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Завдання 

дисципліни 

Мета вивчення 

дисципліни

Предмет вивчення 

дисципліни

Вивчення обліку банківських операцій та їх результатів

Формування теоретичних знань та професійних

практичних навичок з обліку і відображення активів,

зобов’язань та власного капіталу у фінансовій звітності

комерційних банків; надання знань з основ формування

облікової процедури за банківськими операціями та

комплексних ґрунтовних практичних знань з

бухгалтерського обліку в комерційних банках

Вивчення фінансового обліку як інструменту управління

банком, бухгалтерських методів і

процедур фінансового обліку базових операцій

комерційних банків, вимог користувачів до

фінансової звітності банків, методики підготовки і

інтерпретації основних фінансових звітів



Фахові компетентності
● Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

● Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп

різного рівня (з

● Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність

його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.

● Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність

його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та

менеджменту підприємства.

● Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері

діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.

● Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.



Програмні результати навчання
● Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні

підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта

господарюваннящодо облікової інформації.

● Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта

господарювання на підставі діючого податкового законодавства.

● Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами

для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.

● Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень.

● Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів

господарювання.

● Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття

управлінських рішень з метою їх оптимізації.
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:
ТЕМА 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках

ТЕМА 2. План рахунків бухгалтерського обліку в банках України

ТЕМА 3. Облік капіталу

ТЕМА 4. Облік доходів і витрат

ТЕМА 5. Облік касових операцій

ТЕМА 6. Облік розрахункових операцій

ТЕМА 7. Класифікація та облік кредитних операцій

ТЕМА 8. Облік особливих видів кредитних операцій та формування резервів за кредитними

операціями

ТЕМА 9. Облік операцій з повернення раніше списаної безнадійної заборгованості, позабалансових

зобов’язань із кредитування та комісійних доходів (витрат) за кредитними операціями

ТЕМА 10. Класифікація та облік депозитних операцій

ТЕМА11. Облік міжбанківських депозитів та операцій з депозитними сертифікатами

ТЕМА 12. Облік фінансових інвестицій
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