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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Формування у студентів знань з фінансового обліку та звітності в банках, набуття вмінь 

і навичок з підготовки й використання облікової інформації для аналітичної діяльності 

та обґрунтування управлінських рішень у банківському бізнесі 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; виконання домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; виконання завдань для самостійної 

роботи; підготовка доповідей з підготовкою рефератів та їх обговорення; підготовка 

наукових тез та статей; підготовка доповідей та учать у роботі студентського наукового 

гуртка «Світ фінансів»; тестування; поточні модульні роботи. 

Підсумковий контроль: залік (ПМК) 

Базові знання  Наявність базових знань щодо здійснення банківських операцій 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, 

сучасні фінансові технології та програмні продукти 

(ПР08); 

•  володіти методичним інструментарієм здійснення 

контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування (ПР11); 

• формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію (ПР09); 

•  здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

(ЗК02); 

• здатність працювати автономно (ЗK12); 

• здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею інформацію (СК07);  

• здатність виконувати контрольні функції у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування (СК08); 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати (ПР16); 

• виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань (ПР19). 

 

• здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення 

в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати 

відповідальність за них (СК10). 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
 

Модуль 1. Теоретично-практичні засади бухгалтерського обліку основних ліцензійних операцій банку 

Тема 1. Система 
бухгалтерського обліку в 

банках 
 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 1. Підготувати 
реферат на тему «Сутність та взаємозв’язок 

фінансового, управлінського та податкового 
обліку в банку». 

Тема 2. Облік грошових 
коштів банку 

 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 2. Підготувати 
реферат на тему «Організація роботи 

операційної каси банку». 

Тема 3. Інструменти 
безготівкових розрахунків 

та облік операцій за цими 
розрахунками  

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 3. Підготувати 
реферат на тему «Бухгалтерський облік 

операцій еквайрингу під час розрахунків 
платіжними картками за товари (послуги)». 

Тема 4. Облік депозитів та 
інших зобов’язань 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 4. Підготувати 
доповідь для участі у студентському 
науковому гуртку «Світ фінансів» (за 
тематикою, передбаченою планом його 

роботи). 

Тема  5. Облік кредитних 

активів та позабалансових 
зобов’язань кредитного 

характеру 

Відвідування занять; перевірка домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 

тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 5. Підготувати 

реферат на тему «Визначення сумнівної 
дебіторської заборгованості та облікові 

методи її страхування». Підготувати 
доповідь для участі у студентському 

науковому гуртку «Світ фінансів» (за 
тематикою, передбаченою планом його 

роботи). 

 
Модуль 2. Основи теорії та практики обліку банківських операцій та їх відображення у фінансовій звітності 

Тема  6. Облік фінансових 
інвестицій 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 6. Підготувати 
реферат на тему «Порядок   бухгалтерського 

обліку   операцій прямого та зворотного 
"РЕПО"». Підготувати доповідь для участі у 

студентському науковому гуртку «Світ 
фінансів» (за тематикою, передбаченою 

планом його роботи).  
 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Тема 7. Облік операцій в 

іноземній валюті 
Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 7. Підготувати 
реферат на тему «Облік операцій з купівлі-
продажу іноземної валюти та банківських 
металів на міжнародному ринку». 

Підготувати доповідь для участі у 
студентському науковому гуртку «Світ 

фінансів» (за тематикою, передбаченою 
планом його роботи). 

Тема 8. Облік власного 
капіталу 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 8. Підготувати 
реферат на тему «Облік операцій щодо 

викупу, анулювання та перепродажу акцій 
власної емісії банку».  

Тема 9. Облік основних 
засобів і нематеріальних 

активів 
 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 9. Підготувати 
реферат на тему «Облік гудвілу». 

Підготувати доповідь для участі у 
студентському науковому гуртку «Світ 

фінансів» (за тематикою, передбаченою 
планом його роботи). 

Тема 10. Облік доходів, 
витрат і фінансового 
результату діяльності 

банку 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 
виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 
дистанційним курсом до теми 10. 

Підготувати реферат на тему «Обліковий 
аспект взаємозв’язку доходів і витрат банку з 

його капіталом». Підготувати доповідь для 
участі у студентському науковому гуртку 
«Світ фінансів» (за тематикою, 
передбаченою планом його роботи). 

Тема 11. Складання 
фінансових звітів 

Відвідування занять; перевірка домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування. 

Опрацювати навчальні завдання та виконати 
тести для самоконтролю знань передбачені 

дистанційним курсом до теми 10. 
Підготувати реферат на тему «Регуляторний 
облік у банках». Підготувати доповідь для 
участі у студентському науковому гуртку 

«Світ фінансів» (за тематикою, 
передбаченою планом його роботи). 

 
Інформаційні джерела 

Основні джерела: 
1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.  
2. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України  від 16 липня 1999р. № 996-ХІV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: Постанова Правління НБУ від 

11.09.2017  № 89.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#n30 
4. Гудзь Т.П. Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Фінансовий облік у банку» для студентів спеціальності 072 

Фінанси, банківська справа та страхування. – Полтава: ПУЕТ, 2021. URL: http://www2.el.puet.edu.ua – Платформа 
дистанційного навчання ПУЕТ. 

 
Додаткові джерела: 

5. Про валюту і валютні операції: Закон України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19. 



6. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної 

діяльності в банках України: Постанова Правління НБУ від 04.07.2018р.  № 75. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0075500-18#Text  

7. Інструкція  з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України: 

Постанова Правління НБУ  від 20.10.2004р. № 495. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1425-04#Text 

8. Інструкції з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими інструментами в банках України: Постанова Правління 

НБУ від 21.02.2018р. № 14. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014500-18#Text 

9. Інструкція з з бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами в банках України: 

Постанова Правління Національного банку України від 26.12.2018р.  № 153. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0153500-18#Text 

10. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України: 

Постанова Правління НБУ від 17.11.2004р. №555 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1511-04#Text   

11. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Постанова Правління 

НБУ від 24.10.2011р.  № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#Text 

 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування 

заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під 

час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 
Оцінювання 

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (3 бали); перевірка домашнього завдання (6 балів); 

обговорення матеріалу занять (6 балів); виконання навчальних завдань (9 балів); завдання 

самостійної роботи (9 балів); тестування (4 бали), поточна модульна робота (8 балів) 

45 

Модуль 2 (теми 6-11): відвідування занять (3 бали); перевірка домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (8 балів); виконання навчальних завдань (12 балів); завдання 

самостійної роботи (12 балів); тестування (4 бали), поточна модульна робота (8 балів) 
55 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 


