ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ»
ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА БІЗНЕСУ
Кафедра обліку і оподаткування
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни

«Облік операцій НБУ»

Назва освітньої програми

6.030509 «Облік і аудит»

Освітній ступінь

Бакалавр

Кількість кредитів за ЕСТS

3

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності: формування теоретичних знань та практичних навиків ведення
бухгалтерського обліку операцій у Національному банку України; методики обліку
операцій у Національному банку України: емісійно-касових операцій, облік
кредитних та депозитних операцій, операцій з цінними паперами власної емісії,
операцій з іноземною валютою, монетарним золотом, дорогоцінними та
банківськими металами, облік доходів і витрат; особливості організації та методики
внутрішнього аудиту; формування консолідованої фінансової звітності
Національного банку України.

2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни):
знати:

 роль і функції Національного банку України у фінансово-кредитному
механізмі держави;
 зміст нормативно-правового забезпечення з обліку операцій Національного
банку України;
 порядок організації та ведення бухгалтерського обліку операцій у
Національному банку України;
 склад, структуру та порядок заповнення облікових документів;
 порядок формування консолідованої фінансової звітності Національного
банку України;
 вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності в бухгалтерському
обліку та звітності;
 методику внутрішнього аудиту.

вміти:
 практично використовувати знання у процесі виявлення, вимірювання,
реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації в
обліку операцій Національного банку України.

3. Методи контролю: поточне тестування; опитування; розв’язання практичних
задач; проміжне тестування за змістовими модулями; екзамен.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2
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Разом за модулем 1

50

в т.ч. за видами робіт:

Разом за модулем 2

50

в т.ч. за видами робіт:

100

 виступ-презентація

20

 виступ-презентація

20

 розв’язання практичних

20

 розв’язання практичних

20

задач
 контрольне тестування

задач
10

 контрольне тестування

5. Лектор: викладач Долінська Оксана Михайлівна
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