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Силабус курсу «Організація обліку в банках» 
2022 ‒ 2023 навчального року 

Назва курсу Організація обліку в банках 

Адреса викладання курсу Львів, проспект Чорновола буд 61. Економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, за 
якою закріплена дисципліна 

Економічний факультет, кафедра облікових технологій та оподаткування 

Галузь знань, шифр та назва 
спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 
071 «Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Сарахман Оксана Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри облікових технологій та оподаткування 

Контактна інформація 
викладачів 

sarahman88@ukr.net 

Консультації по курсу 
відбуваються 

Кафедра облікових технологій та оподаткування, економічний факультет. 
Львів, проспект Чорновола, 61. 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 
Skype, Teams або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 
консультацій слід писати на електронну пошту викладача або дзвонити. 

Інформація про курс «Організація обліку в банках» – творче вивчення методів, принципів та 
прийомів організації обліку в банках з метою формування наукового 
мислення студентів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр.  
До основних завдань дисципліни відносяться: вивчення теоретичних 
основ організації бухгалтерського обліку в банках ознайомлення із 
завданнями організації обліку в банках за відповідними напрямами; 
засвоєння методики визначення переліку економічних показників,  руху 
документів та облікових регістрів, формування звітної інформації, 
методів, форм та способів організації роботи виконавців облікових 
функцій; опанування методики розроблення організаційних регламентів; 
ознайомлення з методикою організації внутрішньобанківського 
контролю; визначення проблемних питань організації фінансового та 
управлінського обліку в банках і шляхів їх вирішення 

Коротка анотація курсу засвоїти: знання з наукової організації праці обліковців, з основ 
управління  обліковим і контрольним процесом, специфіки організації 
технології облікового і контрольного  процесів у банках, методів та 
принципів організації системи облікових даних, забезпечення 
функціонування обліку і контролю – інформаційного, правового, 
технічного тощо, основні правила організації фінансового та 
управлінського обліку  в банках.  
уміти: створювати структуру облікового підрозділу та організовувати 
працю обліковців, розробляти організаційні регламенти, організовувати 
процедури бухгалтерського контролю, орієнтуватись у можливостях і 
обмеженнях застосування облікової інформації; грамотно 
використовувати дані обліку для забезпечення користувачів інформацією 
та для захисту інтересів банку.  
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Мета та цілі курсу Мета - засвоєння магістрами знань з наукової організації праці 
обліковців, з основ управління  обліковим і контрольним процесом, 
специфіки організації технології облікового і контрольного  процесів у 
банках, методів, принципів організації системи облікових даних, 
забезпечення функціонування обліку і контролю – інформаційного, 
правового, технічного  тощо. 
Цілі вивчення курсу «Організація обліку в банках»:  
Знати теорію, методику і  практику формування облікової інформації за 
стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 
потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 
професійного судження. 
Уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 
координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 
менеджменту суб’єктів господарювання. 
Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта 
господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, 
використовуючи сучасні техніки аналізу. 
Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських 
функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору. 
Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 
інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Література для вивчення 
дисципліни 

Основні  
1.Варцаба В.І., Машіко К.С. Облік у банках (у таблицях і схемах): навч. 
посібник. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2016. 184 с. 
2.Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М. Облік і аудит у банках: 
навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. К.: Знання, 2008. 623 с.  
3. Герасимович А.М., Кіндрацька Л.М., Кривов’яз Т.В. Облік і аудит у 
банках: підручник. вид. 2-ге, без змін. К.: КНЕУ, 2006. 536 с. 
4. Герасимович А.М., Парасій-Вергуненко І.М., Кочетков В.М. Аналіз 
банківської діяльності: підручник. К.: КНЕУ, 2010. 599 с.  
5. Зоря О.П. Облік у банках. Конспект лекцій. Запоріжжя: НУ «Запорізька 
політехніка», 2021. 60 с.  
6. Зоря О.П., Драгниш М.С. Удосконалення обліку безготівкових операцій 
банківської установи. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/86.pdf.  
7. Зоря О.П., Саєнко М.А. Обліково-аналітичне забезпечення кредитних 
операцій банківської установи в контексті законодавчих змін. Економiка 
та держава. 2018. № 7. С. 70-73. URL: 
http://www.economy.in.ua/pdf/7_2018/17.pdf.  
8.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
банків України: постанова Правління Національного банку України від 
11.09.2017 р. № 89. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення 15.08.2021 р.). 
9.Кoблянськa O.I., Зaхaрчук A.I. Методика i організація обліку доходів i 
витрат комерційних банків. Електронне наукове фахове видання з 
економічних наук «Modern Economics». 2019. №13. С. 130-134. URL: 
https://modecon.mnau.edu.ua/issue/13- 2019/koblianska.pdf.  
10. Копилюк О.І., Музичка О.М. Аналіз банківської діяльності: навч. 
посібник. Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 415 с.  
11. Коренєва О.Г., Мірошниченко О.В., Савченко Т.Г. Організація обліку 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2020/86.pdf
http://www.economy.in.ua/pdf/7_2018/17.pdf
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в банках: навч. посібник. Суми: ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. 273 с. 
 12. Корпанюк Т.М., Марченко С.О. Правила обліку нарахування доходів і 
витрат комерційних банків України. Науковий вісник Ужгородського 
національного університету. 2017. Випуск 13, частина 1. С. 132-135. URL: 
http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/30.pdf.  
13. Косова Т.Д. Аналіз банківської діяльності: навч. посібник. К.: Центр 
учбової літератури, 2018. 485 с.  
14. Кузьмінська О.Е., Кириленко В.Б. Організація обліку в банках: 
навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. 
К.: КНЕУ, 2002.  
15. Литвин Н.Б. Фінансовий облік у банках (у контексті МСФЗ): 
підручник. [2-ге вид., доп. і перероб.]. К.: «Центр учбової літератури», 
2017. 676 с.  
16. Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку: навч. посібник. К.: Знання, 
2007. 630 с.  
17. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: постанова 
Правління Національного банку України від 11.09.2017 р. № 89. URL: 
zakon.rada.gov.ua (дата звернення 15.08.2021 р.).  
18. Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського 
контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України: 
постанова Правління Національного банку України від 04.07.2018 р. № 
75. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення 15.08.2021 р.).  
19. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 
2121-ІІІ. URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення 15.08.2021 р.).  
20. Станіславчук Н.О. Аналіз банківської діяльності. Умань:Візаві, 2018. 
191 с.  
21. Табачук Г.П., Сарахман О.М., Бречко Т.М. Фінансовий облік у банках: 
навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2010. 424 с. 
 22. Фурсова В.А., Шалун І.М., Лазебна І.Р. Реформування системи 
бухгалтерського обліку в банківських установах. Економіка і суспільство. 
2018. Випуск №18. С. 1034-1044. URL: https://economyandsociety.in.ua/ 
journals/18_ukr/143.pdf.  
23. Чмутова І.М., Азізова К.М., Лебідь О.В. Фінансовий облік у банках: 
навч. посібник. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 360 с. 
 Допоміжні  
1.Васюренко О.В. Банківські операції: навч. посібник. К.: Знання, 2001. 
2.Демчук Н.І., Довгаль О.В., Владика Ю.П. Банківські операції: навч. 
посібник. Дніпро: Пороги, 2017. 461 с.  
3. Михайловська І.М., Олійник А.В. Банківські операції. Кредитно-
модульний курс: навч. посібник. Львів: Магнолія 2006, 2011. 646 с. 
 4. Рябініна Л.М., Няньчук Н.Ю., Ухлічева Л.І. Банківські операції: навч. 
посібник. Одеса: ОДЕУ, 2011. 536 с. 
 5.Ситник Н.С., Стасишин А.В., Блащук-Девяткіна Н.З., Петик Л.О. 
Банківська система: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. 
580 с. І 
Інформаційні ресурси  
1.Сайти Міністерства фінансів України, Національного банку України. 
2.Сайти періодичних видань: «Дебет-кредит», «Все про бухгалтерський 
облік», «Бухгалтер 911». 

Тривалість курсу 180 год. 

http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/13_1_2017ua/30.pdf
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Обсяг курсу Очний : загальна кількість годин – 180, з них: аудиторні години - 32 
(лекції - 16, практичні - 16), самостійна робота  - 148; 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен:  
знати: теорію, методику і  практику формування облікової інформації за 
стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 
потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 
професійного судження. 
уміти:  
організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 
діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту 
суб’єктів господарювання; 
визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта 
господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, 
використовуючи сучасні техніки аналізу; 
обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-управлінських 
функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, органів 
державного сектору; 
готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 
інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Ключові слова Організація бухгалтерського обліку, облікова інформація, 
моделювання системи обліку,  фінансові результати, грошові потоки. 

Формат курсу Очний  

Теми Теми лекційного курсу 
Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи організації обліку в 

банках 
Місце бухгалтерського обліку в системі управління банку; цілі 

бухгалтерського обліку в банках; фінансовий, управлінський і податковий 
облік; чинники , що впливають на організацію бухгалтерського обліку. 
Суть облікової інформації, вимоги до її створення, використання 
облікової інформації для задоволення зовнішніх потреб та прийняття 
управлінських рішень. Інформація в системі бухгалтерського обліку: 
фінансова, управлінська, статистична, фіскальна. Технологічний і 
структурний аспекти визначення предмета організації бухгалтерського 
обліку. Види операцій, характерних для облікового процесу. Складові 
предмета організації бухгалтерського обліку. Об’єкти організації 
бухгалтерського обліку. Принципи організації бухгалтерського обліку. 
Сутність принципів цілісності, всебічності, субординації, динамічності, 
системоутворюючих відносин, адаптивності, паралелізму, ритмічності, 
безперервності, прямоточності, пропорційності щодо організації обліку. 
Елементи системи організації бухгалтерського обліку. Етапи організації 
бухгалтерського обліку. Роль інформаційних технологій в організації 
бухгалтерського обліку. Нормативні акти, що регламентують питання 
організації бухгалтерського обліку в банках України. Методологічне 
керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в банках України.  Суть 
облікової політики банку.  Склад та основні елементи облікової політики. 
Формування облікової політики. Основні концептуальні складові МСБО, 
на яких базується облікова політика банків. Реалізація в обліковій 
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політиці банку методологічних принципів бухгалтерського обліку: 
визнання активів та зобов’язань, доходів та витрат. Методи оцінки 
активів та зобов’язань. Зміни в обліковій політиці. Факти, що впливають 
на облікову політику. 

Тема 2 Організація облікового процесу 
Загальна побудова облікового процесу; інформаційні процедури; 

фази обробки облікової інформації; етапи облікового процесу – 
первинний, поточний і підсумковий. Сутність і процедури первинного, 
поточного і підсумкового обліку. Функції фронт-офісу і бек-офісу. 
Об’єкти організації облікового процесу: облікові номенклатури; носії 
облікових номенклатур; технологія облікового процесу Структура 
облікової інформації; види реквізитів, формування носіїв облікової 
інформації – документів. Методика і техніка відбору облікових даних. 
Формування облікових даних на окремих етапах облікового процесу. 
Технічне забезпечення бухгалтерського обліку, його сутність та зміст.. 
Роль інформаційних технологій в  обліковому процесі. Фази циклу 
опрацювання облікової інформації у банках та послідовність її 
опрацювання. Коригуючі проведення в обліковому процесі, їх роль у 
формуванні економічної інформації. Поняття документообігу, стадії 
документообігу. Особливості організації документообігу в умовах 
автоматизації обліку. Методи організації руху носіїв облікових даних. 
Види графіків руху облікової інформації. Організація руху облікової 
інформації та її матеріальних носіїв на стадії первинного та поточного 
обліку. Контроль за дотриманням графіків документообігу. Порядок 
зберігання бухгалтерських документів, вилучення первинних документів, 
облікових регістрів, бухгалтерських звітів банку. Організація діловодства. 
Номенклатура справ бухгалтерії. Архівне зберігання документів. 
Тема 3. Організаційна побудова облікового  підрозділу та організація 

праці обліковців 

Форми організаційної побудови бухгалтерії – централізована і 
децентралізована. Структура апарату бухгалтерії. Типи організаційних 
структур апарату бухгалтерського обліку  - проста, ступінчаста, 
комбінована. Функції облікової служби, вимоги до структури апарату 
облікової служби. Права та обов’язки головного бухгалтера. Функції та 
відповідальність бухгалтерського персоналу банку. Визначення 
чисельності облікового персоналу. Організація умов праці облікового 
персоналу. Підбір, підготовка і підвищення кваліфікації працівників 
обліку і контролю. Організаційне забезпечення обліку. Організаційні 
регламенти з обліку, їх класифікація. Зміст і методика розроблення 
положення про відділ. Зміст і методика розроблення посадових 
інструкцій. Особливості розроблення графіків облікових робіт, робочих 
інструкцій, інших документів. 

Тема 4. Організація фінансового обліку і контролю операцій банку 

Загальні питання організації обліку касових операцій банку. 
Організація документообігу за касовими операціями банку. Контроль і 
ревізія готівки в касах і сховищах банку. Оформлення результатів 
контролю касових операцій банку.Загальні питання організації обліку 
кредитних операцій банку. Організація обліку кредитної заборгованості 
за категоріями ризику. Організація обліку формування і використання 



7 
 

резервів на покриття можливих втрат від кредитних операцій банку. 
Організація контролю за кредитними операціями банку.Загальні питання 
організації обліку депозитних операцій банку. Організація аналітичного і 
синтетичного обліку номіналу депозиту, нарахування процентів за 
депозитом. Організація контролю за депозитними операціями. Загальні 
питання організації обліку операцій банку з цінними паперами. 
Організація обліку резервів під знецінення цінних паперів. Організація 
обліку доходів і витрат від операцій з цінними паперами. Організація 
контролю операцій банку з цінними паперами. Загальні питання 
організації обліку операцій в іноземній валюті. Організація контролю 
валютних операцій банку. Загальні питання організації обліку основних 
засобів банку. Організація аналітичного і синтетичного обліку основних 
засобів. Організація контролю за наявністю основних засобів та їх 
використанням. Загальні питання організації обліку 
внутрішньобанківських операцій. Організація обліку особового складу 
працівників та первинного обліку робочого часу. Організація планування 
робіт з обліку праці та її оплати.  

Тема 5. Організація звітності банків 

Регулювання звітності банків. Класифікація банківської звітності.  
Види та склад фінансової звітності банків. Принципи підготовки 
фінансової звітності. Періодичність складання фінансової звітності. 
Загальні вимоги до подання та оприлюднення фінансової звітності. 
Публікація фінансової звітності.  Основні нормативні документи зі 
складання звітності. Принципи та вимоги, які пред'являються до звітності. 
Бухгалтерський баланс - форма фінансової звітності. Балансове 
узагальнення облікової інформації як завершальний етап облікового 
процесу, що характеризує групування показників діяльності банку. 
Основні статті балансу та їх зв'язок з аналітичним обліком. Порядок 
складання та подання бухгалтерського балансу. Характеристика звіту про 
фінансові результати. Структура та порядок складання звіту про 
фінансові результати. Вимоги МСБО щодо складання звіту про рух 
грошових коштів. Зміст і структура звіту про рух грошових коштів. 
Класифікація грошових потоків за видами діяльності. Методи складання 
звіту про рух грошових коштів. Порядок складання звіту про рух 
грошових коштів прямим та непрямим методом. Подання інформації про 
рух грошових коштів. Річна звітність банків. Додаткова звітність. 
Формування переліку та проведення робіт банку з підготовки річного 
звіту. Порядок складання та структура річного звіту. Допоміжна 
фінансова звітність. Консолідована звітність її зміст і значення. Порядок 
складання консолідованої звітності. Статистична звітність. Види 
статистичної звітності. Вимоги до складання та подання статистичної 
звітності. Податкова звітність. Склад податкової звітності та особливості 
її складання. Розбіжності між фінансовою та податковою звітністю.  
Методика формування та подання звітності. Методика передачі звітної 
інформації. Порядок виправлення помилок у звітності.  

Тема 6. Організація управлінського обліку в банку 

Роль управлінського обліку, його цілі та завдання. Характеристика 
управлінського обліку як підсистеми бухгалтерського обліку. Загальні 
питання організації управлінського обліку в банках. Значення 
управлінського обліку в господарському механізмі банків. Предмет і 
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об’єкт управлінського обліку. Формування системи управлінського 
обліку в банках. Типи організації управлінського обліку. Класифікація 
витрат банку в управлінському обліку. Система та методи обліку й 
калькулювання витрат в банках. Аналітичні процедури в управлінському 
обліку. Управлінська звітність. Користувачі управлінської звітності. 
Вимоги до формування управлінської звітності.  

Теми практичних занять 
Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи організації обліку в банках 
Тема 2. Організація облікового процесу 
Тема 3. Організаційна побудова облікового  підрозділу та організація 
праці обліковців 
Тема 4. Організація фінансового обліку і контролю операцій банку 
Тема 5. Організація звітності банків 
Тема 6. Організація управлінського обліку в банку 

Підсумковий контроль, 
форма 

Залік в кінці 1 семестру (письмовий) 

Пререквізити Вивченню дисципліни «Організація  обліку в банках» передує вивчення таких 
дисциплін освітньої програми, як: «Обліково-аналітичне забезпечення 
економічної безпеки бізнесу », «Актуальні проблеми обліку та фінансової 
звітності за міжнародними стандартами», «Методологія і організація 
формування інтегрованої звітності». 

Навчальні методи та техніки, 
які будуть 
використовуватися під час 
викладання курсу 

Методи  активізації процесу навчання під час проведення лекційних та 
семінар/практичних занять: проблемні лекції, мозкові атаки, робота в 
малих групах, кейс – технології. 

Необхідне обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі Інтернет. 

Критерії оцінювання (окремо 
для кожного виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою.  
Бали нараховуються за таким співідношенням:  
поточний контроль знань та компетентностей роботи студентів включає 
суму оцінок за семінари, контрольну роботу, самостійну та індивідуальну 
роботу (максимальна кількість балів – 50). 
підсумковий контроль знань та компетентностей студентів включає іспит 
(максимальна кількість балів– 50). 
Підсумкова максимальна кількість балів  – 100 балів. 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 
– 20% від визначених балів за даний вид роботи. Студенти виконують 
декілька видів письмових робіт (есе, вирішення кейсу). Перескладання 
модулів відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад, довідка про стан здоров’я). 
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання 
на використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності 
в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, 
незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, 
семінарських занять курсу) є обов’язковим. За об’єктивних причин 
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(наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, 
карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі. Студенти 
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх 
видів письмових робіт, передбачених курсом.  
Уся література, яка  викладачем надається виключно в освітніх цілях є без 
права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 
також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 

Схема курсу 
Денна форма навчання 

Тема, план Форма 
діяльності  

Література 
Ресурси  

в інтернеті 
Год. 

Те
рм

ін
 

ви
ко

на
нн

я 

Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи 
організації обліку в банках 

Місце бухгалтерського обліку в системі 
управління банку; цілі бухгалтерського обліку в 
банках; фінансовий, управлінський і податковий 
облік; чинники , що впливають на організацію 
бухгалтерського обліку. 

Суть облікової інформації, вимоги до її 
створення, використання облікової інформації для 
задоволення зовнішніх потреб та прийняття 
управлінських рішень. Інформація в системі 
бухгалтерського обліку: фінансова, управлінська, 
статистична, фіскальна. 

Технологічний і структурний аспекти 
визначення предмета організації бухгалтерського 
обліку. Види операцій, характерних для облікового 
процесу. Складові предмета організації 
бухгалтерського обліку. Об’єкти організації 
бухгалтерського обліку. 

Принципи організації бухгалтерського обліку. 
Сутність принципів цілісності, всебічності, 
субординації, динамічності, системоутворюючих 
відносин, адаптивності, паралелізму, ритмічності, 
безперервності, прямоточності, пропорційності 
щодо організації обліку. 

Елементи системи організації бухгалтерського 
обліку. Етапи організації бухгалтерського обліку. 
Роль інформаційних технологій в організації 
бухгалтерського обліку. 

Нормативні акти, що регламентують питання 
організації бухгалтерського обліку в банках 
України. Методологічне керівництво 

Лекція, 
практична 

1- 6, 4, 17, 
24, 29 

 

2/2 1 
тиждень 
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бухгалтерським обліком і звітністю в банках 
України.  

Суть облікової політики банку.  Склад та 
основні елементи облікової політики. Формування 
облікової політики. Основні концептуальні 
складові МСБО, на яких базується облікова 
політика банків. Реалізація в обліковій політиці 
банку методологічних принципів бухгалтерського 
обліку: визнання активів та зобов’язань, доходів та 
витрат. Методи оцінки активів та зобов’язань. 
Зміни в обліковій політиці. Факти, що впливають 
на облікову політику. 

Тема 2 Організація облікового процесу 
Загальна побудова облікового процесу; 

інформаційні процедури; фази обробки облікової 
інформації; етапи облікового процесу – первинний, 
поточний і підсумковий. Сутність і процедури 
первинного, поточного і підсумкового обліку. 
Функції фронт-офісу і бек-офісу. 

Об’єкти організації облікового процесу: 
облікові номенклатури; носії облікових 
номенклатур; технологія облікового процесу 
Структура облікової інформації; види реквізитів, 
формування носіїв облікової інформації – 
документів. Методика і техніка відбору облікових 
даних. Формування облікових даних на окремих 
етапах облікового процесу. Технічне забезпечення 
бухгалтерського обліку, його сутність та зміст.. 
Роль інформаційних технологій в  обліковому 
процесі. 

Фази циклу опрацювання облікової інформації 
у банках та послідовність її опрацювання. 
Коригуючі проведення в обліковому процесі, їх 
роль у формуванні економічної інформації.  

Поняття документообігу, стадії 
документообігу. Особливості організації 
документообігу в умовах автоматизації обліку. 
Методи організації руху носіїв облікових даних. 
Види графіків руху облікової інформації. 
Організація руху облікової інформації та її 
матеріальних носіїв на стадії первинного та 
поточного обліку. Контроль за дотриманням 
графіків документообігу.  

Порядок зберігання бухгалтерських 
документів, вилучення первинних документів, 
облікових регістрів, бухгалтерських звітів банку. 
Організація діловодства. Номенклатура справ 
бухгалтерії. Архівне зберігання документів. 

Лекція, 
практична 

1- 6, 17, 24, 
40, 43 
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Тема 3. Організаційна побудова облікового  
підрозділу та організація праці обліковців 
Форми організаційної побудови бухгалтерії – 

централізована і децентралізована. Структура 
апарату бухгалтерії. Типи організаційних структур 
апарату бухгалтерського обліку  - проста, 
ступінчаста, комбінована.  

Функції облікової служби, вимоги до 
структури апарату облікової служби. Права та 
обов’язки головного бухгалтера. Функції та 
відповідальність бухгалтерського персоналу банку. 
Визначення чисельності облікового персоналу 

Організація умов праці облікового персоналу. 
Підбір, підготовка і підвищення кваліфікації 
працівників обліку і контролю. 

Організаційне забезпечення обліку. 
Організаційні регламенти з обліку, їх класифікація. 
Зміст і методика розроблення положення про 
відділ. Зміст і методика розроблення посадових 
інструкцій. Особливості розроблення графіків 
облікових робіт, робочих інструкцій, інших 
документів. 

Лекція, 
практична 

1- 6, 17, 19, 
24-25 

 

2/2 1 
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Тема 4. Організація фінансового обліку і 
контролю операцій банку 

Загальні питання організації обліку касових 
операцій банку. Організація документообігу за 
касовими операціями банку. Контроль і ревізія 
готівки в касах і сховищах банку. Оформлення 
результатів контролю касових операцій банку. 

Загальні питання організації обліку кредитних 
операцій банку. Організація обліку кредитної 
заборгованості за категоріями ризику. Організація 
обліку формування і використання резервів на 
покриття можливих втрат від кредитних операцій 
банку. Організація контролю за кредитними 
операціями банку. 

Загальні питання організації обліку 
депозитних операцій банку. Організація 
аналітичного і синтетичного обліку номіналу 
депозиту, нарахування процентів за депозитом. 
Організація контролю за депозитними операціями. 

Загальні питання організації обліку операцій 
банку з цінними паперами. Організація обліку 
резервів під знецінення цінних паперів. 
Організація обліку доходів і витрат від операцій з 
цінними паперами. Організація контролю операцій 
банку з цінними паперами. 

Загальні питання організації обліку операцій в 

Лекція, 
практична 

1- 6, 8, 16, 
17, 19, 24 
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іноземній валюті. Організація контролю валютних 
операцій банку. 

Загальні питання організації обліку основних 
засобів банку. Організація аналітичного і 
синтетичного обліку основних засобів. Організація 
контролю за наявністю основних засобів та їх 
використанням. 

Загальні питання організації обліку 
внутрішньобанківських операцій. Організація 
обліку особового складу працівників та 
первинного обліку робочого часу. Організація 
планування робіт з обліку праці та її оплати.  

Тема 5. Організація звітності банків 
Регулювання звітності банків. Класифікація 

банківської звітності.  
Види та склад фінансової звітності банків. 

Принципи підготовки фінансової звітності. 
Періодичність складання фінансової звітності. 
Загальні вимоги до подання та оприлюднення 
фінансової звітності. Публікація фінансової 
звітності.  

Основні нормативні документи зі складання 
звітності. Принципи та вимоги, які пред'являються 
до звітності. 

Бухгалтерський баланс - форма фінансової 
звітності. Балансове узагальнення облікової 
інформації як завершальний етап облікового 
процесу, що характеризує групування показників 
діяльності банку. Основні статті балансу та їх 
зв'язок з аналітичним обліком. Порядок складання 
та подання бухгалтерського балансу. 

Характеристика звіту про фінансові 
результати. Структура та порядок складання звіту 
про фінансові результати.  

Вимоги МСБО щодо складання звіту про рух 
грошових коштів. Зміст і структура звіту про рух 
грошових коштів. Класифікація грошових потоків 
за видами діяльності. Методи складання звіту про 
рух грошових коштів. Порядок складання звіту про 
рух грошових коштів прямим та непрямим 
методом. Подання інформації про рух грошових 
коштів. 

Річна звітність банків. Додаткова звітність. 
Формування переліку та проведення робіт банку з 
підготовки річного звіту. Порядок складання та 
структура річного звіту. Допоміжна фінансова 
звітність. Консолідована звітність її зміст і 
значення. Порядок складання консолідованої 

Лекція, 
практична 

1- 6, 17, 24, 
51, 56 
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звітності. 
Статистична звітність. Види статистичної 

звітності. Вимоги до складання та подання 
статистичної звітності. 

Податкова звітність. Склад податкової 
звітності та особливості її складання. Розбіжності 
між фінансовою та податковою звітністю.  

Методика формування та подання звітності. 
Методика передачі звітної інформації. Порядок 
виправлення помилок у звітності.  

Тема 6. Організація управлінського обліку в 
банку 

Роль управлінського обліку, його цілі та 
завдання. Характеристика управлінського обліку 
як підсистеми бухгалтерського обліку. Загальні 
питання організації управлінського обліку в 
банках. Значення управлінського обліку в 
господарському механізмі банків. Предмет і об’єкт 
управлінського обліку. Формування системи 
управлінського обліку в банках.  

Типи організації управлінського обліку.  
Класифікація витрат банку в управлінському 

обліку. Система та методи обліку й калькулювання 
витрат в банках. Аналітичні процедури в 
управлінському обліку.  

Управлінська звітність. Користувачі 
управлінської звітності. Вимоги до формування 
управлінської звітності.  

 

Лекція, 
практична 

1- 6, 17, 24 
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