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1. Опис навчальної дисципліни 

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни  

«Облік і аудит у банку») 

 
 

Найменування  

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 Галузь знань 

07 Управління і 

адміністрування,  

 

Нормативна, 

фахового спрямування 

Модулів - 2 Напрям  

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

Рік підготовки: 

Змістовних модулів – 2 Спеціальність 

(професійне 

спрямування) 

 

2020-2021 2020-2021  

Семестр  

Загальна кількість годин – 

120 год. 

 

7-й 

 

 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 год. 

самостійної роботи 

студента – 3 год. 

 

 

 

Освітньо-

кваліфікаційний  

рівень: бакалавр 

Лекції  

32 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 4 год. 

Лабораторні  

- 

Самостійна робота 

72 год. 106 год. 

ІНДЗ: 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання - 0,7 

для заочної форми навчання – 0,1 

 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення дисципліни “Облік і аудит у банку” є формування 

теоретичних знань і практичних навичок щодо здійснення облікових та 

аудиторських процедур у вітчизняних банках. 

Завданням дисципліни є надати студентам основи знань з фінансового 

банківського обліку та аудиту, сформувати вміння володіти їхнім 

інструментарієм з тим, щоб у практичній діяльності майбутні фахівці вміли 

самостійно заповнювати облікові реєстри, перевіряти правильність їх ведення 

та вибирати з них необхідну економічну інформацію для прийняття 

раціональних управлінських рішень. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен  

знати: основні елементи методології банківського обліку, порядок 

реєстрації, накопичення, передавання та зберігання інформації про діяльність 

банку, основні принципи та аналітичні процедури банківського аудиту. 

вміти: вірно відображати за допомогою подвійного запису кредитні, 

депозитні, касові, розрахункові, валютні операції, заповнювати аналітичні та 

синтетичні реєстри банківського обліку; виявляти недоліки облікової системи, 

виправляти помилки та упущення у ній, надавати кваліфіковані рекомендації 

щодо вдосконалення бухгалтерських процедур. 



3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ ОБЛІКОВОЇ 

СИСТЕМИ У БАНКУ 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТОД ОБЛІКУ ТА АУДИТУ У БАНКІВСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

Визначено предмет та об’єкти бухгалтерського обліку банку, з’ясовано 

складові частини методології дослідження облікової системи. Визначено 

предмет та об’єкти аудиту внутрішньобанківського контролю. Розглядаються 

методи та аналітичні процедури аудиту. 

Література: 1,2,3,4,5,6,7,9, 11 

 

Тема 2. СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ В ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ. 

Реформа банківського обліку і звітності в Україні. Міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку, звітності аудиту.  Міжнародні принципи бух обліку та 

аудиту. Система банківського бухобліку:  склад, характеристика і взаємозв’язок 

його основних елементів. Грошовий обіг як сукупний об’єкт банківського 

обліку, який обліковується банками за економічним змістом і виділення на цій 

основі груп об’єктів. Характерні особливості банківського бухгалтерського 

обліку й вимоги, які ставляться до його побудови.  Реформа системи 

бухгалтерського обліку банків України та етапи її проведення 

Література: 1,2,3,4,5,6,7,9, 11 

 

Тема 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТУ В БАНКУ. 

 Зародження та розвиток аудиту в фінансово-господарському секторі. Роль 

та значення аудиту в системі фінансового контролю. Планування діяльності 

аудиторів. Розробка програми проведення аудиторської перевірки. Завдання та 

функції служби внутрішнього аудиту в структурі банку. 

Література: 1,6, 7, 8, 9, 11 

 



 

Тема 4. СИСТЕМА РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ. 

 Структура плану рахунків бухгалтерського обліку банків.  Балансові 

рахунки першого і другого порядку.  Групування рахунків у розділі балансу 

залежно від економічної однорідності операцій, що обліковуються.  Нумерація 

рахунків і розділів, їх місце в балансі.  Позабалансові рахунки і їх розділи. 

Принципи побудови балансу. Склад і зміст балансових і позабалансових 

рахунків банків. Відображення в балансах виробничо-господарської діяльності 

банку. 

Аналітичний облік і його регістри. Форми ведення аналітичного обліку. 

Особливості нумерації особових рахунків. Реєстрація відкриття особових 

рахунків. Оформлення виписок із особових рахунків, які видаються або 

висилаються клієнтам.  Синтетичний облік і його регістри.  Складання 

бухгалтерського балансу по балансових та позабалансових рахунках.  

Складання перевірочних сальдових, місячних та річних оборотних відомостей. 

Звірка аналітичного і синтетичного обліку, порядок виправлення помилкових 

записів. Перевірка особових рахунків і зведених карток відповідальними 

виконувачами. Складання й перевірка, звіт оборотів і щоденного балансу.  

Порядок виправлення помилкових записів. Особливості ведення 

бухгалтерського обліку з використанням обчислювальної техніки. 

Література: 1,6, 7, 8, 9, 11 

 

 

Тема 5. ДОКУМЕНТООБІГ І КОНТРОЛЬ ЗА БАНКІВСЬКОЮ 

ДОКУМЕНТАЦІЄЮ. 

 Банківська документація. Значення документації як підстави здійснення й 

обліку операцій, засобів контролю за їх законністю.  Реквізити і основні види 

документів. Документи, представлені клієнтом та складені банком. Перевірка 

та підпис документів. Стандартизація та уніфікація форм документів. 

Формування та зберігання документів. Задачі подальшого вдосконалення 



банківської документації.  Організація документообігу в банках. Призначення 

документообігу і прийому основних клієнтів.  Штрафи за затримки 

документообігу і помилки обліку операцій, котрі сплачуються банком на 

користь клієнтів.  Внутрішній банківський контроль.  Види 

внутрішньобанківського контролю і порядок його здійснення.  Подальші 

періодичні перевірки стану обліково-операційної роботи. Організація 

бухгалтерського процесу і апарату. 

Література: 1, 2, 6, 7. 8, 9,11, 13 

 

Змістовий модуль 2. ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ 

БАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЇХ АУДИТ 

Тема 6. ОБЛІК І АУДИТ КАПІТАЛУ БАНКУ. 

Поняття банківського капіталу. Джерела формування капіталу банку. 

Синтетичний облік статутного капіталу банку. Облік операцій з формування 

статутного капіталу. Облік операцій з збільшення та зменшення статутного 

капіталу банку. Типові помилки при обліку операцій з формування , зменшення 

та збільшення статутного капіталу. Методика проведення аудиту статутного 

капіталу банку.  

Література: 1, 2, 6, 7. 8, 9,11, 13 

 

Тема 7. ОБЛІК І АУДИТ РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 

 Суть безготівкових розрахунків. Основні принципи організації 

безготівкових розрахунків. Розрахункові рахунки. Оформлення відкриття 

рахунків у банках. Основні операції, які провадяться по розрахункових 

рахунках, субрахунках, поточних рахунках, відображення їх в балансі банку.  

Контроль за законністю операцій по даних грошово-розрахункових документів. 

Штрафи за порушення правил проведення розрахункових операцій, які 

сплачують підприємства, організацій й банки. Техніка начислення процентів по 

розрахункових і поточних рахунках клієнтів банка.  Порядок закриття 

розрахункових і поточних рахунків. Операції по розрахунках платіжними 



дорученнями. Облік і контроль цих операцій. Операції по розрахунках у формі 

акредитивів.  Заява про відкриття акредитиву. Облік акредитивів у банку 

покупця та постачальника.  Реєстри рахунків, які сплачуються з акредитивів. 

Перевірка документів, що приймаються до оплати, їх товарність, відповідність 

умовам акредитиву. Нагляд за строками акредитивів, їх закриття. 

Документарний акредитив. Операції з розрахунковими чеками, порядок 

видання чекових книжок клієнтам і оплата чеками з цих книжок. Операції по 

примусовому списанню коштів.  Операції по розрахунках шляхом заліків. Суть 

розрахунків вимоги-дорученнями.  Вексельна форма розрахунків. Особливості 

оформлення векселя.  Факторинг, його документальне оформлення. 

Можливості факторингу. Значення та завдання аудиту за проведення 

безготівкових операцій. 

Зміст і значення міжбанківських розрахунків. Форми організації 

міжбанківських розрахунків, їх зміст і сфера застосування. Характеристика 

рахунків, що використовуються для обліку міжбанківських розрахунків.  

Організація і облік міжбанківських розрахунків через систему установ 

Національного банку України. Організація обліку та аудиту міжбанківських 

розрахунків через прямі кореспондентські відносини між банками. 

Література: 1,8, 9, 10, 11 

 

Тема 8.  ОБЛІК І АУДИТ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

 Суть і принципи короткострокового кредитування. Особливості нумерації 

особистих рахунків при кредитуванні. Ведення аналітичного обліку.  

Оформлення кредитного договору.  Об’єкти кредитування сьогодні.  Умови 

видачі позик за відсутності коштів на розрахунковому рахунку.  Суть 

авансового кредиту.  Облік та документальне оформлення операцій по видачі й 

погашенню позик державними та акціонерними підприємствами, орендаторами, 

індивідуальними позичальниками, малими спільними підприємствами. 

Міжбанківський кредит та його облік. Техніка нарахування процентів по 

позиках. Завдання аудиту кредитних операцій.  



Література: 1, 2, 3, 5, 9,11 

Тема 9.  ОБЛІК І АУДИТ ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

Види ощадних та строкових депозитів. Гарантійні депозити. Ощадні 

сертифікати. Облік депозитних операцій. Облік приймання вкладів. Облік 

нарахування та видачі процентів за депозитам. Облік довірчих операцій. Аудит 

депозитних операцій. 

Література: 1, 2, 3, 5, 9,11 

Тема 10.  ОБЛІК І АУДИТ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ. 

 Суть готівкового обліку. Організація касової роботи в банку.  

Регулювання оборотної каси. Документообіг і облік операцій готівкою.  Касові 

документи, їх оформлення і зберігання. Документообіг і контроль по 

прибуткових і видаткових касових операціях. Звірка касових операцій за день. 

Ведення обліку касових оборотів для складання звітності про виконання 

касового плану. Зберігання й облік цінностей й документів у сховищі. Порядок 

внесення записів у книгу обліку цінностей та книгу резервних фондів. Ревізія 

каси і сховища. Оформлення й облік надлишків, нестач грошей цінностей. 

Організація роботи вечірніх кас.  Інкасація виручки, її перелічення. Контроль за 

оприбуткуванням грошей, прийнятих вечірньою касою та інкасованих у 

сумках. Аудит касових операцій.  

Література: 1, 2, 3, 5, 9,11 

 

Тема 11. ОБЛІК І АУДИТ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ. 

Організація обліку операцій в іноземній валюті. Основи організації 

обліку операцій з іноземною валютою. Відкриття інвалютних рахунків.  

Оформлення й облік операцій купівлі та продажу іноземної валюти.  Функції 

працівників, що виконують операції з іноземною валютою. Переводи за кордон 

і з-за кордону.  Поточні рахунки в іноземній валюті, які здійснюються по них. 

Облік імпортних та експортних операцій з документарними акредитивами через 

кореспондентські рахунки наших банків в іноземних банках, а також іноземних 

банків в банках України. 



Література: 1, 6, 8, 9, 10, 11 

 

Тема 12.  ОБЛІК І АУДИТ ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ. 

Загальні принципи оцінки та обліку цінних паперів в портфелі банку. 

Облік цінних паперів в торговому  портфелі банку. Нарахування доходів за 

цінними паперами в торговому портфелі банку. Облік цінних паперів в 

портфелі банку на продаж. Облік реалізації цінних паперів. Облік зменшення 

корисності цінних паперів та формування резервів. Методика проведення 

аудиту операцій з цінними паперами. 

Література: 1, 6, 8, 9, 10, 11 

 

Тема 13. ОБЛІК І АУДИТ ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. 

Облік операцій по формуванню власного капіталу банку.  Організація 

обліку основних засобів, різних матеріалів та малоцінних паперів.  Проведення 

інвентаризації.  Облік витрат на капіталовкладення.  Облік коштів на 

фінансування будівництва.  Розрахунки з дебіторами і кредиторами.  Балансові 

рахунки дебіторської і кредиторської заборгованості.  Облік операційних різних 

доходів і витрат банку.  Джерела доходів і їх аналітичний облік.  Облік витрат 

на утримання апарату банку.  Склад кошторису витрат на утримання апарату 

управління банку. Облік фондів банку. Мета та завдання аудиту 

внутрішньобанківських операцій.  

Література: 1, 8, 9, 10, 11, 13 

 

Тема 14. ОБЛІК ТА АУДИТ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ. 

Види доходів та витрат банку. Особливості застосування принципу 

відповідності та нарахування при відображенні доходів та витрат. Облік 

фінансових результатів діяльності банку. Аудит правильності нарахування 

доходів та витрат банку. 

Література: 1,8, 9, 10, 11 



 

Тема 15. ЗВІТНІСТЬ БАНКУ. 

Правила складання та подання фінансових звітів до Національного банку 

України. Організація звітного процесу із складання статистичної звітності. 

Форми статистичної звітності для потреб складання грошово-банківської 

статистики та форми статистичної звітності для складання платіжного балансу 

України. Правила заповнення та подання податкової звітності. Формування 

управлінської звітності для потреб менеджменту. 

Література: 1,8, 9, 10, 11 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назва змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб інд ср л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади побудови облікової системи в банку. 

Тема 1. Предмет та метод 

обліку і аудиту 

банківської діяльності 

6 2 1 - - 4 5,5 0,5 - - - 5 

Тема 2. Суть та значення 

системи обліку в 

діяльності банків 

6 2 1 - - 4 5,5 0,5 - - - 5 

Тема 3. Організаційні 

засади здійснення аудиту 

в діяльності банків 

6 2 1 - - 4 6 1 - - - 5 

Тема 4. Система рахунків 

бухгалтерського обліку в 

банках 

6 2 1   4 6,5 1 0,5   5 

Тема 5. Банківська 

документація та її обіг 

6 2 1   4 6,5 1 0,5   6 

Разом – зм. модуль 1 30 10 5 - - 20 30 4 1 - - 26 

Змістовий модуль 2. Особливості відображення в обліку банківських операцій та їх аудит. 

Тема 6. Облік та аудит 

капіталу банку 

6 2 1 - - 4 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 7. Облік і аудит 

розрахункових операцій 

12 4 2 - - 6 9 0,5 0,5   8 

Тема 8. Облік і аудит 

касових операцій 

6 2 1 - - 3 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 9. Облік та аудит 

депозитних операцій 

6 2 1 - - 3 8,5 0,5  - - 8 

Тема 10. Облік і аудит 

кредитних операцій 

банку 

12 2 1 - - 6 9 0,5 0,5 - - 8 

Тема 11. Облік та аудит 

валютних операцій 

6 2 1 - - 3 8,5 0,5    8 

Тема 12. Облік і аудит 

операцій з цінними 

паперами 

12 2 1   9 9 0,5 0,5   8 

Тема 13. Облік і аудит 

внутрішньобанківських 

операцій 

12 2 1   6 8,5 0,5    8 

Тема 14. Облік і аудит 

доходів, витрат та 

фінансових результатів 

діяльності банку 

12 2 1   9 10,5 1 0,5   8 

 Тема 15. Звітність банку 6 2 1   3 9 1    8 

Разом – зм. модуль 2 90 22 11 - - 52 90 6 3 - - 80 

Усього годин 120 32 16 - - 72 120 10 4 - - 106 



 

5. Теми семінарських (практичних) занять 

(денна форма навчання) 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Предмет та метод обліку і аудиту банківської діяльності 1 

2 Суть та значення системи обліку в діяльності банків 1 

3 Організаційні засади здійснення аудиту в діяльності банків 1 

4 Система рахунків бухгалтерського обліку в банках 1 

5 Банківська документація та її обіг 1 

6 Облік і аудит капіталу банку 1 

7 Облік і аудит розрахункових операцій 2 

8 Облік і аудит касових операцій 1 

9 Облік і аудит депозитних операцій 1 

10 Облік і аудит кредитних операцій банку 1 

11 Облік і аудит валютних операцій 1 

12 Облік і аудит операцій з цінними паперами 1 

13 Облік і аудит внутрішньобанківських операцій 1 

14 Облік і аудит доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності банку 

1 

15 Звітність банку 1 

16 Разом 16 

 

(заочна форма навчання) 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

1 Система рахунків бухгалтерського обліку в банках 0,5 

2 Банківська документація та її обіг 0,5 

3 Облік і аудит капіталу банку 0,5 

4 Облік і аудит розрахункових операцій 0,5 

5 Облік і аудит касових операцій 0,5 

6 Облік і аудит депозитних операцій - 

7 Облік і аудит кредитних операцій банку 0,5 

8 Облік і аудит валютних операцій - 

9 Облік і аудит операцій з цінними паперами 0,5 

10 Облік і аудит внутрішньобанківських операцій - 

11 Облік і аудит доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності банку 

0,5 

12 Звітність банку - 

13 Разом 4 

 



 

6. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Предмет та метод обліку і аудиту банківської діяльності 4 5 

2 Суть та значення системи обліку в діяльності банків 4 5 

3 Організаційні засади здійснення аудиту в діяльності банків 4 5 

4 Система рахунків бухгалтерського обліку в банках 4 5 

5 Банківська документація та її обіг 4 6 

6 Облік і аудит капіталу банку 4 8 

7 Облік і аудит розрахункових операцій 6 8 

8 Облік і аудит касових операцій 3 8 

9 Облік і аудит депозитних операцій 3 8 

10 Облік і аудит кредитних операцій банку 6 8 

11 Облік і аудит валютних операцій 3 8 

12 Облік і аудит операцій з цінними паперами 9 8 

13 Облік і аудит внутрішньобанківських операцій 6 8 

14 Облік і аудит доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності банку 

9 8 

15 Звітність банку 3 8 

16 Разом 72 106 

 

Завдання для самостійної роботи : 

1. Принципи бухгалтерського обліку. 

2. Фінансовий облік у комерційних банках. 

3. Управлінський облік у комерційних банках. 

4. Податковий облік у комерційних банках. 

5. Законодавча база та особливості організації бухгалтерського обліку в 

банку.. 

6. Особливості документообігу в банку. 

7. Платіжні розрахунки клієнтів банку. 

8. Акредитивна форма розрахунків у банку 

9. Суть та форми міжбанківських розрахунків. 

10. Розрахунки між банками через НСЕП при НБУ. 

11. Особливості списання безнадійних кредитів. 

12. Інкасація грошової виручки. 

13. Синтетичний облік касових операцій. 

14. Суть та призначення операцій з касового обслуговування бюджетних 

рахунків. 

15. Облік операцій з касового обслуговування коштів ДБ України. 

16. Касове виконання місцевих бюджетів. 

17. Зміст депозитних операцій. 

18. Види строкових та ощадних депозитів. 

19. Облік депозитних операцій.  



20. Облік довірчих операцій. 

21. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та господарських 

матеріалів. 

22. Облік господарських матеріалів в КБ. 

23. Види доходів і витрат. 

24. Облік доходів і витрат. 

25. Облік фінансового результату і розподілу прибутку. 

26. Види податків, які сплачують КБ. 

27. Оподаткування прибутку банків. 

28. Особливості заповнення фінансової звітності у банку. 
 

 

8. Методи контролю 

8. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумко

вий тест 

(екзамен) 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  

50 

 

100 3 5 3 5 3 4 3 2 4 4 2 4 4 2 2 

Т1, Т2 … Т14 – теми змістових модулів 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для екзаменів і 

заліків): 

- максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, 

яка завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів, на екзамені – 50 

балів; 

- при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується 

таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в балах 
Оцінка  

ECTS 
Визначення  

За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка 

90-100 A Відмінно  Відмінно 

81-89 B Дуже добре 
Добре  

71-80 C Добре  

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 E Достатньо  

25-50 FX Незадовільно 
Незадовільно 

0-24 F Незадовільно 

 

Питання до екзамену 

1.Предмет та об’єкти банківського обліку. 

2.Методологія обліку та її складові частини 

3.Фінансовий облік в банку 

4.Управлінський облік в банку.  



5.Податковий облік в банку 

6.Формування апарату бухгалтерської служби в банку. 

7. Побудова облікового процесу в банках. 

8.Облікова політика банку. 

9.Організація бухгалтерського контролю в банку. 

10. Система рахунків бухгалтерського обліку в банках. 

11. Характеристика та класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

12.Принципи побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України  

13..Ведення рахунків у системі аналітичного обліку  

14.Взаємозв'язок рахунків синтетичного і аналітичного обліку. 

15.Суть та класифікація банківської документації  

16. Регістри аналітичного та синтетичного обліку . 

17.Порядок формування книги “Документи дня” у банку  

18. Організація системи контролю за банківською документацією 

19. Система синтетичних рахунків для обліку капіталу банку  

20. Облік операцій з формування статутного капіталу 

21. Облік операцій, пов'язаних із змінами величини капіталу  

22.Облік розрахункових операцій. 

23. Організація та облік кореспондентських відносин між банківськими 

установами 

24. Облік розрахункових операцій через СЕП НБУ. 

25. Облік розрахункових операцій через прямі кореспондентські відносини. 

26. Облік кореспондентських відносин через внутрішньобанківську 

платіжну систему. 

27. Облік розрахункових операцій клієнтів банку  

28. Облік розрахункових операцій з використанням платіжних карток  

29. Принципи організації облікової роботи в касі банку . 

30. Облік касових операцій з клієнтами банку . 

31. Облік касових операцій для задоволення власних потреб банку 

32. Облік інкасування та доставки валютних цінностей. 

33. Основні принципи відображення в обліку депозитних операцій 

34. Облік депозитних операцій  

35.Облік зобов’язань банку перед Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб. 

36. Обліковий процес кредитної діяльності банку. 

37.Облік наданих кредитів. 

38.Облік залучених кредитів. 

39.Облік нарахування та сплати процентів за користування кредитами. 

40.Облік простроченої заборгованості за кредитними операціями. 

41.Облік безнадійної заборгованості 

42. Відображення в обліку формування спеціальних резервів на покриття 

можливих втрат за наданими кредитами. 



43. Принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності банку 

44. Облік доходів банку. 

45. Облік витрат банку. 

46. Облік фінансових результатів діяльності банку 

47. Класифікація форм звітності банку  

48. Фінансова звітність. 

49. Управлінська звітність 

50. Податкова звітність. 

 

9. Методичне забезпечення 

1. Лобозинська С. М. Плани семінарських занять з курсу: „Облік і аудит у банку”. – Львів, 

ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 19 с. 

 

10. Рекомендована література 

Базова 

1. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: навч. посіб./ Київ : Знання, 2007. – 630 с. 

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 16.07.1999 р. №996 (зі змінами та 

доповненнями)URL : http:// zakon1.rada.gov.ua/go/996-14.  

3. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

4. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7.12. 2000 року № 2121-III URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 

5. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu  

6.  Постанова Правління Національного банку України від 11.09.2017  № 89 “Про 

затвердження нормативно-правових актів Національного банку  України з 

бухгалтерського обліку”  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17  

7. Постанова Правління Національного банку України від 04.07.2018  № 75 “Про 
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