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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: надання студентам
базових знань про зміст, структуру, порядок складання і використання фінансової, статистичної та податкової звітності банків.
2. Заплановані результати навчання: вивчаються основні поняття звітності в банках, методика вивчення впливу банківської їх операцій на зміни у фінансовому стані банку; правила розкриття інформації про базові
активи, зобов'язання, капітал власників, доходи та витрати у формах фінансової звітності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− сутність та класифікація банківської документації, організація документообігу в банках, види внутрішньобанківського контролю;
− законодавчо-нормативна база щодо побудови та ведення звітності в банках;
− основні вимоги щодо фінансової звітності;
− особливості побудови Плану рахунків бухгалтерського обліку в банках, синтетичний та аналітичний
облік, його параметри;
− головні елементи фінансових звітів та принципи складання звітності;
− міжнародні стандарти звітності банку.
вміти:

− заповнювати й перевіряти первинні банківські документи;
− складати бухгалтерські проведення на балансових і позабалансових рахунках;
− відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку і в балансі;
− складати звіти про фінансові результати, рух грошових коштів і баланс банку;
− здійснювати операційний внутрішній аудит основної банківської діяльності та складати відповідні
розрахунки і документи.
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.
− Залік.
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.
5. Хто викладає дисципліну:
к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування

