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Анотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у здобувачів 

освіти цілісної системи знань про звітність комерційних банках за фінансовими 

операціями з обслуговування грошового обігу. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

– застосування норм вітчизняного та міжнародного законодавства у сфері 

фінансової звітності у комерційних банках; 

– демонстрація розуміння якісних характеристики звітності комерційних 

банків, основних користувачів звітності та їх вимоги до представлення 

інформації; 

– розуміння предметної області з врахуванням класифікаційних ознак 

звітності банків; 

– знання про економічну сутність та призначення форм звітності 

комерційних банків; 

– демонстрація розуміння діючого порядку формування звітності 

відповідно до діючої облікової політики банків та знання про терміни її 

подання. 

– вимог щодо професійної діяльності та дотримання етичних принципів 

під час виконання професійних обов’язків. 

Програмні результати навчання:  

– використовувати понятійно-категоріальний апарат з бухгалтерського 

обліку в банку та знати план рахунків комерційних банків й уміти групувати 

об’єкти обліку за статтями активу та пасиву; 

– розуміти місце і значення облікової, аналітичної та статистичної систем 

в інформаційному забезпечення користувачів обліково-аналітичної інформації 

про результати діяльності комерційних банків; 

– розуміти особливості формування показників звітності банків за видами 

звітної інформації; 

– володіти порядком відображення даних за операціями комерційних 

банків у спеціальній звітності; 

– вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські 

якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів. 

Короткий зміст курсу: 

Поняття та сутність звітності банків, її призначення та види. Нормативно-

правове регулювання формування звітності банків. Методика складання 

Балансу комерційних банків Методика складання Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупні доходи). Методика складання Звіту про рух 

грошових кошті. Допоміжна фінансова звітність. Статистична звітність банків 



(Порядок складання балансової звітності банків. Звітність про реєстраційні 

питання та ліцензування. Звітність щодо банківського нагляду. Звітність за 

пов’язаними з банком особами. Звітність щодо фінансового моніторингу. 

Звітність за валютними операціями. Звітність щодо регулювання грошово-

кредитного ринку. Статистика процентних ставок. Супроводження кредитів. 

Платіжні системи. Грошовий обіг. Платіжний баланс. Персонал). 


