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Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Облік і звітність у 

банках у» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Мікроекономіка»,  «Макроекономіка», «Бухгалтерський облік 

(загальна теорія)», «Бухгалтерський облік в галузях економіки», 

«Податкова система» та формує базу знань для вивчення таких 

дисциплін, як «Облік на малих підприємствах», «Управлінський 

облік», «Фінансовий облік», «Аудит», «Звітність підприємств». 

Що буде вивчатися Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках і 

бюджетних установах. Облік капіталу. Облік доходів, витрат і 

фінансового результату діяльності банку. Облік грошових 

коштів банку. Облік операцій з безготівковими розрахунками. 

Облік кредитних активів та позабалансових зобов’язань  

кредитного характеру. Облік депозитних операцій . Облік 

фінансових інвестицій. Облік валютних операцій. Облік 

основних засобів і нематеріальних активів. Облік лізингових 

операцій. Фінансова звітність банку і бюджетних установ 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Знання та вміння, набуті при вивченні предмету дозволять 

визначати економічний зміст господарських операцій в 

банківських та бюджетних установах, користуватись методикою 

ведення обліку згідно НП(С)БОДС; здатність працювати з 

первинною документацією, регістрами обліку, кошторисами, 

здатність застосовувати та формувати інформаційну підтримку 

управління банком з використанням сучасного технічного та 

методичного інструментарію, здатність здійснювати контроль 

дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського 

обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів, щоб по закінченню курсу студенти вони 

могли добре орієнтуватися у питаннях обліку в банках України 

та бюджетних установах. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно 

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами 

та явищами на різних рівнях економічних систем. 

2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, 

контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково- 

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств. 

3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності. 

4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову 

і статистичну звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  



6. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності. 

7. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової 

систем України та враховувати їх особливості з метою 

організації обліку, вибору системи оподаткування та 

формування звітності на підприємствах. 

8. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і 

комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування.  

9. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у 

сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння 

їх ринкового позиціонування.  

10. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2. Здатність працювати в команді. 

ЗК3. Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК5. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК7. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

ЗК8. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій. 

спеціальні 

СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним процесам в економіці. 

СК2. Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК3. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій. 

СК4. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання 

ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів.  

СК5.Здатність застосовувати етичні принципи під час 

виконання професійних обов’язків.  

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, електронні посібники та 

підручники, методичні вказівки (рекомендації) до проведення 

практичних занять та самостійної роботи здобувачів, 

електронний навчальний курс. 



Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні . семінарські заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Екзамен 

 


