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Назва навчальної дисципліни Організація обліку, аналізу і аудиту в банках 
вибіркова навчальна дисципліна 

Назва структурного підрозділу Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю 

Контактні дані розробників, 
які залучені до викладання 

Викладач: 
Тютюнник Світлана, к.е.н., доцент 
Контакти:  
ауд. 461, навчальний корпус №4 
e-mail: svitlana.tiutiunnyk@pdaa.edu.ua,  
сторінка викладача:  
https://www.pdaa.edu.ua/people/tyutyunnyk-svitlana-vasylivna 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Попередні умови для вивчення 
навчальної дисципліни 

Базові знання з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.  
За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню 
навчальної дисципліни Організація обліку, аналізу і аудиту в 
банках – Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, 
Організація бухгалтерського обліку. 

 
Опис дисципліни 
Навчальна дисципліна Організація обліку, аналізу і аудиту в банках дозволяє оволодіти 

теоретичними та практичними навиками бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту  
банківських операцій, забезпечує вивчення основних методичних прийомів облікового відображення 
банківських операцій та підготовки проєктів рішень за результатами аналізу. 

Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни формування у здобувачів вищої освіти системи знань та 

практичних навичок щодо організації бухгалтерського обліку, проведення аналізу та аудиту в банках. 
  Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних засад та завдань організації 

обліку в банках за відповідними напрямами; ознайомлення з методикою розробки облікових 
номенклатур; вивчення методики аналізу результатів діяльності та фінансового стану банківських 
установ; ознайомлення з методикою проведення внутрішнього аудиту в банках. 

 
Компетентності: 

загальні: спеціальні (фахові): Програмні результати навчання: 

ЗК04. Здатність прове-
дення досліджень на 
відповідному рівні. 
ЗК06. Здатність до по-
шуку, оброблення та 
аналізу інформації з 
різних джерел. 
 

СК03. Здатність застосовувати 
теоретичні, методичні і 
практичні підходи щодо 
організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації 
податкових розрахунків. 
СК10. Здатність проводити 
наукові дослідження з метою 
вирішення актуальних завдань 
теорії, методики, організації та 
практики обліку, аудиту, 
аналізу, контролю та 
оподаткування. 

ПРН10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях 
прийняття управлінських рішень. 
ПРН15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, 
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати 
їх у професійну діяльність та господарську практику. 
ПРН17. Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у сфері 
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
 

 
 
Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Загальні теоретичні основи і принципи організації бухгалтерського обліку в банках.  
Тема 2. Організація документообороту та діловодства в банку.  
Тема 3. Організаційна побудова облікового підрозділу та організація праці обліковців у банку. 
Тема 4. Організаційне забезпечення обліку в банку.  
Тема 5. Облікова політика банку.  
Тема 6. Аналіз банківської діяльності.  
Тема 7. Внутрішній аудит у банках.  
 



  

Трудомісткість: 
Загальна кількість годин 120 год 
Кількість кредитів 4,0 
Форма семестрового контролю залік 
 
Структура курсу 
 

Години 
(лек/практ/сам) Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання 

2/2/10 

Загальні 
теоретичні основи 

і принципи 
організації 

бухгалтерського 
обліку в банках.  

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 
 

Практичне заняття: 
виконання 

практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
2 
 
 

2 

2/2/10 

Організація 
документообороту 

та діловодства в 
банку 

 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 
 

Практичне заняття: 
виконання 

практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
2 
 
 

2 

2/2/10 

Організаційна 
побудова 

облікового 
підрозділу та 

організація праці 
обліковців у банку 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 
 

Практичне заняття: 
виконання 

практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
2 
 
 

2 

2/2/10 
Організаційне 
забезпечення 

обліку в банку 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 
 

Практичне заняття: 
виконання 

практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
2 
 
 

2 



  

Години 
(лек/практ/сам) Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання 

2/2/10 Облікова політика 
банку 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

 
Практичне заняття: 

виконання 
практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
2 
 
 

2 

4/10/16 Аналіз банківської 
діяльності 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

Практичне заняття: 
виконання 

практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
10 

 
 

10 

2/4/14 Внутрішній аудит 
у банках 

Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 
нефінансові дані для формування релевантної 
інформації в цілях прийняття управлінських 
рішень. 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у 
професійну діяльність та господарську практику. 
Готувати й обгрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування. 

Практичне заняття: 
виконання 

практичних завдань 
Самостійна робота: 
виконання  завдань 
самостійної роботи 

 
6 
 
 

4 

 
1. Академічна доброчесність: 
Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавського державного аграрного університету. 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання 
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 
особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної 
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації. 

2. Дедлайни та перескладання: 
Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 
контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу деканату. 

 
 
 
 
 



  

3. Система оцінювання:  
Критерії успішного опанування програмних результатів 

навчання 
Пороговий рівень оцінок, балів Програмні 

результати 
навчання 

Відсоток у 
підсумковій оцінці з 

навчальної 
дисципліни, % 

максимальний мінімальний 

ПРН10 33 33 20 
ПРН15 33 33 20 
ПРН17 34 34 20 
Разом 100 100 60  

Шкала оцінювання:  
національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за 
національно
ю шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82 – 89 В 
74 – 81 С добре  

64 – 73 D 
60 – 63 Е задовільно  

35 – 59 FX 
1 – 34 F незадовільно 
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