
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП11; 

2. Назва: Облік у банках; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: або І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

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

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до: 

Формування сучасної системи знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку в 

банках. Здобуття практичних навичок із засвоєння техніки документального оформлення 

операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у 

системі рахунків бухгалтерського обліку банків України. Наявність умінь та навичок із 

формування типових бухгалтерських проведень і заповнення звітності банківських установ 

за даними синтетичного обліку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична 

підготовка, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік, 

Організація первинного обліку, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2.  
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Звітність підприємств, Автоматизована обробка даних. 

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. Облік операцій з нематеріальними активами. Складання фінансових 

звітів. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1.  Павелко О.В. Облік у банках: навч. посіб. / О.В. Павелко. – Рівне: НУВГП, 2012. – 277 с. 

2. Павелко О. В. План рахунків бухгалтерського обліку банків України: обґрунтування 

особливостей та їх ідентифікація / О. В. Павелко // Вісник Житомирського державного 

технологічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 1 (55). –  С. 130-134. 

3. Павелко О. В. Методичні вказівки до самостійного вивчення навчальної дисципліни 

«Облік у банках» студентами напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / О. В. Павелко. – 

Рівне: НУВГП, 2013. – 29 с. 

4. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова 

Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22 (зі змінами). – Режим 

доступу: http: // zakon.rada.gov.ua. 

5. Інструкція з бухгалтерського обліку кредитних, вкладних  (депозитних) операцій та 

формування і використання резервів під кредитні  ризики в банках України : Постанова 

Правління Національного банку України від 27.12.2007 № 481 (зі змінами). – Режим доступу: 

http: // zakon.rada.gov.ua. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. індивідуальної роботи, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-

дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці семестру.  

   Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри                                                                                          І.Д.Лазаришина                        

Розробник опису дисципліни                                                                        О.В. Павелко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 

1. Course code: ПП11. 

2. Course title: Banking accounting. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 4. 

6. Semester. 7. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4,5. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Olga Pavelko, Ph.D, associate professor, 

department of accounting and audit, The National University of Water Management and Nature 

Recourses Use. 

9. Learning outcomes. 
Forming of knowledge and skills of organization of banking accounting, set-up of banking 

accounting, control and analytical processes aimed to provide information for management 

solutions. 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 
11. Required previous courses: Accounting, Financial accounting, Organization of primary 

accounting. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Reporting. 
12. Course content: 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. Capital account of the bank. Accounting 

of operations with fixed assets. Accounting of operations with intangible assets. Banking financial 

reporting. 
13. Recommended reading: 
1.Pavelko O.V. Banking accounting / O.V. Pavelko. – Rivne, 2012. – 277 p. 

2. Pavelko O. V.Chart of banking accounting / O. V. Pavelko // Visnyk of Zhytomyr state 

technological university. – 2011. – № 1 (55). –  P. 130-134. 

3. Pavelko O. V. Methodical manuals for independent studying of banking accounting / O. V. 

Pavelko. – Rivne: NUVHP, 2013. – 29 p. 

4. Instruction on Cashless Settlements in Ukraine in the National Currency: Resolution of the 

Board of the National Bank of Ukraine 21.01.2004 № 22 [Electronic resource] // Access mode: 

http: // zakon.rada.gov.ua. 

5. Instruction on accounting of credit, deposit (deposit) operations and formation and use of 

reserves for credit risks in banks of Ukraine: Resolution of the Board of the National Bank of 

Ukraine 27.12.2007 № 481. [Electronic resource] // Access mode: http: // zakon.rada.gov.ua. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 practical lessons hours, 89 independent work hours. Together - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, 

individual research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of the 7-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Developer: Olga Pavelko 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


