями;
- організація

самостійної

роботи

студента:

передбачає

самостійне

опрацювання матеріалу лекції; підготовку до практичних занять згідно
методичних вказівок до практичних занять та організації самостійної
роботи студентів;
- виконання обов’язкового домашнього завдання: дозволить більш глибоко
засвоїти як основний, так і додатковий матеріал з дисципліни, що
викладається.
- контроль навчальної роботи: модульний контроль у вигляді письмового
завдання, яке включає теоретичну та практичну частини; контрольні
опитування (фронтальне опитування; вибіркове усне опитування; письмове
опитування); тестування.
8. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ
Контроль навчальної роботи студента і оцінювання здійснюються за
модульно-рейтинговою системою (регламент додається).

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
9.1. ОСНОВНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
№

Назва навчально-методичних матеріалів

п/п

Вид

Наявність
Примірн.

1. Навчальна література (підручники, навчальні посібники)
1.

Облік у банку : підручник / [Коренєва О.Г., Маслак Н.Г., Слав’янська

Підручник

70

Облік і аудит у банках : навч. посіб. / О. Г. Коренєва, Н. Г. Славянська,

Навчальний

150

Н. Г. Євченко, О. В. Карпенко. – Суми : Університетська книга, 2007. –

посібник

Н.Г. та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 668 с.
2.

493 с.

9.2 ДОДАТКОВА РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Кіндрацька, Л.М. Облік у банках: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення
дисципліни/ Л. М. Кіндрацька, Ю. К. Семеніченко, М. Ю. Тюхляєва; Мін-во освіти і науки України,
КНЕУ. - 2-ге вид., без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 404 с.
Снігурська, Л. П. Облік у банках (У схемах і таблицях) / Л. П. Снігурська ; ред. Л. М. Кіндрацька;
Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2009
Стасишен, М.С. Облік у банках: навчально-методичний посібник : для студ. спец. "Облік і аудит"
денної та заочної форм навчання/ М. С. Стасишен, В. Г. Жила. - К.: Каравела, 2009. - 228 с.
Табачук, Г.П. Фінансовий облік у банках: навчальний посібник/ Г. П. Табачук, О. М. Сарахман, Т.
М. Бречко; Міністерство освіти і науки України, НБУ, Ун-т банківської справи. - К.: Центр учбової
літератури, 2010. - 424 с.
Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : підручник/ Н. Б. Литвин [2-ге вид.,
доп. і перероб]. - К.: Центр учбової літератури, 2017. - 676 с.
Фінансовий облік у банках: навч. посіб. / [А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз]; за
ред. д-ра екон. Наук, проф. А.М. Герасимовича. – К:КНЕУ, 2010.-549 с.
Офіційний веб-портал Верховної Ради України / Законодавство [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws
Офіційний сайт Національного банку України / Національний банк України [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http:// www.bank.gov.ua
Офіційний сайт Асоціації українських банків / Асоціація українських банків [Електронний ресурс].
– Режим доступу : http:// www.aub.org.ua.
Офіційний сайт Міністерства фінансів України / Міністерство фінансів України [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua

10. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ
Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (без змін).
Протокол № від “____” ______________20_ року.
Завідувач кафедри ____________________
Робоча програма перезатверджена на 20_/20_ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).
Протокол № від “____” ______________20_ року.
Завідувач кафедри ____________________
Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (зі змінами, Додаток __ ).
Протокол № від “____” ______________20_ року.
Завідувач кафедри ____________________

