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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: формування теоретичних знань та професійних практичних навичок з обліку і відображення активів, зобов’язань та власного
капіталу у фінансовій звітності комерційних банків; надання знань з основ формування облікової процедури за банківськими операціями та комплексних ґрунтовних практичних знань з бухгалтерського обліку в комерційних банках.
2. Заплановані результати навчання: формування теоретичної бази знань та практичних навичок
з обліку і відображення активів, облікової процедури за банківськими операціями; – систематизація
теоретичних знань щодо виконання різних видів банківських операцій та їх обліку; – вивчення фінансового обліку як інструменту управління банком, бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку
базових операцій комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, методики підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
принципи побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в банках; підходи до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України; процедури здійснення основних банківських операцій; положення інструктивно-нормативних документів НБУ з облікових питань; механізм застосування
в обліковій практиці концептуальних принципів МСБО.
вміти:
відображати зміст банківських операцій за рахунками бухгалтерського обліку; вільно орієнтуватись у номенклатурі плану рахунків; формувати зміст облікової політики; визначати результат діяльності
банку за даними фінансового обліку
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Іспит.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни становить 50 балів.
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