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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Навчальна програма дисципліни “Організація бухгалтерського обліку 
і аудиту в комерційних банках і страхових компаніях” всебічно і повно 
охоплює форми та різновиди обліково-аналітичної системи діяльності 
страхових компаній і банківських установ. У цьому курсі розглядається 
страхова діяльність як специфічний об’єкт організації бухгалтерського 
обліку, розкривається сутність загальних питань, що використовуються 
у вітчизняній та міжнародній практиці. Значною мірою відображається 
система бухгалтерського обліку і аналізу конкретних типових операцій: 
зі страхування життя, майна приватних і фізичних осіб. Викладено важ-
ливі питання обліку формування і змін у статутному капіталі підпри-
ємств різних організаційно-правових форм та обліку їх фінансово-
господарської діяльності. Висвітлюється організація специфічних стра-
хових операцій, які не мають однозначної державної регламентації. 

При вивченні курсу і написанні контрольної роботи слід використо-
вувати літературні джерела, наведені наприкінці програми. Але, врахо-
вуючи, що в міжнародній економіці, законодавстві України, її економіч-
ному житті відбуваються зміни, студентам добирати і вивчати літерату-
рні джерела потрібно самостійно. Особливо це стосується законів та 
урядових постанов. Для цього потрібно залучати матеріали, що публі-
куються в періодичних виданнях: “Бухгалтерський облік і аудит”, “Га-
лицькі контракти”, “Урядовий кур’єр”, “Все про бухгалтерський облік”, 
“Вісник податкової служби України”, “Бізнес” тощо. 
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  
вивчення дисципліни  

“ОРГАНІЗАЦІЯ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ  І  АУДИТУ  
В КОМЕРЦІЙНИХ  БАНКАХ  І  СТРАХОВИХ  КОМПАНІЯХ” 

№ 
пор. Назва розділу і теми  

 І. Організація обліку і аудиту у страхових установах 
1 Значення та роль страхової діяльності як об’єкта організації  

обліку 
2 Організація обліку і аудиту страхових платежів 
3 Організація обліку і аудиту страхових резервів 
4 Організація обліку і аудиту операцій перестрахування 
5 Організація обліку і аудиту результатів діяльності страхової  

компанії 
6 Організація аудиту платоспроможності страховика 
7 Складові та організація складання звітності страхових компаній 

 ІІ. Організація обліку і аудиту в банківських установах 
8 Основи організації та роль обліку в системі управління банком  

9 Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку  
банківських установ 

10 Організація аналітичного обліку в банках 
11 Організація кореспондентських відносин між банківськими  

установами 
12 Організація обліку і аудиту касової роботи в банках 
13 Організація обліку операцій комерційного банку  

за безготівковими розрахунками 
14 Організація обліку і аудиту доходів, витрат і капіталу банку 
15 Організація бухгалтерського обліку і аудиту кредитних операцій 
16 Організація бухгалтерського обліку і аудиту депозитних операцій 
17 Організація бухгалтерського обліку і аудиту операцій з цінними папе-

рами 
18 Організація бухгалтерського обліку основних засобів  

і нематеріальних активів 
19 Організація обліку і аудиту обмінних операцій в іноземній валюті 
20 Організація обліку лізингових операцій 
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ПРОГРАМНИЙ  МАТЕРІАЛ  
до вивчення дисципліни  

“ОРГАНІЗАЦІЯ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ  І  АУДИТУ  
В КОМЕРЦІЙНИХ  БАНКАХ  І  СТРАХОВИХ  КОМПАНІЯХ” 

Розділ І. Організація обліку і аудиту у страхових установах 

Тема  1 .  Значення та роль страхової діяльності як об’єкта  
організації обліку 

Нормативно-правова база для здійснення страхової діяльності. Поря-
док створення страхових організацій та порядок ліцензування страхової 
діяльності. Об’єкти страхування. Договір страхування. Основні завдання 
моторного (транспортного) страхового бюро. Роль страхових брокерів. 
Державний нагляд і значення контролю за дотриманням страховиками 
вимог законодавства щодо страхування, сприяння ефективному розвит-
ку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків і за-
хисту інтересів страхувальників. 

Література [1; 2; 6; 39; 42; 44; 45; 46; 61]  

Тема  2 .  Організація обліку і аудиту страхових платежів 

Поняття страхових тарифів. Структура страхового тарифу. Організа-
ція обліку та аудиту розрахунків зі страхувальниками й страховими по-
середниками. Організація обліку страхових платежів у страхового посе-
редника. Організація аналітичного обліку. Комісійна винагорода та ор-
ганізація її обліку.  

Література [2; 6; 10; 11; 14; 54]  

Тема  3 .  Організація обліку і аудиту страхових резервів 

Види страхових резервів: принципи формування, організація відо-
браження їх в обліку. Страхові резерви. Поняття вільних резервів. Аудит 
формування страхових резервів. Резерви незароблених премій та органі-
зація їх обліку. Резерви ризиків, що минули, організація їх обліку. Фор-
мування резервів нерегульованих збитків, організація їх обліку. Форму-
вання резервів збитків, які не заявлені, організація їх обліку. Резерви ка-
тастрофічних збитків і коливань збитковості. Резерви страхування жит-
тя, організація їх обліку. Організація обліку технічних резервів. Брутто-
метод формування страхових резервів. Організація обліку та аудиту ре-
зервів зі страхування життя.  

Література [2–4; 6; 7; 12; 13; 15; 24; 28; 29; 43; 54] 
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Тема  4 .  Організація обліку і аудиту операцій перестрахування 
Форми перестрахування, порядок та умови здійснення перестраху-

вання. Організація обліку та аудиту операцій з передачі ризиків у пере-
страхувальника. Організація обліку і аудиту операцій з отримання ризи-
ків у перестрахувальника. Організація обліку страхових виплат. Органі-
зація розрахунків з перестрахувальниками та за депонованими преміями. 

Література [4; 6; 7; 12; 13; 15; 24; 28; 29; 43; 54] 

Тема  5 .  Організація обліку і аудиту результатів діяльності 
страхової компанії 

Організація обліку і аудиту страхової діяльності. Зроблені страхові 
платежі. Організація обліку і аудиту витрат страховика. Страхова випла-
та. Страхова сума. Страхове відшкодування. Умови (франшиза) страху-
вання майна. Аварійний комісар. Аварійний сертифікат. Викупна сума. 
Фонд страхових гарантій. Фонд захисту потерпілих у дорожньо-
транспортних пригодах (фонд потерпілих). Структура доходів і витрат 
страховика та організація їх обліку. 

Література [2; 6; 12; 13; 28; 29; 37; 54]  

Тема  6 .  Організація аудиту платоспроможності страховика 
Сутність платоспроможності підприємств. Поняття ліквідності. Рей-

тингові агентства. Аудит розрахунку межі платоспроможності видів 
страхування на базі премій, збитків. Аудит межі платоспроможності 
страхування життя. Оцінка платоспроможності страховика. Коефіцієнти 
загальної ліквідності, коефіцієнт можливості виконання зобов’язань. 
Коефіцієнт розміщення страхових резервів, коефіцієнт надходження 
страхових платежів, коефіцієнт збитковості страхових сум, коефіцієнт 
прибутковості тощо. 

Література [2; 6; 7; 12–18; 26; 33; 37; 41; 44; 45; 50; 53; 54] 

Тема  7 .  Складові та організація складання звітності страхових 
компаній 

Порядок складання Декларації страховика про операції з перестраху-
вання. Організація складання Звіту про доходи та витрати страховика. 
Організація складання Звітності про порядок формування розміщення 
страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя. 
Порядок складання Декларації про доходи страховика. 

Література [2; 12–18; 26; 33; 37; 41; 44; 45; 50; 53; 54] 
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Розділ ІІ. Організація обліку і аудиту в банківських установах 

Тема  8 .  Основи організації та роль обліку в системі управління 
банком  

Основи організації обліку в банківських установах. Методологічні 
основи організації фінансового обліку в банках. Особливості організації 
обліку господарських операцій банку за принципом нарахування. Стано-
влення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Література [5; 7; 8; 10; 11; 40; 48; 52] 

Тема  9 .  Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку 
банківських установ 

Особливості побудови Плану рахунків. Особливості використання 
синтетичних рахунків. Структура класів Плану рахунків. Особливості 
організації обліку на позабалансових рахунках. 

Література [5; 7; 8; 11; 40; 48; 52] 

Тема  10.  Організація аналітичного обліку в банках 

Характеристика параметрів аналітичного обліку. Ведення параметрів 
контрагентів банку. Організація формування аналітичних рахунків для 
потреб облікової роботи. Організація параметрів аналітичного обліку та 
відображення її в документах. 

Література [7; 8; 10; 11; 40; 48; 52] 

Тема  11.  Організація кореспондентських відносин  
між банківськими установами 

Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним банком 
у регіональних управліннях Національного банку України. Організація 
міжбанківських розрахунків. Механізм кореспондентських відносин між 
банками. 

Література [7; 10; 11; 40; 48; 52] 

Тема  12.  Організація обліку і аудиту касової роботи в банках 

Організація роботи касового апарату банку. Порядок здійснення ка-
сових операцій прибутковими касами. Порядок здійснення операцій ве-
чірніми касами. Порядок здійснення касових операцій видатковими ка-
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сами. Організація складання оперативної звітності касової роботи уста-
нови банку. 

Література [5; 7; 8; 10; 11; 40; 48; 52] 

Тема  13.  Організація обліку операцій комерційного банку  
за безготівковими розрахунками 

Організація розрахунків із застосуванням платіжних доручень. Поря-
док здійснення розрахунків чеками. Організація розрахунків акредити-
вами. Організація розрахунків платіжними вимогами. Особливості роз-
рахунків з іноземними банками. Аудит розрахунків установ банку. 

Література [5; 7; 8; 10; 11; 40; 48; 52] 

Тема  14.  Організація обліку і аудиту доходів, витрат  
і капіталу банку 

Організація обліку і аудиту доходів. Організація обліку і аудиту ви-
трат банку. Особливості організації податкового обліку валових доходів 
і валових витрат. Організація обліку і аудиту капіталу комерційного ба-
нку. 

Література [5; 7; 8; 10; 11; 40; 48; 52] 

Тема  15.  Організація бухгалтерського обліку і аудиту кредитних 
операцій 

Загальні принципи організації бухгалтерського обліку кредитних 
операцій. Організація обліку операцій у комерційних банках за овер-
драфтом, репо; факторингових операцій, субординованих кредитів та 
операцій з дисконту векселів. Організація обліку застави. Організація 
обліку сумнівних кредитів і резервів під кредитні ризики. 

Література [5; 8; 40; 47–49; 52] 

Тема  16.  Організація бухгалтерського обліку і аудиту  
депозитних операцій 

Організація бухгалтерського обліку номіналу депозиту. Організація 
обліку нарахованих процентів за депозитом. Організація обліку операцій 
зі сплати та погашення депозиту. 

Література [5; 8; 40; 47–49; 52] 
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Тема  17.  Організація бухгалтерського обліку і аудиту операцій  
з цінними паперами 

Організація обліку приватизаційних цінних паперів. Організація об-
ліку вкладень банку у боргові цінні папери. Організація обліку довго-
строкових вкладень банку. Розмежування у фінансовому та податковому 
обліку операцій з державними цінними паперами. 

Література [5; 8; 40; 47–49; 52] 

Тема  18.  Організація бухгалтерського обліку основних засобів  
і нематеріальних активів 

Класифікація основних засобів та організація їх вартісної оцінки. Ор-
ганізація обліку власних основних засобів, нематеріальних активів. Ор-
ганізація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів. 
Порядок проведення інвентаризації основних засобів і нематеріальних 
активів. 

Література [5; 8; 40; 47–49; 52] 

Тема  19.  Організація обліку і аудиту обмінних операцій  
в іноземній валюті 

Валютні операції та їх класифікація для потреб організації обліку. 
Характеристика бухгалтерських рахунків для запису валютної позиції. 
Організація обліку операцій з пластиковими картками та дорожніми че-
ками. Організація обліку інших операцій в іноземній валюті. 

Література [5; 8; 40; 47–49; 52] 

Тема  20.  Організація обліку лізингових операцій 

Характеристика лізингових операцій для потреб організації бухгал-
терського обліку. Організація обліку операцій з фінансового лізингу та 
за балансом лізингодавця і лізингоодержувача. Організація обліку і ау-
дит операцій з оперативного лізингу. 

Література [5; 8; 40; 47–49; 52] 

ВКАЗІВКИ  ДО  ВИКОНАННЯ  КОНТРОЛЬНОЇ  РОБОТИ 

Студенти виконують контрольну роботу згідно з навчальним планом. 
Контрольна робота містить три питання, на які необхідно дати зміс-

товні письмові відповіді. Допускається додати до контрольної роботи як 
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додатки заповнені первинні документи, бухгалтерські реєстри, звітність 
підприємств.  

Номер варіанта завдання для контрольної роботи студент вибирає за 
двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки (див. табли-
цю). 

 
Номер варіанта  

завдання 1 2 3 4 5 … 30 

01 02 03 04 05 … 30 
31 32 33 34 35 … 60 
61 62 63 64 65 … 90 

Останні дві  
цифри номера  
залікової книжки 

студента 91 92 93 94 95 … 00 
 
Номер залікової книжки вказується на титульній сторінці контроль-

ної роботи. У разі відсутності цих даних робота не зараховується і пове-
ртається студентові без рецензування. 

Завдання для виконання контрольної роботи складається з двох час-
тин — теоретичної і практичної. Студент повинен дати відповідь на 
обидва теоретичні питання і розв’язати ситуаційну задачу. 

Відповіді на теоретичні питання після вивчення відповідної літерату-
ри даються у вигляді короткого реферату, що містить найважливіші мо-
менти.  

При розв’язанні ситуаційної задачі студент складає журнал госпо-
дарських операцій на основі інформації, наведеної у завданні, чинних 
законодавчих актів з обов’язковою кореспонденцією рахунків. При цьо-
му слід пам’ятати, що один пункт завдання може потребувати опису кі-
лькома господарськими операціями. 

Мета виконання контрольної роботи — закріпити здобуті теоретичні 
знання і навички практичної роботи бухгалтера, аудитора. 

Титульну сторінку контрольної роботи студент оформляє відповідно 
до методичних вказівок, розроблених МАУП. 

Далі наводиться текст завдання і результати його виконання з корот-
кими поясненнями. У роботі необхідно виділити розділи, вказані у за-
вданні. 

Наприкінці текстової частини роботи студент ставить особистий під-
пис і дату її завершення, після цього наводить оформлений згідно з зага-
льноприйнятими вимогами список використаної літератури. 

Контрольна робота може бути написана власноручно в учнівському 
зошиті або надрукована на аркушах паперу формату А4 (210×297 мм). 
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Загальний обсяг не повинен перевищувати 10 сторінок. На рецензування 
подається оригінал роботи. 

ЗАВДАННЯ  ДЛЯ  КОНТРОЛЬНИХ  РОБІТ 

Варіант 1 

Теоретична частина 

1. Основи організації діяльності страхових компаній. Законодавчі ос-
нови страхової діяльності. Облікова політика страхових компаній.  

2. Організація роботи касового апарату банку. 

Практична частина 

Випущені банком акції номінальною вартістю 1000 грн кожна були 
продані по 1200 грн. Згодом ці акції були викуплені банком по 1500 грн 
і перепродані за 2000 грн кожна. Скласти бухгалтерські проведення. 

Варіант 2 

Теоретична частина 

1. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним бан-
ком у регіональних управліннях Національного банку України.  

2. Організація обліку резервів незароблених премій.  

Практична частина 

Нараховані страхові премії за добровільним страхуванням. Відобра-
зити бухгалтерські проведення. 

Варіант 3 

Теоретична частина 

1. Організація обліку основних засобів, нематеріальних активів, інших 
необоротних активів у страхових установах. 

2. Відображення в обліку розрахунків акредитивами в установах бан-
ків. 

Практична частина 

Відповідно до договору перестрахування перестраховику передбача-
ється 60 % ризику за окремим договором страхування. Частка страхово-
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го платежу становить 6000 тис. грн. За передачу ризику в перестраху-
вання перестрахувальнику належить комісійна винагорода у розмірі 8 % 
переданих платежів. 50 % платежів, які передаються перестраховику, 
депонуються у перестрахувальника з нарахуванням 10 % річних; термін 
дії договору — 1 рік. Договір набирає чинності в січні 2004 р. У липні 
2004 р. стався страховий випадок. Сума збитку становить 30000 тис. грн. 
Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 4 

Теоретична частина 

1. Організація розрахунків з національними страховиками.  
2. Організація розрахунків платіжними вимогами. Аудит розрахунків 

банку. 

Практична частина 

АКБ “Київ” протягом місяця на коррахунок отримав відсотки за кре-
дит у сумі 20000 грн, сплатив відсотки за строковими депозитами — 
14000 грн, одержав міжбанківський кредит у суми 135000 грн. В остан-
ній день місяця одержано внески до статутного капіталу — 70000 грн. 
Повні надходження за місяць дорівнюють 225000 грн, а платежі — 
14000 грн. 

Які з наведених позицій слід включити в баланс, а які — у Звіт про 
прибутки та збитки? 

Заповніть таблицю: 
 

Фінансові звіти  
Звіт про прибутки та збитки:  

доходи  
витрати  

Бухгалтерський баланс:  
активи  
зобов’язання  
капітал власників  

Варіант 5 

Теоретична частина 

1. Організація обліку результатів зміни резервів збитків.  
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2. Порядок здійснення касових операцій видатковими касами в банків-
ських установах. 

 
 

Практична частина 

Протягом І кварталу СК “Оранта” уклала 45 тис. договорів страхуван-
ня майна на загальну суму страхових платежів 16115 тис. грн. Отримано 
авансових платежів на суму 300 тис. грн. Відповідно до умов укладених 
договорів, які належать до першої групи із загальною сумою страхових 
платежів 12880 тис. грн, страхові платежі вносяться щоквартально част-
ками по 3220 тис. грн кожного кварталу. Протягом І кварталу за цими 
договорами отримано страхових платежів на суму 2450 тис. грн, тобто 
частина договорів із загальною сумою страхових платежів 3080 тис. грн 
не набрала чинності в І кварталі. Умови договорів, які належать до ІІ 
групи, передбачають набрання чинності з моменту внесення страхового 
платежу. За цими договорами страхові платежі в сумі 2200 тис. грн на-
дійшли на рахунок страховика в січні. Відобразити бухгалтерські прове-
дення. 

Варіант 6 

Теоретична частина 

1. Організація обліку частки перестраховиків у резервах збитків.  
2. Організація обліку операцій зі сплати та погашення депозиту в бан-

ківських установах. 

Практична частина 

Виходячи з формули номера аналітичного особового рахунка, скла-
діть номер особового рахунка, відкритого за короткостроковими депо-
зитами, які залучені від банку “Електрон”, на балансовому рахунку 7012 
“Відсоткові витрати за короткостроковими депозитами інших банків”, 
якщо відомо: 

номер банку “Електрон” за міжбанківськими  
розрахунками  — 322636 
номер особового рахунку по порядку   — 016 
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Варіант 7 

Теоретична частина 

1. Організація обліку розрахунків зі страхування.  
2. Організація розрахунків із застосуванням платіжних доручень. 

Практична частина 

Протягом січня 2004 р. страховий агент за дорученням страховика 
отримав у касу 15,0 тис. грн страхових платежів, які належать страхови-
ку. Відповідно до агентської угоди агенту належить комісійна винагоро-
да в розмірі 20 % зібраних страхових платежів, які він залишає в себе. 
Відобразити бухгалтерські проведення. 

Варіант 8 

Теоретична частина 

1. Організація обліку відрахувань із доходів фізичних доходів. 
2. Організація обліку і аудиту капіталу комерційного банку. 

Практична частина 

Банк “Полісся” протягом календарного року виконав такі операції: 
1. Банк 1 жовтня прийняв на вклади від фізичних осіб готівкою 15000 

грн на 6 місяців під 36 % річних. Згідно з депозитними угодами від-
сотки банк виплачує після закінчення строку вкладів. 

2. Банк 1 вересня надав короткострокові кредити своїм клієнтам на 
суму 20000 грн на строк 5 місяців під 48 % річних. Згідно з кредит-
ними угодами клієнти сплачують відсотки щоквартально. Погашен-
ня основного боргу за кредитами передбачено після закінчення 
строку дії угод. 

3. Банк орендує приміщення. Сума орендної плати за рік склала 40000 
грн, фактично станом на 31 грудня банк сплатив 32000 грн. 

4. Банк 1 квітня придбав комп’ютерну техніку на суму 12000 грн, 
строк служби — п’ять років. Зношення нараховується рівномірно 
протягом усього строку служби. Залишкової вартості не передбаче-
но. 
Виконайте регулюючі проводки за наведеними вище операціями і 

поясніть їх призначення. На якому етапі облікового циклу вони викону-
ються? 
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Варіант 9 

Теоретична частина 

1. Організація обліку частки перестраховиків в інших страхових резе-
рвах.  

2. Організація обліку операцій у комерційних банках за овердрафтом, 
репо; факторингових операцій, субординованих кредитів та опера-
цій з дисконту векселів. 

Практична частина 

Договір страхування з нерезидентом набрав чинності 20 лютого по-
точного року. Належні за цим договором страхові платежі — 1000 дол. 
США за курсом 5 грн за 1 дол. Перерахування страхових платежів від-
булося у березні за курсом 5,20 грн за 1 дол. Відобразити бухгалтерські 
проведення. 

Варіант 10 

Теоретична частина 

1. Організація обліку нарахувань на фонд оплати праці. 
2. Організація обліку застави. Організація обліку сумнівних кредитів і 

резервів під кредитні ризики. 

Практична частина 

У комерційному банку “Надра” на 31 грудня залишки за рахунками з 
обліку доходів і витрат склали:  

 тис. грн. 
відсоткові доходи  — 16000  
відсоткові витрати  — 56000  
адміністративні витрати  — 24000 
Складіть заключні бухгалтерські проводки і визначте фінансовий ре-

зультат поточного року. На якому етапі облікового циклу виконуються 
такі проводки? 

Варіант 11 

Теоретична частина 

1. Організація обліку праці та її оплати. 
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2. Організація бухгалтерського обліку номіналу депозиту на нараху-
вання відсотків за депозитом. 

Практична частина 

Величина резервів незароблених премій станом на 1 січня становить 
140 тис. грн, станом на 1 лютого — 130 тис. грн. Відобразити бухгал-
терські проведення за підсумками січня місяця. 

Варіант 12 

Теоретична частина 

1. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами.  
2. Характеристика та організація параметрів аналітичного обліку до 

синтетичних рахунків банківських установ.  

Практична частина 

Комерційній банк “Національний кредит” протягом року виконав та-
кі операції: 

 
№ 
пор. 

 
Дата Зміст операції Сума, 

грн. 

1 20.01 На коррахунок банку надійшли кошти за 
продані акції власної емісії 1500000 

2 24.01 Сплачено за комп’ютерну техніку, строк служби 
якої — п’ять років 40000 

3 01.03 На відкриті клієнтами поточні рахунки 
надійшли кошти 1200000 

4 01.06 
 

Прийнято готівкою вклади від фізичних осіб  
під 24 % річних. Сплата відсотків передбачена піс-
ля закінчення строку дії депозитних угод 01.02 на-
ступного року 60000 

5 01.07 
 

Видані короткострокові кредити клієнтам банку під 
36 % річних на строк 9 міс. Сплата відсотків перед-
бачена щоквартально 85000 

6 21.08 Отримані комісійні доходи 15000 
7 05.09 Сплачені адміністративні витрати 10 000 
8 10.12 Сплачена орендна плата за І квартал наступного ро-

ку 25000 
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Умовно припустимо, що обліковий період для банку становить кале-
ндарний рік і закінчується 31 грудня. Складіть і проаналізуйте бухгал-
терські проведення. 

Варіант 13 

Теоретична частина 

1. Організація обліку безготівкових грошових коштів у страхових 
компаніях.  

2. Організація обліку та аудиту доходів і витрат банку. 

Практична частина 

На підставі відповідних розрахунків частка перестраховиків у резер-
вах незароблених премій становила: станом на 1 лютого — 50 тис. грн; 
станом на 1 березня — 30 тис. грн. Відобразити бухгалтерські прове-
дення за результатами лютого місяця. 

Варіант 14 

Теоретична частина 

1. Організація обліку страхових премій з добровільного страхування.  
2. Організація обліку приватизаційних цінних паперів. 

Практична частина 

Випущенні банком акції номінальною вартістю 1000 грн кожна про-
дано по 1200 грн. Згодом ці акції викуплено банком по 1500 грн і пере-
продано за 2000 грн кожна. Складіть бухгалтерські проведення. 

Варіант 15 

Теоретична частина 

1. Основні вимоги до визнання та оцінки витрат. Класифікація витрат 
у страхових компаніях.  

2. Порядок здійснення розрахунків чеками, відображення їх результа-
тів в обліку. 

Практична частина 

Станом на 1 лютого СК “Оранта” мала вимоги страхувальників на 
суму 110 тис. грн, станом на 1 березня — на суму 60 тис. грн, част-ка пе-
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рестраховиків у резервах збитків станом на 1 березня становила 20 тис. 
грн. Відобразити бухгалтерські проведення окремо за підсумками січня і 
лютого. 

Варіант 16 

Теоретична частина 

1. Організація обліку розрахунків із страховиками і перестраховиками.  
2. Організація обліку власних основних засобів, нематеріальних акти-

вів в установах банку. 

Практична частина 

Комерційний банк “Україна” у м. Львові 9 січня прийняв до сплати 
від АТ “Світоч” платіжне доручення № 16 на суму 5600 грн за одержану 
сировину від міжміського постачальника. Постачальник має розрахун-
ковий рахунок у КБ “Аркада” м. Києва. Розрахунки між банками здійс-
нюються через платіжну систему при НБУ. 

Назвіть порядок відкриття комерційному банку кореспондентського 
рахунку в управлінні НБУ. Складіть бухгалтерські проведення в 
комерційних банках. 

Варіант 17 

Теоретична частина 

1. Організація обліку витрат страхової діяльності.  
2. Організація обліку операцій з пластиковими картками та дорожніми 

чеками.  

Практична частина 

Відповідно до договору перестрахування перестраховику належить 
частка страхових платежів у сумі 3000 тис. грн. За передачу ризику в пе-
рестрахування перестрахувальнику належить комісійна винагорода в 
розмірі 10 % переданих платежів. 50 % платежів, які передаються пере-
страховику, депонуються у перестрахувальника з нарахуванням 15 % рі-
чних; термін дії договору — один рік. Відобразити бухгалтерські прове-
дення при набранні чинності договору перестрахування. 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

19 

Варіант 18 

Теоретична частина 

1. Організація обліку доходів з особистого страхування.  
2. Організація обліку операцій з фінансового лізингу в установах бан-

ку. 

Практична частина 

Комерційний банк “Аркада” 5 березня зарахував на рахунок постача-
льника платіж у сумі 11400 грн. з відкритого у нього непокритого акре-
дитива. Банк одержав право прямого дебетування коррахунку від банку-
кореспондента “Український кредит”. 

• Охарактеризуйте порядок оформлення прямих кореспондентсь-
ких відносин між банками. 

• Складіть бухгалтерські проведення в комерційних банках. Пояс-
ніть, які документи будуть направлені КБ “Український кредит”. 

Варіант 19 

Теоретична частина 

1. Організація обліку результату зміни резервів незароблених премій у 
страховій компанії.  

2. Методологічні основи фінансового обліку в банках.  

Практична частина 

За січень поточного року відомі такі дані про СК “Оранта”: отримано 
страхових платежів 6350 тис. грн, з них сплачено перестраховикам 
310 тис. грн; на 01.01 резерви незароблених премій становлять 
25200 тис. грн, частка перестраховиків у резервах незароблених премій 
— 2880 тис. грн; на 31.01 резерви незароблених премій станов-
лять 26550 тис. грн, частка перестраховиків у резервах незароблених 
премій — 2395 тис. грн. Відобразити бухгалтерські проведення за під-
сумками січня місяця. 

Варіант 20 

Теоретична частина 

1. Організація обліку позику зі страхування життя.  

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

20 

2. Організація міжбанківських розрахунків. Механізм кореспондент-
ських відносин між банками. 

Практична частина 

Комерційний банк “Електрон” одержав від РРП електронні розраху-
нкові документи: платіжне доручення № 45 на суму 3600 грн, за яким 
одержувачем є ТзОВ “Роксолана”, і платіжне доручення № 105 на суму 
14800 грн, за яким одержувачем є ЗАТ “Перлина”. 

Поясніть, на підставі яких документів КБ зараховує зазначені суми 
на рахунки своїх клієнтів. Складіть бухгалтерські проведення. 

Варіант 21 

Теоретична частина 

1. Організація розрахунків з іноземними страховиками.  
2. Особливості організації податкового обліку валових доходів, вало-

вих витрат у банківських установах. 

Практична частина 

У квітні поточного року страховик прийняв рішення щодо страхових 
виплат: фізичним особам з каси страхової організації на суму 8 тис. грн; 
юридичним особам за договором страхування життя, страхові внески за 
якими здійснюються частками протягом усього терміну їхньої дії, на 
суму 24 тис. грн. За даними господарськими операціями відобразити бу-
хгалтерські проведення. 

Варіант 22 

Теоретична частина 

1. Організація обліку операцій з прямого страхування.  
2. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій. 

Практична частина 

Харківське відділення Укрсоцбанку м. Києва 3 жовтня акцептувало 
платіжне доручення № 46 Радіозаводу № 5 на суму 75000 грн для розра-
хунків з відділенням зв’язку № 13 за переказами коштів окремим грома-
дянам. Відділення зв’язку подало 10 жовтня до Харківського відділення 
Укрсоцбанку реєстр акцептованих платіжних доручень, прийнятих для 
оплати переказів. 
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Складіть бухгалтерські проведення. 

Варіант 23 

Теоретична частина 

1. Організація обліку нарахованих страхових премій з майнового стра-
хування.  

2. Організація обліку і аудиту операцій з оперативного лізингу в уста-
новах банку. 

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення у страховій організації за та-
кими бухгалтерськими операціями: 

нараховані страхові премії з майнового страхування; 
нараховані страхові премії зі страхування відповідальності; 
отримані на поточні рахунки страхові премії; 
отримані через касу страхові премії. 

Варіант 24 

Теоретична частина 

1. Організація обліку доходів з обов’язкового страхування.  
2. Особливості побудови Плану рахунків. Структура класів Плану ра-

хунків у банківських установах. 

Практична частина 

4 квітня до відділення банку звернувся завод “Арсенал” із проханням 
про додаткове лімітування книжки на 500 грн у зв’язку з наявністю не-
використаних бланків у чековій книжці. 13 квітня заводом “Арсенал” 
використано останній чек із лімітованої чекової книжки. На рахунку 
№ 722 залишилась невикористана сума — 43 грн. Завод подав платіжне 
доручення на закриття рахунку за обліком лімітованої чекової книжки. 

Яким документом і як оформлюється долімітування чекової книжки? 
Яким чином банк контролює залишок ліміту чекової книжки? Як офор-
млюється повернення невикористаного залишку ліміту за лімітованою 
чековою книжкою? Складіть бухгалтерські проведення. 
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Варіант 25 

Теоретична частина 

1. Організація обліку доходів зі страхування відповідальності.  
2. Організація обліку амортизації основних засобів і нематеріальних 

активів у банківських установах. 

Практична частина 

У І кварталі відповідно до укладеної агентської угоди та наданого 
агентом звіту отримано страхових платежів на суму 280 тис. грн. На ра-
хунок страховика надійшло 220 тис. грн. Решта страхових платежів, 
отриманих від платежів, які одержав страховий посередник в останній 
день місяця, на суму 60 тис. грн надійшла у ІІ кварталі. Відобразити бу-
хгалтерські проведення. 

Варіант 26 

Теоретична частина 

1. Порядок формування фінансових результатів страхової організації. 
2. Організація обліку депозитних операцій в установах банку.  

Практична частина 

ТзОВ “Родон” підписало з банком угоду на отримання права на ове-
рдрафт у розмірі 10000 грн з 01.08 по 01.11 поточного року. 19 жовтня 
залишок на поточному рахунку фірми становить 26000 грн. До рахунка 
підприємства заявлено такі претензії: 

грн. 
1. Платіжне доручення на перерахування податку на додану вар-
тість до бюджету  3650 

2. Грошовий чек на виплату заробітної плати  6500 
3. Платіжне доручення на перерахування:  
а) прибуткового податку з робітників і службовців  
до бюджету  960 

б) інших обов’язкових платежів  4870 
4. Платіжне доручення на перерахування постачальнику за 
отриману сировину згідно з угодою  8700 

5. Вимога-доручення за поставлені складові комплектуючі згід-
но з угодою   5800 

6. Платіжне доручення на оплату орендних платежів  
за використання складських приміщень  1400 
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Складіть бухгалтерські проведення за наведеними вище операціями і 

виведіть залишки за рахунками. 

Варіант 27 

Теоретична частина 

1. Організація обліку резервів з обов’язкового медичного страхування 
у страхових компаніях.  

2. Організація обліку та класифікація рахунків доходів і витрат у бан-
ківських установах. 

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення у страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

списано на прибуток з особистого страхування; 
списано дохід з майнового страхування; 
сформовано резерв незароблених премій за попередній період. 

Варіант 28 

Теоретична частина 

1. Основні вимоги до складання бухгалтерської звітності у страхових 
компаніях.  

2. Організація та облік операцій за міжбанківськими розрахунками, які 
здійснюються через НСЕП при НБУ. 

Практична частина 

Протягом операційного дня до прибуткової каси надійшли гроші го-
тівкою, грн: 

виручка з реалізації від юридичних осіб  — 5000  
з коррахунку на поповнення каси  — 130000  
невикористаний залишок від підзвітної особи  — 50  
як погашення позички працівником банку  — 1000  
на вклади від громадян   — 1300  
як прибуткування надлишку каси за результатами  
ревізії    — 35  

Відобразити в обліку (на бухгалтерських рахунках) операції щодо 
надходження грошей готівкою в касу банку. 
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Варіант 29 

Теоретична частина 

1. Організація розрахунків з національними страховими посередника-
ми.  

2. Організація обліку операцій з формування статутного капіталу бан-
ку.  

Практична частина 

Відобразити бухгалтерські проведення у страховій організації за та-
кими господарськими операціями: 

сформовано резерв незароблених премій з перестрахування; 
перераховано страхові премії перестрахувальнику; 
нараховано страхові премії з добровільного страхування. 

Варіант 30 

Теоретична частина 

1. Організація обліку страхових резервів і звітність про їх розміщення.  
2. Порядок проведення інкасації грошової виручки.  

Практична частина 

Згідно з депозитною угодою банк перерахував 10 січня з поточного 
рахунка ТзОВ “Роксолана” 45 000 грн на строковий депозитний раху-
нок. Строк депозиту — один місяць. Відсоткова ставка за депозитом —
12 % річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначе-
ний строк.  

Складіть бухгалтерські проведення за виконаними операціями. 

КОНТРОЛЬНІ  ПИТАННЯ  

Розділ І. Бухгалтерський облік і аудит у страхових установах 

1. Основи організації діяльності страхових компаній. Законодавчі ос-
нови страхової діяльності.  

2. Організація документування в страхових компаніях.  
3. Особливості облікової політики страхових компаній та її вплив на 

організацію обліку.  
4. Організація обліку основних засобів, нематеріальних активів, інших 

необоротних активів.  
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5. Організація аналітичного та синтетичного обліку необоротних акти-
вів.  

6. Організація зносу (амортизації) основних засобів. Облік переоцінки, 
руху основних засобів.  

7. Поняття запасів та їх значення. Структура П(С)БО 9 “Запаси”.  
8. Поняття, класифікація, оцінка виробничих запасів.  
9. Аналітичний і синтетичний облік запасів. Бухгалтерське відобра-

ження операцій з руху виробничих запасів.  
10. Поняття і класифікація МШП. Синтетичний та аналітичний облік 

МШП. 
11. Поняття касових операцій, інших коштів. Організація обліку касо-

вих операцій.  
12. Капітал та його складові. Характеристика складових власного капі-

талу. Організація бухгалтерського обліку власного капіталу і розра-
хунків з учасниками.  

13. Організація бухгалтерського обліку статутного капіталу. Звіт про 
власний капітал. 

14. Організація обліку нерозподілених прибутків (непокритих збитків).  
15. Організація обліку праці та її оплати. Організація обліку нарахувань 

на фонд оплати праці. Організація обліку відрахувань із доходів фі-
зичних доходів. 

16. Організація обліку резервів незароблених премій.  
17. Організація обліку резервів збитку.  
18. Організація обліку інших страхових резервів.  
19. Організація обліку частки перестраховиків у резервах незароблених 

премій.  
20. Організація обліку частки перестраховиків у резервах збитків.  
21. Організація обліку частки перестраховиків в інших страхових резе-

рвах.  
22. Організація обліку результату зміни резервів незароблених премій.  
23. Організація обліку результатів зміни резервів збитків.  
24. Види страхових резервів, правила їх формування та вплив на органі-

зацію обліку. 
25. Розрахунок страхових резервів при організації їх обліку.  
26. Організація обліку страхових резервів і звітність про їх розміщення.  
27. Організація обліку розрахунків з підзвітними особами.  
28. Розрахунки з національними страховиками та організація їх обліку.  
29. Розрахунки з національними страховими посередниками та органі-

зація їх обліку.  
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30. Розрахунки з іноземними страховиками та організація їх обліку.  
31. Розрахунки з іноземними страховими посередниками та організація 

їх обліку.  
32. Організація обліку розрахунків по соціальному страхуванню та за-

безпеченню.  
33. Організація обліку розрахунків з різними дебіторами.  
34. Організація обліку розрахунків зі страхування.  
35. Організація обліку позик зі страхування життя.  
36. Організація обліку витрат на ведення справи.  
37. Склад витрат, що включаються до витрат на ведення справи.  
38. Організація обліку витрат страхової діяльності.  
39. Організація обліку операцій за прямим страхуванням.  
40. Організація обліку операцій за перестрахуванням.  
41. Організація обліку страхових премій за добровільним страхуванням.  
42. Організація обліку нарахованих страхових премій за майновим 

страхуванням.  
43. Організація обліку страхових премій за обов’язковим страхуванням.  
44. Організація обліку нарахованих страхових премій за страхуванням 

відповідальності. 
45. Організація обліку доходів за особистим страхуванням.  
46. Організація обліку доходів за обов’язковим страхуванням.  
47. Організація обліку доходів за страхуванням відповідальності.  
48. Організація обліку доходів за майновим страхуванням. 
49. Формування фінансових результатів страхової організації, організа-

ція їх обліку. 
50. Організація обліку страхових платежів. 
51. Організація обліку витрат на оплату медичних послуг.  
52. Організація обліку резервів за обов’язковим медичним страхуван-

ням.  
53. Основні вимоги до складання бухгалтерської звітності.  
54. Правила оцінки статей бухгалтерської звітності.  
55. Порядок складання і представлення бухгалтерської звітності.  

Розділ ІІ. Бухгалтерський облік і аудит у банківських установах 

1. Організація обліку в банках — основні принципи побудови і веден-
ня. 

2. Методологічні основи фінансового обліку в банках.  
3. Особливості організації обліку господарських операцій банку за 

принципом нарахування.  
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4. Становлення та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського 
обліку, їх вплив на організацію вітчизняного обліку. 

5. Особливості побудови Плану рахунків. Структура класів Плану ра-
хунків. 

6. Характеристика параметрів аналітичного обліку.  
7. Ведення параметрів контрагентів банку. Параметри документів. 
8. Порядок відкриття кореспондентських рахунків комерційним бан-

ком у регіональних управліннях Національного банку України.  
9. Організація міжбанківських розрахунків. Механізм кореспон- 

дентських відносин між банками. 
10. Організація роботи касового апарату банку. 
11. Порядок здійснення касових операцій прибутковими касами. 
12. Порядок здійснення операцій вечірніми касами. 
13. Порядок здійснення касових операцій видатковими касами. 
14. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 
15. Порядок здійснення розрахунків чеками. 
16. Розрахунки акредитивами. 
17. Розрахунки платіжними вимогами. Аналіз розрахунків банку. 
18. Організація обліку та аналізу доходів і витрат банку. 
19. Особливості податкового обліку валових доходів, валових витрат. 
20. Організація обліку та аналізу капіталу комерційного банку. 
21. Загальні принципи бухгалтерського обліку кредитних операцій. 
22. Організація обліку операцій у комерційних банках за овердрафтом, 

репо; факторингових операцій, субординованих кредитів та опера-
цій з дисконту векселів. 

23. Організація обліку застави.  
24. Організація обліку сумнівних кредитів та резервів під кредитні ри-

зики. 
25. Організація бухгалтерського обліку номіналу депозиту на нараху-

вання відсотків за депозитом. 
26. Організація обліку операцій зі сплати та погашення депозиту. 
27. Організація обліку приватизаційних цінних паперів. 
28. Організація обліку вкладень банку у боргові цінні папери. 
29. Розмежування у фінансовому та податковому обліку операцій з 

державними цінними паперами. 
30. Організація обліку власних основних засобів, нематеріальних акти-

вів. 
31. Організація обліку амортизації основних засобів та нематеріальних 

активів. 
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32. Характеристика рахунків для запису валютної позиції. 
33. Організація обліку операцій з пластиковими картками та дорожніми 

чеками.  
34. Організація обліку інших операцій в іноземній валюті. 
35. Організація обліку операцій з фінансового лізингу та за балансом 

лізингодавця і лізингоодержувача. 
36. Організація обліку і аналізу операцій з оперативного лізингу. 
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