
Начальна дисципліна ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У БАНКУ 

Факультет: економічний 

           

Статус: вибіркова 

Курс: 4 

Семестр: 7  

Кількість залікових кредитів ECTS -2 

Попередні умови вивчення: навчальні дисципліни – банківські операції, 

гроші та кредит,мікроекономіка. 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета:  формування спеціальних знань і практичних  навичок з 

фінансового  обліку та звітності в банках, набуття  вмінь та навичок з 

підготовки та   використання облікової інформації для аналітичної діяльності  

та обґрунтування управлінських   рішень у банківській  справі. 

 

Завдання: вивчення  навчальної дисципліни «Фінансовий  облік в 

банку»  визначається вимогами до професійної підготовки фахівців з 

економіки за спеціалізацією «Фінанси і кредит» і включає  вивчення 

організації фінансового обліку в банку а також оволодіння методами обліку 

активів,зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат банку. 

 

 Предмет: повне та своєчасне відображення всіх банківських операцій 

та складання фінансової звітності,яка не є комерційною 

таємницею,регулюється нормативними документами та  міжнародними 

стандартами. 

 

ПРОГРАМА: 

 

Розділ 1. Роль фінансового обліку для управління банком. Міжнародні 

принципи та стандарти обліку. Сутність фінансового обліку та його 

відмінність від управлінського. Основи побудови обліку в банку.Види 

балансів  банківських установ.Синтетичний та аналітичний облік у банку. 

Параметри аналітичного обліку.Формування номеру аналітичного рахунку. 

Розділ 2. Фінансовий  облік  активних операцій банку.Облік кредитних 

опперацій, операцій «РЕПО»,факторингових операцій.Фінансовий облік  

безготівкових  операцій Облік платіжних доручень,акредитивів та 

розрахунків чеками. Фінансовий облік депозитних операцій банку. 

Фінансовий облік доходів  ,витрат та капіталу банку 

Розділ 3 Внутрішній контроль за проведенням банківських операцій. 

Внутрішній аудит кредитних, депозитних, розрахункових операцій. Аудит 

доходів та  витрат  банківських установ. 
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Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, тестування, 

індивідуальні завдання, контрольна розрахункова робота. 

 

Форми організації контролю знань, система оцінювання: Поточний 

контроль: усне опитування та письмовий контроль на практичних заняттях, 

лекціях; тестування,  

Підсумковий контроль: письмовий залік (7семестр); 

Оцінювання здійснюється за шкалою ЕСТS. Критерії оцінювання знань 

наведені в робочій програмі. 

 

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної 

дисципліни, навчальний посібник, матеріали до практичних занять та 

самостійної роботи, комплекти  завдань для контрольної розрахункової 

роботи, письмового заліку. 

 

 

 


