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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: надання студентам основних питань організації та методології формування консолідованої фінансової звітності суб’єктів господарювання і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у студентів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативнорозпорядчих документів з організації та методики консолідації фінансової звітності.
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:
Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і
контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження
вміти:
Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень
Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати,
грошові потоки, використовуючи сучасні техніки аналізу
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.
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