
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.1.6 

2.2. Назва. Облік у банках 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Нездойминога О. Є. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами 

на різних рівнях економічних систем. 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках. Облік 

капіталу. Облік доходів і витрат. Облік касових операцій. Облік 

розрахункових операцій. Облік операцій з кредитування. Облік депозитних 

операцій. Облік операцій з цінними паперами. Облік операцій в іноземній 

валюті. Облік операцій з основними засобами. Облік операцій з 

нематеріальними активами. Облік операцій з лізингу. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Алєксєєнко С. А. Бухгалтерський облік і звітність у комерційних 

банках: навч. посібник. К. : Аграрна освіта, 2014. 418 с. 

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

навч. посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 184 с. 

3. Литвин Н. Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ) : 

підручник. 2-ге вид., доп. і перероб. К.: «Центр учбової літератури», 2017. 

676 с. 

4. Нездойминога О. Є. Звітність банківських установ за МСФЗ: 

переваги, недоліки та особливості складання. Електронне наукове фахове 

видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2016. Випуск 12. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – усні відповіді; розв’язування задач та ситуацій; 

написання рефератів, тестів та кросвордів; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


