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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу  формування у здобувачів сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку у 

фінансово-кредитних установах, методології обліку за основними фінансовими операціями 

Завдання курсу  набуття вмінь і навичок щодо застосування відповідних методів та прийомів обліку 

господарських операцій у банківській, бюджетній та комерційній сферах, пов’язаних із 

обліком активів, капіталу, зобов’язань 

Компетентності  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

 Здатність працювати автономно. 

 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових 

систем та їх структури. 

 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

 Здатність вести облік у фінансово-кредитних установах з врахуванням чинної нормативно-

правової бази регулювання бухгалтерського обліку в Україні; 

 Здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації щодо раціональної організації 

обліку з урахуванням специфіки об’єктів бухгалтерського обліку та основних господарських 

процесів у фінансово-кредитних установах.   

Програмні 

результати 

навчання 

 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні 

зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

 Знати та розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем. 

 Формувати та аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 

 Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем. 

 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань. 

 Знати і розуміти теоретичні основи та особливості функціонування фінансових систем, 

нормативно-правового регулювання їх бухгалтерського обліку, методи та інструменти 



державного та ринкового регулювання діяльності в сфері комерційних та державних 

фінансів, банківської справи та страхування; 

 Володіти принципами організації бухгалтерського обліку у фінансово-кредитних установах 

та основними вимогами до реєструючої системи фінансових організацій; 

 Розуміти особливості ведення обліку та застосовувати на практиці знання при вирішенні 

конкретних виробничих ситуацій для суб’єктів діяльності, які займаються фінансово-

кредитними операціями. 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Тема 

Години  (лекції/ 

практичні 

(семінарські, 

лабораторні)) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1. Облік у банках 

Тема 1. Основи 

побудови 

фінансового обліку 

в банках 

4/2 Поняття та значення облікової 

системи комерційного банку. 

Характеристика аналітичного і 

синтетичного обліку в комерційних 

банках. Порядок документування у 

банківських установах. Класифікація 

об’єктів бухгалтерського обліку та їх 

характеристика. Принципи будови 

Плану рахунків бухгалтерського 

обліку комерційних банків України 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

10 

Тема 2. Облік 

касово-

розрахункових 

операцій 

2/4 Характеристика основ організації 

касової роботи комерційного банку. 

Порядок документування операцій у 

прибуткових та видаткових касах. 

Особливості інкасації грошової 

виручки. Облік цінностей і 

документів у грошових сховищах 

банку. Синтетичний облік касових 

операцій. Порядок ревізії цінностей 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9,2 

Тема 3. Облік 

пасивних операцій 

комерційних банків 

(залучений 

фахівець) 

2/2 Сутність пасивних операцій, порядок 

та умови здійснення депозитних 

операцій комерційного банку 

України. Особливості 

бухгалтерського обліку депозитних 

операцій. Облік доходів та витрат за 

вкладними (депозитними) 

операціями банку 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

7,6 

Тема 4. Облік 

активних операцій 

комерційних банків 

2/2 Загальні принципи бухгалтерського 

обліку кредитних операцій, у тому 

числі за овердрафтом, операцій 

РЕПО та операцій з дисконту 

векселів. Положення щодо принципів 

бухгалтерського обліку кредитних 

операцій на позабалансових 

рахунках. Облік застави та методика 

аналізу кредитного ризику 

 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

7,6 

Модульний 

контроль 

 
  

7 



Змістовий модуль 2. Облік у бюджетних установах 

Тема 5. Основи 

побудови  

бухгалтерського 

обліку у бюджетних 

установах 

2/2 Поняття бюджетних установ і 

правові засади їх діяльності. Роль і 

завдання бухгалтерського обліку в 

управлінні бюджетною установою та 

особливості його організації. 

Документування господарських 

операцій та перелік регістрів 

бухгалтерського обліку бюджетних 

установ. Будова Плану рахунків та 

бухгалтерського балансу бюджетної 

установи. Поняття бюджетної 

класифікації,  призначення видатків 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

завдань, відведених для 

самостійного опрацювання; 

проходження тестування в 

системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

4,4 

Тема 6. Облік 

доходів, видатків та 

фінансово-

розрахункових 

операцій 

4/2 Поняття та види доходів і видатків 

бюджетних установ, особливості їх 

обліку. Порядок обліку доходів 

загального та спеціального фонду. 

Облік касових та фактичних 

видатків. 

Порядок фінансування та облік 

грошових коштів у бюджетних 

установах з детальним вивченням 

принципів і методів фінансування 

бюджетних установ, порядку 

фінансування за відомчою 

структурою та через органи 

Державної казначейської служби 

України. Специфіка операцій з 

грошовими коштами. Облік 

розрахунків у порядку планових 

платежів та з іншими дебіторами і 

кредиторами 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

9,2 

Модульний 

контроль 

 
  

7 

Змістовий модуль 3. Облік страхової діяльності 

Тема 7. Ведення 

обліку в страхових 

організаціях  

4/2 Особливості організації і завдання 

обліку у страховій діяльності. Облік 

страхових платежів та розрахунків зі 

страхувальниками. Порядок обліку 

операцій перестрахування. 

Види та специфіка обліку страхових 

резервів. Облік витрат і доходів 

страхової діяльності та формування 

фінансових результатів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

8 

Змістовий модуль 4. Облік кредитних спілках та ломбардах 

Тема  8. Облік 

позикових операцій 

у кредитних спілках 

та ломбардах 

4/4 Специфіка організації ломбардних 

операцій. Схема документального 

оформлення приймання майна у 

заставу. Відображення в обліку 

операцій з надання ломбардами 

позики під заставу та операцій з 

продажу заставного майна. Порядок 

обліку розрахунків з позичальниками 

кредитних спілок. Формування та 

відображення в бухгалтерському 

обліку витрат, доходів та фінансових 

результатів кредитних спілок 

Опрацювання лекційного 

матеріалу; виконання 

розрахункових лабораторних  

робіт, наведених у 

методичних вказівках; 

виконання завдань, 

відведених для самостійного 

опрацювання; проходження 

тестування в системі 

електронного забезпечення 

навчання в Moodle 

8 

Модульний 

контроль 

 
  

7 

ІНДЗ    15 

Всього за 1 семестр 24/20   100 

Всього за курс 24/20   100 



 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 

Політика 

оцінювання 

В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала 

оцінювання (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач 

за всіма видами контролю знань з навчальної дисципліни з урахуванням 

поточної успішності, самостійної роботи та  модульного контролю тощо).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки індивідуального науково-дослідного завдання, 

проведення контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності 

Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (за погодженням із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою  

для заліку 

90 – 100 А  

 

зараховано 
82-89 В 

74-81 С 

64-73 D 

60-63 Е  

35-59 FX не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 F 
не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
 

 


