
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВК12; 

2. Назва: Облік і звітність у банках; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: 
Павелко О.В., к.е.н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення навчальної дисципліни здобувач 

вищої освіти повинен: 

- володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності 

банків; 

- розуміти особливості практики здійснення обліку банків; 

- розуміти місце і значення облікової системи в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

економічної відповідальності банків; 
- формувати й аналізувати фінансову звітність банків та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, 

контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: 
Бухгалтерський фінансовий облік; Облік і звітність в оподаткуванні. 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Звітність підприємств. 

12. Зміст курсу: Загальні основи побудови бухгалтерського обліку в банках. 

Облік касових операцій. Облік розрахункових операцій. Облік операцій з 

кредитування. Облік депозитних операцій. Облік операцій в іноземній валюті. 

Облік капіталу банку. Облік операцій з основними засобами. Складання 

фінансової звітності банків. 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової 

звітності банків України: Постанова Правління Національного банку України 

від 24.10.2011 № 373 (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#n24 (дата звернення: 01.09.2019). 

2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

банків України: Постанова Правління Національного банку України від 

11.09.2017  №89 (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#n26 (дата звернення: 

01.09.2019). 

3. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: Постанова 

Правління Національного банку України від 25.09.2018р. № 106 (зі змінами). 

URL: http: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18(дата звернення: 

01.09.2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій із фінансовими 

інструментами в банках України: Постанова Правління Національного банку 

України від 21.02.2018р. № 14 (зі змінами). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014500-18 (дата звернення: 01.09.2019). 

5. Павелко О.В. Облік у банках: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2012. 277 с. 

 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  20 год. 

лекцій, 20 год. практичних занять, 80 год. самостійної роботи. Разом – 120 год. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та 

групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною 

системою. Підсумковий контроль – залік в кінці 8 семестру. Поточний контроль 

(100 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань, 

модульний контроль. 

16. Мова викладання: українська. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту  Н.М. Позняковська, к.е.н., доцент 

 

Розробник опису дисципліни   О.В. Павелко, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: ВК12; 

2. Title: Banking Accounting and Reporting; 

3. Type: selective. 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 4; 

6. Semester when the discipline is studied: 8; 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Pavelko 

O.V., associate professor, accounting and audit department; 

9. Results of studies: After studying the discipline, the student must:  
- have a methodical toolkit for accounting of banks' economic activity; 

- understand the peculiarities of banking accounting practices; 

- understand the place and importance of the accounting system in providing information 

to users of accounting and analytical information in solving problems in the sphere of 

economic responsibility of banks; 

- formulate and analyze the financial reports of banks and correctly interpret the received 

information for making management decisions. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control 

measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Financial 

Accounting; Accounting and reporting in taxation 

12. Course contents: General principles of banking accounting. Accounting of cash 

transactions. Accounting of settlement operations. Accounting of lending operations. 

Accounting of deposit operations. Accounting of operations in foreign currency. 

Accounting of bank capital. Accounting of fixed assets operations. Preparation of 

financial reports of the banks. 

13. Recommended educational editions: 
1. Instruction on the procedure for preparation and publication of financial statements 

of Ukrainian banks: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 

24.10.2011 № 373. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1288-11#n24 (date 

of appeal: 01.09.2019). 

2. Instruction on the application of the chart of accounts of banks of Ukraine: 

Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 11.09.2017 №89. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0089500-17#n26 (date of appeal: 

01.09.2019). 

3. Instruction on conducting of cash transactions by banks in Ukraine: Resolution of 

the Board of the National Bank of Ukraine dated 25.09.2018. № 106. URL: http: // 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0103500-18(date of appeal: 01.09.2019). 

4. Instruction on accounting of transactions with financial instruments in banks of 

Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine dated 21.02.2018. 

№ 14/ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0014500-18 (date of appeal: 

01.09.2019). 

5. Pavelko OV Accounting in banks. Rivne, 2012. 277 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 

20 hours, practical lessons – 20 hours, independent work – 80 hours. Total – 120 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, individual tasks of 

scientific research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point 

scale. Final control: test at the end of the 8th semester. Current control (100 points): 

testing, questioning, situational tasks, modular control. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Head of the accounting and audit department: Natalya Poznyakovska, Ph.D., 

Associate professor 

 

 

 
Developer: Olga Pavelko, Ph.D., Associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


