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Силабус навчальної дисципліни 

«ОБЛІК У БАНКАХ» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітньо-професійна програма: 

«Облік і оподаткування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Облік у банках» спрямована на отримання 

сучасних знань та необхідних практичних навичок з обліку і 

відображення активів, зобов'язань та власного капіталу у фінансовій 

звітності банків. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Методи і процедури обліку базових операцій комерційного 

банку; ознайомлення з основними вимогами нормативно-правових 

актів НБУ щодо обліку банківських операцій і складання фінансової 

звітності з метою надання користувачам неупередженої інформації 

про показники та результати господарської діяльності комерційного 

банку. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Оволодіння студентами професійними знаннями щодо системи 

реєстрації, накопичення, обробки, узагальнення, зберігання та 

контролю інформації про операції, здійснювані у банківському 

секторі, для задоволення потреб зовнішніх та внутрішніх 

користувачів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для 

розуміння їх ролі та впливу на результати господарської діяльності. 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і 

методи отримання облікових даних для узагальнення економічної 

інформації. 

Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для 

ухвалення управлінських рішень з метою підвищення ефективності 

бізнесу. 

Використовувати нормативно-правові документи і національні 

стандарти для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання. 

Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та 

стандартів професійної етики для досягнення спільної мети. 
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Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Здатність відображати інформацію про господарські операції 

суб’єктів господарювання в обліку, їх систематизувати, 

узагальнювати у звітності й інтерпретувати для задоволення 

інформаційних потреб осіб, які ухвалюють управлінські рішення. 

Здатність застосовувати норми права та податкового 

законодавства України у практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

Тема 1. Система бухгалтерського обліку і звітності у банка. 

Тема 2. Облік власного капіталу. 

Тема 3. Облік касових операцій. 

Тема 4. Облік розрахункових операцій. 

Тема 5. Облік депозитних операцій. 

Тема 6. Облік кредитних операцій. 

МОДУЛЬ ІІ 

Тема 7. Облік операцій у іноземній валюті. 

Тема 8. Облік операцій з цінними паперами. 

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. 
 

Пререквізити 

Для підвищення ефективності вивчення дисципліни «Облік у 

банках» здобувач освіти повинен до початку курсу мати знання з 

таких дисциплін: «Економічна теорія», «Фінанси», «Бухгалтерський 

облік».  

Постреквізити 

Знання, отримані студентами під час вивчення дисципліни 

«Облік у банках», можуть бути використані при написанні курсової 

роботи, а також у майбутній професійній діяльності. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Банківські операції.: Навч. посіб. Дніпро: Пороги, 2017. – 461 с. 

2. 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. 

3. Маркус О. В. Бухгалтерський облік у комерційних банках. 

Підручник. – Луцьк. : П.П. Іванюк, 2019 –174 с.  

4. Медвідь Л. Г., Фостяк І. В. Облік у банках: Навчальний посібник 

для студентів напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит” / Л. Г. 

Медвідь, І. В. Фостяк – Львів: Видавництво ПП “Магнолія 2006”, 

2018. – 360 с. 

5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV зі змінами та 

доповненнями –  

URL: https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text  

 

https://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
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Допоміжна 

1. Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках ( у таблицях і схемах): 

Навч.посібник. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 

– 184 с. 

2. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних банках: 

навчальний посібник / АлєксєєнкоС.А. – К.: Аграрна освіта, 

2014. – 418 с. 

3. Косова Т. Д. Аналіз банківської діяльності: навчальний посібник 

для студентів. Київ: Центр учбової літератури. 2018. – 486 с. 

4. Метлушко О. В. Новітні банківські продукти і технології : навч. 

посіб. / О.В.Метлушко. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 172 с. 
 

Інформаційні 

ресурси 

1. https://zakon.rada.gov.ua/ – освітній портал Верховної ради 

України; 

2. http://www.nbuv.gov.ua/ – освітній портал Національної 

бібліотеки України ім. В.І.Вернадського;  

3. http://www.minfin.gov.ua/ – освітній портал Міністерства 

фінансів України; 

4. https://bank.gov.ua/ua/ – освітній портал Національного банку 

України; 

5. https://www.kmu.gov.ua/ – освітній портал Кабінету Міністрів 

України. 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять 
Кількість годин 

5 семестр 6 семестр 

Лекції 30 28 

Практичні 30 28 

Самостійна робота 30 34 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 25 

Модуль 2 25 

ЗАЛІК  50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано  

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 
Не зараховано  

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 
Не зараховано  

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
https://bank.gov.ua/ua/
https://www.kmu.gov.ua/
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Викладачі 

 

ОКСАНА СТЕФАНІВНА ГІЩУК 

Посада: викладач; 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія; 

Педагогічне звання: викладач-методист; 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладачів: 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration 

E-mail: o.gishchuk@chnu.edu.ua 

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=108 

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:o.gishchuk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=108

