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Мета: формування знань із бухгалтерського обліку та звітності в банках, набуття
вмінь і навичок з підготовки та використання облікової інформації для
аналітичної діяльності й обгрунтування управлінських рішень у банківській
діяльності.
Завдання: вивчення методики бухгалтерського обліку в банку; відображення у
звітності активів, зобовязань, власного капіталу, доходів і витрат банку;
визначення впливу банківських операцій на зміни у фінансовому стані банку
та результатах його фінансової діяльності, складання фінансової звітності
банку.
Предмет: господарська діяльність комерційних банків.

Тематичний план з дисципліни «Бухгалтерський облік і звітність
у комерційних банках»
Спеціальність 5. 03050801 «Фінанси і кредит»
В тому числі
Всьоаудиторні
самого
стійв тому числі
Назва тем
годин
ні
Разом
лекції
прак- семітичні нарські
Тема 1. Система
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12
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6
6
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Тема 6. Облік кредитних
операцій

14

8

4

2

2

6

Тема 7. Облік операцій в
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10

4

4

-

-

6

Тема 8. Облік операцій з
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Тема 9. Облік основних
засобів і нематеріальних
активів
Тема 10. Облік
внутрішньобанківських
операцій
Тема 11. Облік доходів,
витрат і фінансового
результату діяльності
банку
Тема 12. Складання
фінансової звітності
Разом:

Тема 1. Система бухгалтерського обліку та звітності у банках
Складові елементи системи бухгалтерського обліку в банках, їх характеристика.
Державне регулювання та нормативно – правове забезпечення бухгалтерського обліку
в банках України. Загальна характеристика міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) та їх застосування в банківській системі України.
Облікова політика банку.
Суть операційної діяльності банку, її організація та забезпечення.
Документування операцій у банках.
Фундаментальна облікова модель, її застосування в банках.
Класифікація банківських бухгалтерських рахунків.
Структура та характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України.
Синтетичний та аналітичний облік в банках.
Тема 2. Облік власного капіталу
Поняття та структура власного капіталу банку.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про власний
капітал.
Облік операцій з формування статутного капіталу.
Облік операцій із збільшення статутного капіталу.
Облік викуплених власних акцій.
Облік розрахунків за дивідендами.
Розкриття інформації про власний капітал банку.
Тема 3. Облік касових операцій
Організація роботи касового апарату банку.
Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами.
Порядок здійснення операцій вечірніми касами.
Організація і порядок роботи каси перерахунку.
Порядок виконання операцій видатковими касами.
Порядок підбиття підсумків робочого дня операційної каси.
Правила виконання касових операцій.
Тема 4. Облік розрахункових операцій
Організація обліку безготівкових розрахунків.
Принципи організації безготівкових розрахунків.
Вимоги до оформлення розрахункових документів.
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень та вимог – доручень.
Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків.
Розрахунки акредитивами.
Розрахунки платіжними вимогами в разі здійснення примусового списання коштів.
Особливості розрахунків в електронних системах типу «клієнт – банк».

Тема 5. Облік депозитних операцій
Організація обліку депозитних операцій.
Бухгалтерський облік номіналу депозиту та нарахування процентів за депозитом.
Облік операцій зі сплати та погашення депозиту.
Тема 6. Облік кредитних операцій
Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій.
Облік операцій за овердрафтом.
Облік операцій репо.
Облік факторингових операцій.
Облік субординованих кредитів та операцій з дисконту векселів.
Порядок бухгалтерського обліку позабалансових кредитних операцій.
Облік операцій з кредитування на підставі документарного акредитиву.
Облік застави.
Облік сумнівних кредитів та резервів під кредитні ризики.
Тема 7. Облік операцій в іноземній валюті
Операції та їх класифікація.
Характеристика рахунків для запису валютної позиції.
Облік операцій в іноземній валюті, що виконуються з доручення клієнтів банку.
Облік міжбанківських обмінних операцій в іноземній валюті.
Облік операцій з пластиковими картками та дорожніми чеками.
Облік інших операцій в іноземній валюті.
Тема 8. Облік операцій з цінними паперами
Організація обліку операцій з цінними паперами.
Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у
портфелі цінних паперів банку на продаж.
Облік вкладень банку в боргові цінні папери для продажу.
Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень в асоційовані й дочірні
компанії.
Облік власних боргових зобов’язань банку.
Напрями вдосконалення бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами.
Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій банків з цінними
паперами.
Тема 9. Облік основних засобів і нематеріальних активів
Класифікація основних засобів і нематеріальних активів та їх вартісна оцінка.
Бухгалтерський облік придбання основних засобів і нематеріальних активів.
Порядок та облік переоцінки основних засобів і нематеріальних активів.
Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів.

Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних активів та
відображення їх результатів у бухгалтерському обліку.
Тема 10. Облік внутрішньобанківських операцій
Організація обліку внутрішньобанківських операцій.
Принципи організації внутрішньобанківських операцій.
Складання кореспонденції рахунків.
Тема 11. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку
Економічний зміст доходів і витрат банків та їх класифікація.
Методологічні засади бухгалтерського обліку доходів і витрат.
Облік результатів від торговельних операцій банку.
Облік загальних адміністративних витрат.
Облік витрат з податку на прибуток.
Облік фінансового результату діяльності банку і розподілу прибутку.
Тема 12. Складання фінансової звітності
Вимоги міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) щодо фінансової
звітності.
Правове регулювання процесу формування фінансової звітності банків України.
Характеристика основних форм банківської фінансової звітності:
- звіт «Баланс»;
- звіт про фінансові результати;
- звіт про рух грошових коштів;
- звіт про власний капітал.
Особливості складання консолідованої фінансової звітності банками України.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників
Кількість кредитів-

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
___________________
(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

заочна форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

Напрям
підготовки (спеціальність)
__________________________
(шифр, назва)

__________________________
__________________________
_______________________________________

Години відповідно до
навчального плану
Денна форма
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Семестр
-й

-й
Лекції

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної
роботи становить:
для денної форми навчання для заочної форми навчання -

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну
/год/
В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

1
1

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з
дисципліни

144

144

48
20
10

48
20
10

66

66

екзамен

екзамен

Доповнення та зміни:матеріал ущільнено через святкові дні на 8 год.
-тема1 – 2год;
-тема2 – 2год;
-тема4 – 2год;
-тема9 – 2год.

Семестр

Назва розділів, тем, зміст
заняття

Вид
заняття

Обсяг
навчальниха
уди-

ФорОсновні
макон
вимоги до
тзнань і умінь
ролю з даної теми

Література

1

2
Тема 1. Система
бухгалтерського обліку та
звітності у банках

3

1.1Складові елементи системи
бухгалтерського обліку в
Лекція
банках, їх характеристика.
1.2 Державне регулювання та
нормативно – правове
забезпечення бухгалтерського
обліку в банках України.
1.3 Загальна характеристика
міжнародних стандартів
самост
фінансової звітності (МСФЗ)
та їх застосування в
банківській системі України.
1.4 Облікова політика банку.
1.5 Суть операційної
діяльності банку, її організація
та забезпечення.
1.6 Документування операцій
у банках.
1.7 Фундаментальна облікова
модель, її застосування в
банках.
1.8 Класифікація банківських
бухгалтерських рахунків.
1.9 Структура та
характеристика Плану
рахунків бухгалтерського
обліку банків України.
1.10 Синтетичний та
аналітичний облік в банках.

торних
годин
самостійних
4

5

6

Бесіда

6

Тема 2. Облік власного
капіталу
2.1 Поняття та структура
власного капіталу банку.

Лекція

4

програ-ми

6
7
Знати:складо /1. Р
ві елементи
1;2;3/
системи
бух.обліку в
банках; суть
операційної
діяльності
банку її
організацію
та
забезпечення;
структуру та
характеристи
ку Плану
рахунків бух.
обліку банків
в Україні.
Вміти:
документальн
о оформляти
операції в
банках;
класифікуват
и банківські
бухгалтерські
рахунки;
пояснити суть
ведення
синтетичного
і аналітичного
обліку в
банках.

Знати:понятт /1.
я та структуру Р8.4./
власного
Бесіда капіталу
банку; засади

2.2 Методологічні засади
формування в
бухгалтерському обліку
інформації про власний
капітал.
2.3 Облік операцій з
формування статутного
капіталу.
2.4 Облік операцій із
збільшення статутного
капіталу.
2.5 Облік викуплених власних
акцій.
2.6 Облік розрахунків за
дивідендами.
2.7 Розкриття інформації про
власний капітал банку.

Самост

Практичне заняття №1
Облік власного капіталу

Семінарське заняття №1.
Система бухгалтерського
обліку та звітності у банках.
Облік власного капіталу
Тема 3. Облік касових
операцій
3.1 Організація роботи
касового апарату банку.
3.2 Порядок здійснення
касових операцій
прибутковими касами.
3.3 Порядок здійснення
операцій вечірніми касами.
3.4 Організація і порядок
роботи каси перерахунку.
3.5 Порядок виконання
операцій видатковими касами.
3.6 Порядок підбиття

5

2

2

Лекція

формування в
обліку
інформації
про власний
капітал.
Вміти:
відображати
на рахунках
обліку
операції з
формування
статутного
капіталу,
розрахунків з
дивідендами.

4

Склад
ання
коресп
онден
ції
рахун
ках з
обліку
капіта
лу
банку.
Фронт
опит

бесіда

Знати:Органі /1. Р
зацію роботи 6/
касового
апарату
банку,
порядок
здійснення
операцій
прибутковими
, вечірніми
касами
Вміти:відобр
ажати на
рахунках

підсумків робочого дня
операційної каси.
3.7 Правила виконання
касових операцій.

самост

Практичне заняття №2
Облік касових операцій

4

Тема 4. Облік розрахункових
операцій
4.1 Організація обліку
Лекція
безготівкових розрахунків.
4.2 Принципи організації
безготівкових розрахунків.
4.3 Вимоги до оформлення
розрахункових документів.
4.4 Розрахунки із
застосуванням платіжних
доручень та вимог – доручень.
4.5 Розрахунки із
застосуванням розрахункових
чеків.
4.6 Розрахунки акредитивами.
Розрахунки платіжними
вимогами в разі здійснення
примусового списання коштів.
4.7 Особливості розрахунків в
самост
електронних системах типу
«клієнт – банк».
Практичне заняття № 3
Облік розрахункових операцій
Семінарське заняття
№3Облік розрахункових
операцій. Облік касових
операцій
Тема 5. Облік депозитних
операцій
5.1 Організація обліку
депозитних операцій.
5.2 Бухгалтерський облік
номіналу депозиту та
нарахування процентів за

6

5

Практ

2

Сем.

2

Лекція

бух.обліку в
банках
операції з
підкріплення
операційної
каси.

5

4

Розв’я
зуванн
я
задач
Знати:Органі
Вибір зацію обліку
кове та принципи
опиту організації
вання, безготівкових
бесіда розрахунків,
вимоги до
оформлення
розрахункови
х документів.
Вміти:поясни
ти порядок
розрахунків
чеками,
платіжними
дорученнями,
акредитивами
здійснювати
розрахунки за
допомогою
системи
«клієнтбанк».
Розвяз
задач
Фрон.
опит.

/1. Р
7/

Знати:організ
ацію обліку
депозитних
операцій
Вміти:відобр
ажати на
рахунках

/1. Р
10;/

депозитом.
5.3 Облік операцій зі сплати та
погашення депозиту.
Практичне заняття №4
Бухгалтерський облік
номіналу депозиту та
нарахування відсотків за
депозитом
Тема 6. Облік кредитних
операцій
6.1 Загальні принципи
бухгалтерського обліку
кредитних операцій.
6.2 Облік операцій за
овердрафтом.
6.3 Облік операцій репо.
6.4 Облік факторингових
операцій.
6.5 Облік субординованих
кредитів та операцій з
дисконту векселів.
6.6 Порядок бухгалтерського
обліку позабалансових
кредитних операцій.
6.7 Облік операцій з
кредитування на підставі
документарного акредитиву.
6.8 Облік застави.
6.9 Облік сумнівних кредитів
та резервів під кредитні
ризики.
Практичне заняття №5.
Облік кредитних операцій

Самост.

5

Практична

4

Лекція

4

самост

6

практ

2

Семінарське заняття №3.
семінар
Облік депозитних операцій
Облік кредитних операцій
Тема 7. Облік операцій в
іноземній валюті
7.1Операції та їх класифікація. лекція
7.2 Характеристика рахунків
для запису валютної позиції.
7.3 Облік операцій в іноземній

2

обліку
операції зі
сплати та
погашення
депозиту
Розв’я нараховувати
зуванн відсотки за
я
депозитом
задач

Бесіда

Знати:принц /1. Р
ипи
9/
бухгалтерсько
му обліку
кредитних
операцій,
порядок
ведення
обліку
кредитних
операцій
Вміти:склада
ти
кореспонденц
ію рахунків з
обліку
кредитних
операцій.

розв’я
зування
задач
Фронт
опит.

4
Бесіда

Знати:
класифікацію
валютних
операцій,
порядок
ведення

/1. Р
13/

валюті, що виконуються з
доручення клієнтів банку.
7.4 Облік міжбанківських
обмінних операцій в іноземній
валюті.
7.5 Облік операцій з
пластиковими картками та
дорожніми чеками.
7.6 Облік інших операцій в
іноземній валюті.
Тема 8. Облік операцій з
цінними паперами
8.1 Організація обліку
операцій з цінними паперами.
8.2 Облік вкладень банку в
акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком у
портфелі цінних паперів банку
на продаж.
8.3 Облік вкладень банку в
боргові цінні папери для
продажу.
8.4 Облік довгострокових
вкладень банку в акції та
вкладень в асоційовані й
дочірні компанії.
8.5 Облік власних боргових
зобов’язань банку.
8.6 Напрями вдосконалення
бухгалтерського обліку
операцій банків з цінними
паперами.
8.7 Розмежування у
фінансовому та податковому
обліку операцій банків з
цінними паперами.
Тема 9. Облік основних
засобів і нематеріальних
активів.
9.1 Класифікація основних
засобів і нематеріальних
активів та їх вартісна оцінка.
9.2 Бухгалтерський облік
придбання основних засобів і

самост

6

Бесіда
Лекція

2

самост

6

Лекція

6

Бесіда

обліку
операцій в
інемній
валюті
Вміти:відобр
ажати на
рахунках
обліку
ведення
операцій в
іноземній
валюті.
Знати:організ /1. Р
ацію обліку
11./
операцій з
цінними
паперами,
порядок
обліку
операцій з
цінними
паперами
Вміти:склада
ти
кореспонденц
ію рахунків з
обліку
операцій з
цінними
паперами.

Знати:класиф /1. Р
ікацію
14/
основних
засобів і
нематеріальни
х активів,
порядок
ведення

нематеріальних активів.
9.3 Порядок та облік
переоцінки основних засобів і
нематеріальних активів.
9.4 Облік амортизації
основних засобів і
нематеріальних активів.
9.5 Порядок проведення
інвентаризації основних
засобів і нематеріальних
активів та відображення їх
результатів у бухгалтерському
обліку.

Самост

6

Семінарське заняття 4.
семінар
Облік операцій в іноземній
валюті. Облік операцій з
цінними паперами. Облік
основних засобів і
нематеріальних активів.
Тема 10. Облік
внутрішньобанківських
лекція
операцій
10.1 Організація обліку
внутрішньобанківських
операцій.
10.2 Принципи організації
внутрішньобанківських
самост
операцій.
10.3 Складання кореспонденції
рахунків.

2

Практичне заняття №6.
Складання кореспонденції
рахунків з обліку
внутрішньобанківських
операцій

2

2

Фронт
фронт
опиту
вання

Бесіда

5

практ.

Тема 11. Облік доходів,
витрат і фінансового
результату діяльності банку
11.1Економічний зміст доходів лекція
і витрат банків та їх

обліку ОЗ та
нематеріальни
х активів та
порядок
проведення їх
інвентаризації
Вміти:
складати
кореспонденц
ію рахунків х
обліку ОЗ та
НМ,
нараховувати
амортизацію
ОЗ.

2

розв’я
зування
задач

Бесіда

Знати:організ
ацію обліку
внутрішньоба
нківьких
операцій,
принципи
організації
внутрішньоба
нківських
операцій

Вміти:склада
ти
кореспонденц
ії рахунків з
обліку
внутрішньоба
нківських
операцій
Знати: зміст
доходів і
витрат їх
класифікацію,
порядок

/1. Р
8.18.3. /

класифікація.
11.2 Методологічні засади
бухгалтерського обліку
доходів і витрат.
11.3 Облік результатів від
торговельних операцій банку.
11.4 Облік загальних
адміністративних витрат.
11.5 Облік витрат з податку на
прибуток.
11.6 Облік фінансового
результату діяльності банку і
розподілу прибутку.

самост

Тема 12. Складання
фінансової звітності
Лекція
12.1 Вимоги міжнародних
стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) щодо
фінансової звітності.
12.2 Правове регулювання
процесу формування
фінансової звітності банків
України.
12.3 Характеристика основних
форм банківської фінансової
звітності:
- звіт «Баланс»;
- звіт про фінансові
результати;
- звіт про рух грошових
коштів;
- звіт про власний капітал.
12.4 Особливості складання
консолідованої фінансової
Самост
звітності банками України.
Практичне заняття №7
практ.
Порядок складання фінансової
звітності.

Семінарське заняття
№5.Облік

семінар

відображення
в обліку
доходів і
витрат
Вміти:відобр
ажати на
рахунках
операції з
формування
доходів і
витрат, та
визначати
фінансовий
результат
діяльності
банку.
Знати:
характеристи
ку основних
форм
банківської
фінансової
звітності.
Вміти:склада
ти банківську
фінансову
звітність
згідно вимог

5

4

6
4

2

Запов
нення
форм
фінанс
ової
звітно
сті
тести,
опит.

внутрішньобанківських
операцій. Облік доходів,
витрат і фінансового.
результату діяльності банку.
Складання фінансової
звітності
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