
ОБЛІК В БАНКАХ  

 

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни 

Мета навчальної дисципліни: засвоєння знань з правил обліку і 

відображення активів, зобов'язань та власного капіталу у фінансовій звітності 

банків. 

Завдання навчальної дисципліни:  

- вивчення фінансового обліку як інструментів управління банком; 

- вивчення бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку базових 

операцій комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності 

банків,  

- вивчення методики підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів. 

Предмет дисципліни – господарська діяльність комерційного банку.  

2. Професійні компетенції. В процесі опанування навчальної дисципліни 

здобувач вищої освіти набуває таких загальних та професійних компетентностей: 

Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних 

міркувань. 

Спеціальні компетентності: 

- здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами; 

- здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів;  

- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію;  

- здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 

 

3. Тематичний план дисципліни 

1. Основи побудови фінансового обліку в банках 

2. Облік власного капіталу 

3. Облік наявних коштів банку 

4. Поточні рахунки. Інструменти безготівкових розрахунків та облік 

операцій за безготівковими розрахунками 

5. Облік депозитних операцій та інших зобов'язань 

6. Облік кредитних операцій 

7. Облік операцій із цінними паперами та довгострокових вкладень банку 



8. Облік лізингових операцій 

9. Облік операцій в іноземній валюті 

10. Облік основних засобів і нематеріальних активів, 

11. Облік доходів і витрат банків 

12. Фінансова звітність комерційних банків 

 

4. Дисципліна викладається кафедрою економічної кібернетики. 
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